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Regeringens proposition om åtgärder i fråga om sjöfarten till skydd 
av Östersjöområdets marina miljö, m. m.; 

beslutad den 12 juni 1975. 

Regeringen förcliigger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag 

av regeringsprotokoll för den åtgärd som framgår av föredragandens hem

ställan. 

På regeringens vägnar 

OLOF PALME 

BENGT NORLING 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås - på grundval av 1973 års havsföroreningskon

vention och 1974 års Östersjökonvention - en rad åtgiirder mol vatten

förorening från fartyg. Därvid förordas särskilda restriktioner i fråga om 

Östersjöområdet, dvs. Östersjön, Bottniska viken, Finska viken och inloppet 

till Östersjön upp till en linje i höjd med Skagen och Göteborg. 
för Östersjöområdet föreslås ett totalförbud mot utsläpp från fartyg av 

olja, oljerester, oljeblandat harlastvatten och andra slag av oljehaltiga bland

ningar. Vidare kommer toalettavfall m:h fast avfall all få släppas ut från 

fartyg endast i undantagsfall eller på siirskilcla villkor. De nu beskrivna 

reglerna föreslås giilla även inre vallen - dvs. sjöar och vattendrag - och 

svenskt vatten utanför Bohuskusten. 

För all oljeblandat harlastvatten o. cl. skall kunna tas om hand på ett 

från miljösynpunkt betryggande sätt föreslås att siirskilcla mottagningsan

ordningar skall finnas i hamnar, där man lastar olja. vid rcparationsvarv 

och på andra platser diir fartyg kan behöva lämna oljefdrorenat vatten. An

svariga för anordningarna föreslås hli vederbörande orjeföretag. varv etc. 

Andra oljerester - liksom toalettavfall och fast avfall som kan behöva av

lämnas i hamn - avses bli omhändertaget inom ramen för det kommunala 

renhållningsmonopolet. 

Genom Östersjökonventionen kommer också samarbetet mellan de sju 

strandstaterna till motverkande och bekämpning av vattenförorening från 

fartyg att utvidgas och fördjupas. 

1 Rilrnlagen /<Ji5 I 76. I sam/. Nr 5 
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Havsföroreningskonventionen innehåller bl. a. bestiimmelser om farty

gens konstruktion och utrustning i avseenden som iir betydelsefulla från 

miljöskyddssynpunkt. I propositionen förutses en utveckling som innebär 

att den svenska handelsflottan i betydande utsträckning kommer att mot

svara kraven redan när konventionen träder i kraft. 
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1 Förslag till 
Lag om åtgärder mot vattenförorening från fartyg 
inom Östersjöområdet 

Härigenom föreskrives följande. 

1 § Denna lag gäller åtgärder mot vattenförorening frän fartyg inom Ös
tersjöområdet och Sveriges sjöterritorium utanför detta. 

2 § L1gen giiller ej 
I. utsläpp som avses i miljöskyddslagen (1969:387), 
2. dumpning som avses i lagen 0971:1154) om förbud mot dumpning 

av avfall i vatten, 
3. sådant utsliipp av skadliga ämnen som direkt orsakas av utforskning, 

utvinning och därmed förenad, ej landbaserad bearbetning av havsbottnens 
mineraltillgångar. 

4. utsliipp av skadliga ämnen för behörig vetenskaplig forskning angående 
bekämpning eller kontroll av förorening. 

3 § I denna lag användes följande beteckningar med nedan angiven be
tydelse. 

Bctcckning 

Östcrsjökonvcnt ionen 

Konvcntionsstal 

Östcrsjöområclet 

fartyg 

Oljetank fartyg 

Olja 

Toalellavfall 

Betydelse 

1974 års konvention om skydd av Ös
tersjöområdets marina miljö 

Stat som tilltriitt Östersjökonventionen 

Den egentliga Östersjön med Botlniska 
viken, Finska viken och inloppet till Ös
tersjön upp till latitudparallcllen genom 
Skagen i Skagcrack vid 57°54,8' nord 

Fartyg, svävare och fast eller flytande 
plattform samt annan flytande anordning 
som användes till sjöss 

I. Fartyg som är byggt eller anpassat hu

vudsakligen för transport av olja i bulk 
2. Fartyg som är avsett för att i bulk 
transportera antingen olja eller fasta laster 

l. Petroleum och petroleumprodukter av 
varje slag, dock ej petrokemiska produk-

ter 
2. Varje blandning som innehåller olja 
som avses i I 

I. Avlopp och annat avfall från toalett, 
urinoar eller spygall i toalettrum 
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Beteckning 

Fast avfall 

4 

Betydelse 

2. Avlopp från sjukvårdslokal genom 
tviittställ, badkar eller spygatt i sådan lo
kal 
3. Avlopp från utrymme som innehåller 
levande djur 
4. Annat spillvatten som är blandat med 
avlopp som avses i 1-3 

Sådant mat-, hushålls- och driftavfall, 
utom fiirsk fisk, som uppkommer under 
ett fartygs normala användning 

4 § Olja får ej släppas ut från fartyg utan skall behållas ombord och ej av

lämnas annat än till mottagningsanordning som avses i 9 eller 10 ~-

5 § Toalettavfall får ej släppas ut från fartyg annat än under de förhållanden 

som föreskrives av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. 

6 § Annat fast avfall än matrester får ej släppas ut från fartyg. Utsläpp 

av matrester skall ske så långt som möjligt, dock minst tolv nautiska mil, 

från närmaste land. 

7 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö

reskrifter om åtgärder vid utsläpp som är nödvändigt för fartygets säkerhet 

eller för att rädda människoliv till sjöss eller som är en följd av skada på 

fartyget eller dess utrustning. Detsamma gäller sådant utsläpp av oljehaltigt 

ämne som sker i syfte att bekämpa förorening och av fast avfall som sker 

vid oavsiktlig förlust av fisknät av syntetiskt material eller reparationsmate

rial för sådant nät. 

8 § Om annat avfall som härrör från fartygs drift än olja, toalettavfall eller 

fast avfall får regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddela 

föreskrifter för att förebygga att vattnet förorenas. 

9 § Anordning för mottagning och behandling av oljehaltigt barlast- eller 

tankspolvatten skall finnas på platser inom Sveriges territorium diir olja 

lastas eller oljetankfartyg repareras. Den som lastar ut olja eller driver 

reparationsverksamheten svarar för att behövlig mottagnings- och behand

lingsanordning finns. 

Regeringen får föreskriva att mottagnings- och behandlingsanordning för 

oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten skall finnas även på annan plats än 

sådan som avses i första stycket. I sådant fall bestämmer regeringen vem 

som svarar för anordningen. 

10 § Om mottagning av annat avfall från fartyg än sådant som avses 

9 ~ finns siirskilda bestämmelser. 
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11 § Avgift tar ej tagas ut för omhändertagande vid anordning som 

avses i 9 ~ första stycket av oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten från 
fartyg som lastas eller repareras hos den som svarar för anordningen. 

I fråga om avgift för mottagning och behandling vid anordning som avses 
i 9 ~ andra stycket meddelar regeringen föreskrifter. 

12 § Den som avlämnar oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten till mot
tagningsanordning som avses i 9 ~ skall lämna uppgift om lösningsmedel 
eller andra ämnen i vattnet som har betydelse för behandlingen. 

Omhändertagande vid anordning som avses i 9 ~ första stycket av ol
jehaltigt barlast- ellertankspolvatten från fartyg som lastas eller repareras 
hos den som svarar för anordningen får ej vägras, om uppgift lämnas enligt 
första stycket. 

Om skyldighet att mottaga oljehaltigt barlast- och tankspolvatten vid an-. 
ordning som avses i 9 ~ andra stycket gäller vad som föreskrives av re
geringen eller myndighet som regeringen bestämmer. 

13 § Närmare föreskrifter om utformning och drift av anordning som avses 
i 9 ~ meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. 

14 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får vid vite 
förbjuda att olja lastas, fartyg repareras eller annan verksamhet drives som 
kan orsaka förorening genom olja, om behövlig mottagnings- och behand
lingsanordning som avses i 9 ~ ej finns. Meddelas ej förbud får regeringen 
eller myndighet som regeringen bestiimmer vidta åtgärder för inrättande 
eller drift av anordningen på bekostnad av den som har att svara för denna. 

15 § Regeringen får föreskriva att bestämmelserna om skyldighet att föra 
och förvara oljedagbok på svenskt fartyg i lagen (1972:275) om åtgärder 
mot vattenförorening från fartyg skall iiga motsvarande tillämpning i fråga 
om fartyg, som är registrerat i annan konventionsstat. 

16 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestiimmer meddelar fö

reskrifter om skyldighet att rapportera vattenförorening och lämna sådana 
uppgilier om fartyg och fartygs last som behövs för att förhindra eller be
kiimpa vattenförorening. 

17 § I fråga om åtgärd mot vattenförorening som avses i denna lag gäller 
11. 12, 13-15, 18-20 ~~, 21 *tredje punkten och 24-26 ~~lagen (1972:275) 
om åtgärder mot vattenförorening från fartyg i tillämpliga delar. 

18 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva 
eller för särskilt fall medge sådant undantag från denna lag som ej strider 
mot Östersjökonventionen. Vid meddelande av undantag tar föreskrivas 
siirskilda villkor. 

19 § Till böter eller fängelse i högst ett år dömes den som uppsåtligen eller 
av oaktsamhet bryter mot 4, 5 eller 6 ~ eller föreskrift som meddelats med 
stöd av 7 eller 8 ~. om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken. 
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20 § Har befälhavaren eller det befäl till vilket befälhavaren har överlåtit 

ansvaret för tillsynen över hanteringen ombord av olja eller avfall som avses 

i denna lag brustit i den tillsyn som behövs för att utsläpp ej skall ske 

i strid mot lagen eller föreskrift som har meddelats med stöd av den, dömes 

han till böter eller fängelse i högst ett år. 

21 § Till böter eller fängelse i högst sex månader dömes den som uppsåtligen 

eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 15 
eller 16 ~. Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter 

mot föreskrift som meddelats med stöd av 13 ~.om ej gärningen iir belagd 

med straff i brottsbalken, miljöskyddslagen ( 1969:387) eller lagen ( 1971: 1154) 
om förbud mot dumpning av avfall i vatten. 

22 § Till böter dömes den som bryter mot 11 ~ första stycket, 12 § första 

eller andra stycket eller mot föreskrift som har meddelats med stöd av 

11 ~ andra stycket eller 12 § tredje stycket. 

23 § Sliippes olja, toalettavfall eller fast avfall ut i strid mot denna lag eller 

föreskrift som har meddelats med stöd av lagen, dömes fartygets redare 

eller ägare som om han själv hade begått gärningen, om han har haft eller 

bort ha vetskap om gärningen. 

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Därvid får fö
reskrivas olika tidpunkter för ikraftträdandet av skilda delar av lagen. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1972:275) om åtgärder mot vattenförorening 
från fartyg 

Härigenom föreskrives i fråga om lagen ( 1972:275) om åtgärder mot vat
tenförorening från fartyg 

dels att 10 ~ skall upphöra att gälla, 

del~ att I, 2. 9 och 25 ~~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande ~vdelse 

Inom Sveriges sjöterritorium/är o(ja 

<'.j tömmas u1 /fån .filr(vg. Urtlöde av 

o(jafrånfartyg inom sjöterritoriet skall 

jorhindras så /d11g1 det är miHl~~t. 

På det fria havet gäller vad som 

sägs i .törsta s(vckel tankfartyg med 

en bruttodriiktighet av minst 150 re
gisterton och annat fartyg med en 
bruttodriiktighet av minst 500 regis

terton. 

Regeringen får förordna. att andra 

stycket skall giilla iiven i fråga om 
fartyg med mindre bruttodräktighet 
iin som anges diir. 

I ,. ' 

Föreslagen ~vdelse 

På det fria havet utw1/ör Öster.~jö
området får olja l'.i tömmas ut från 

tankfartyg med en bruttodräktighet 

av minst 150 registerton och annat 
fartyg med en bruttodräktighet av 

minst 500 registerton. U(tlöde av olja 

från sådant fartyg skall.förhindras så 

långt det är möjligt. 

För Öster!)jöområdet och Sveriges 

.~jöterritorium utanför de tia .finns vissa 

bestämmelser i lagen (1975:000) om 

ålgärder mot valfen/ömrening från 

fartyg inom Öster!)jöområdet. 

Regeringen får förordna. att.förbud 

som ai•ses i jörsta stycket skall gälla 
även i fråga om fartyg med mindre 
bruttodräktighet än som anges där. 

2 
,, 
' 

Utan hinder av I ~ andra stycket Utan hinder av I ~ .försla stycket 
får på det fria havet tömmas ut får på det fria havet utanför Ös1er

sjöområdet tömmas ut 
I. oljehaltig blandning från annat fartyg iin tank fartyg under förutsättning 

att 
fartyget iir under gång, 
blandningen aldrig tömmes ut med större hastighet iin som svarar mot 

60 liter olja per nautisk mil som fartyget tillryggalägger, 

' Senaste lydelse 1975:84. 

' Senaste lydelse I 975:84. 
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Nuvarande (vdelse Föreslagen ~wlelse 

oljan utgör mindre iin en tiotusendel av blandningen, och 

uttömningen sker så långt från närmaste land som omständigheterna med
ger, 

2. slagvatten innehållande olja som har runnit eller läckt från utrymme 
för framdrivningsmaskineri i tank fartyg, om vattnet tömmes ut under de 

förutsiittningar som anges under I, 
3. annan olja från tankfartyg iin som avses under 2 under förutsättning 

att 
fartyget iir under gång. 
oljan aldrig tömmes ut med större hastighet än som svarar mot 60 liter 

olja per nautisk mil som fartyget tillryggalägger, 

den sammanlagda miingd olja som tömmes ut under en barlastresa ej 
överstiger en femtontusendel av fartygets lastförmåga, och 

fartyget befinner sig minst 50 nautiska mil från niirmaste land. 
/\ vstånd från niirmaste land skall beriiknas från den baslinje från vilken 

territorialhavet räknas. om ej regeringen föreskriver annat. 

I allmän hamn som regeringen be

stämmer skall finnas anlägf{ning eller 

anordning.för mo/lagande a1' olierester 

och o(iehaltig blandning från fartyg. 

Regeringen eller myndighet som re

geringen bestämmer meddelar före

skrifter om anläggning och anordning 

som avses i första s~vcket. 

Om anordning .för 11101/agning och 

behandling av o(ierester. o(iehaltig 

blandning och annat avfall.ti·ån järtyg 

.finns särskilda bestämmelser. 

JO~· 

Underlåter hamnägare au inriilla 

eller driva anläggning eller anordning 

som avses i 9 _,1·, /är regeringen eller 

myndighet som regeringen bestämmer 

på ägarens bekostnad inriiua eller dri

va anläggningen eller anordningen. 

25 ~ 

Mål om ansvar för brott som avses 
i denna lag får upptagas av tingsriitt, 
som iir behörig domstol enligt 

' Senaste lydelse 1975:84. 

' Senaste lydelse 1975:84. 

Mål om .ansvar för brott som avses 

i denna lag eller 0111 ersiillning enligt 

lagen får upptagas av tingsriitt, som 
är behörig domstol enligt rlittegångs
balken eller 336-33R ~~ sjölagen 

(1891:35 s. I). 
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Nuvarande ~vde/se 

19 kap.rättcgångsbalken eller 336 

och 338 §§sjölagen (1891:35 s. l). 

9 

Föreslagen ~vde/se 

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Därvid får re

geringen, med undantag från de nya bestämmelserna, föreskriva att äldre 

bestämmelser i stället skall tillämpas i fråga om vissa utländska fartyg. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot 
dumpning av avfall i vatten 

Härigenom föreskrives i fråga om lagen(1971:1154)om förbud mot dump
ning av avfall i vatten 

dels att i 3 och 4 ~~ordet "Konungen" skall bytas ut rnot "regeringen", 

dels att 2 § skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrande (rdelse Föreslagen (rdelse 

H' 
Denna lag ärej tillämplig på sådant Denna lag iir ej tillämplig på så-

utsläppande av olja eller oljehaltig 
blandning som avses lagen 
(1972:275) om åtgärder mot vatten
förorening från fartyg eller på avfall 
som hiirrör från fartygs drift. 

dant utsliippandc av olja eller olje
haltig blandning som avses i lagen 
(1972:275) om åtgiirder mot vatten
förorening frän fartyg eller lagen 

(1975:000)om åtgärder mot vattenför

orening från fartyg inom Östersjöom

rådet eller på avfall som härrör frän 
fartygs drift. 

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 

' Senaste lydelse 1972:277. 
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Utdrag 
KOMMCNIKA TIONSDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

vid rcgeringssammantriide 
1975-06-12 

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden Sträng, Jo

hansson, llolmqvist. Lundkvist. Geijer, Bengtsson, Norling, Carlsson, Si
gurdsen. Gustafsson, Zachrisson, Hjelm-Wallen. 

Föredragande: statsrådet Norling. 

Proposition om åtgärder i fråga om sjöfarten till skydd av Östersjöområdets 
marina miljö, m. m. 

1 Inledning 

Den nuvarande svenska lagstiftningen till skydd mot vattenförorening 
fri111 fartyg bygger på bl. a. 1954 ars internationella oljeskyddskonvention 
och de iindringar av konventionen som har antagits vid olika internationella 
konferenser åren 1962, 1969 och 1971. Den konvention som antogs är 1973 
vid den internationella havsfororeningskonferensen i London lhavsförore
ningskonvcntionenJ liksom den s:irskilda konventionen 1974 om skydd av 
Östersjöområdets marina miljö (Östersjökonventionen) aktualiserar ytter
ligare åtgärder från svensk sida. Detsamma g~iller i fråga om protokollet 
av är 1973 om ingripande på det fria havet vid havsföroreningar genom 
andra iimnen än olja (ingreppsprotokollel). Med anledning härav vill jag 
nu ta upp frågorna om godkiinnande av havsföroreningskonventionen, av 
Östersjökonventionen såvitt den avser sjöfarten (artiklarna 7 och 11 och 
bilagorna IV och VIJ och av ingreppsprotokollet. Frågan om godkiinnande 

av Östersjökonventionen i övrigt kommer att anmiilas senare denna dag 
av chefen för jordbruksdepartementet. Ett godkiinnande av Östersjökon
ventionen i vad den rör sjöfarten aktualiserar vissa lagstiftningsfrågor, som 
jag också avser att ta upp i detta sammanhang. I de delar lagstiftningsfrågorna 

rör den kommunala renhållningen har jag samrått med chefen för jord
bruksdepartementet. 

Rörande frägan om Sveriges tilltriide till havs förorenings kon -
ven t i o n e n och i n grepps p rot ok o 11 e t har - efter remiss - ytt-
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randen inkommit från riksåklagaren (RÅJ, socialstyrelsen, sjöfartsverket, 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, generaltullstyrclsen, sta

tens livsmedelsverk, fiskeristyrelsen, statens naturvårdsvcrk. kommcrskol

legium, arbetarskyddsstyrelsen, utredningen (Jo 1971:01) rörande omhän

dertagande och behandling av kemiskt avfall m. m. (UKA), de svenska 

ledamöterna av Nordiska oljeskyddsunionens råd, Sjöassuradörernas för

ening, Stiftelsen Svensk skeppsforskning, Svenska hamnförbundet, Svenska 

naturskyddsföreningen, Svenska petroleum institutet, Svenska sjöfolksför

bundet, Sveriges fiskares riksförbund, Sveriges redareförening, Sveriges 

varvsindustriförening, Sveriges ångfartygs assurans förening, Vattenvärnet 

och Vetenskapsakademien. Vissa remissinstanser har överlämnat av dem 

inhiimtade remissyttranden. RÅ har sålunda överlämnat yttranden av över

åklagarna i Stockholms, Göteborgs och Malmö åklagardistrikt. Frän fiske

ristyrelsen har överlämnats ett yttrande av havsfiskelaboratoriet, och kom

merskollegium har överlämnat ett yttrande av Stockholms handelskammare. 

Vid rcmissbehandling av frågan om Sveriges tillträde till Östersjö -

konvent i o n en har följande rcmissinstanser yttrat sig över konven

tionens bestämmelser om havsförorening från fartyg, nämligen sjöfartsver

ket, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, länsstyrelsen i Stock

holms län, UKA, de svenska ledamöterna av Nordiska oljeskyddsunionens 

råd, Kusttankers intresseförening, Rederiföreningen för mindre fartyg, 

Svenska hamnförbundet, Svenska kommunförbundet, Sveriges fartygsbe

fålsförening, Sveriges fiskares riksförbund, Sveriges kemiska industrikontor 

och Sveriges redareförening. 

Samtidigt med det internationella samarbetet har inom landet utredningen 

(Jo 1971 :0 I J rörande omhändertagande och behandling av kemiskt avfall 

rn. m. (LJKA)1 överviigt frågor om vilka åtgärder som lir påkallade i fråga 

om mottagningsanordningar o. d. niir det giiller oljeblandat barlastvatten. 

kemikalierester m. 111. 

Efter remiss har yttranden över betänkandet <Ds K 1973:4) A n lägg -

n i n g ar rör mottag ni n g av o I je b 1 anda t bar 1 as tv att en, 

m. m. avgetts av RÅ, rikspolisstyrelsen, chefen för marinen, sjöfartsverket, 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. generaltullstyrclsen. 

fiskeristyrelsen. statens nat~irvårdsverk. institutet för vatten- och lul'tvårds

forskni ng. överstyrelsen för eko1llJmiskt J'örsvar. oljelagringsradet. Wnsstyrel

scrna i Stockholms. Uppsala. Södcrmanlands. Östergötlands. Jönköpings, 

Kalmar. Gotlands. Blekinge. Kristianstads. Malmöhus. Hallands. Göteborgs 

och Bohus. Alvsborgs. Skaraborgs. Viirmlands. Vlistmanlands. Giivleborgs. 

Viisternorrlands. Västerbottens och Norrbottens liin, Aktiebolaget Atom

energi, COL-f"örctagcns samarbetsorgan. Kusttankers intresseförening, Re

deriföreningen for mindre fartyg. Sjöassuradörernas förening. Svenska 

hamnfi.irbundet. Svenska kommunförbundet. Svenska petroleum institutet, 

' r-. d. riksdagsledamoten Einar Hcnningsson. utrcdningsman. 
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Sveriges fartygsbefälsförening, Sveriges redareförening och Sveriges varvs
industriförening. Därjämte har Svenska värmeverksföreningen och Sveriges 
industriförbund överlämnat yttranden över betiinkandet. Vissa av remiss
instanserna har överlämnat av dem imhämtade remissyttranden. Sålunda 
har RÅ överlämnat yttranden av överåklagarna i Stockholms. Göteborgs 

och Malmö åklagardistrikt och av länsåklagarna i Stockholms och Gotlands. 
Göteborgs och Bohus samt Skaraborgs Hin. Vidare har flera länsstyrelser 
överlämnat yttranden från kommuner. 

Betänkandet (Os K 1974: 12) A n I ägg n i n g a r o c h a n o r d n i n g a r 
för m o t t ag n i n g a v k e 111 i k a I i e r e s t e r f rå n f a r t y g har 
också remissbehandlats. Yttranden över betänkandet har avgi\'its av RÅ. 
rikspolisstyrelsen, chefen för marinen, sjöfartsverket, Sveriges meteorolo
giska och hydrologiska institut. generaltullstyrelsen, statens naturvårdsverk, 
kommerskollegium, arbetarskyddsstyrelsen, statens industriverk. liinsstyrel
serna i Stockholms. Uppsala, Södermanlands, Östergötlands. Jönköpings, 
Kalmar, Gotlands. Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, Hallands. Göteborgs 
och Bohus. Älvsborgs. Skaraborgs, Värmlands, Västmanlands. Gävleborgs, 

Västernorrlands. Västerbottens och Norrbottens län. utredningen (JO 
1971 :08) om kostnaderna för miljövården, Sjöassuradörernas förening, 

Svenska hamnförbunclet, Svenska kommunförbundet, Svenska maskinbe-
11ilsförbundet, Svenska naturskyddsföreningen. Svenska petroleum institu
tet, Svenska sjöfolksförbunclet, Svenska ångfartygs assurans förening. Sve
riges fartygsbefiilsförening. Sveriges industriförbund. Sveriges kemiska in
dustrikontor, Sveriges redareförening och Sveriges varvsindustriförening. 
Vissa av remissinstanserna har överlämnat av dem inhämtade remissyt
tranden. Sålunda har flera länsstyrelser överlämnat yttranden från kom

muner. 
Slutligen har sjöfarts verket avgett förs I ag t i 11 ii n cl r i n g ar i I a -

gen (1972:275) om åtgärder mot vattenförorening 
från fartyg (ändrad senast 1975: 149) och kungörelsen (1972:278) om 
åtgärder mot vattenförorening från fartyg (ändrad 1975:151), vilka förslag 
likaledes har remissbehandlats. Yttranden över förslagen har inkommit från 
RÅ. rikspolisstyrelsen, chefen för marinen, socialstyrelsen, Sveriges me
teorologiska och hydrologiska institut, generaltullstyrelsen, statens livsme
delsverk, fiskeristyrelsen, statens naturvårdsverk, kommerskollegium, ar
betarskyddsstyrelsen, länsstyrelserna i Stockholms, Malmöhus samt Göte
borgs och Bohus län, de svenska ledamöterna av Nordiska oljeskyddsu
nionens råd, Kusttankers intresseförening, Rederiföreningen för mindre far
tyg, Sjöassuradörernas förening, Svenska hamnförbundet, Svenska kom
munfårbundet. Svenska petroleum institutet, Svenska sjöfolksförbundet, 
Sveriges fartygsbefälsförening, Sveriges fiskares riksförbund, Sveriges re
dareförening. Sveriges varvsindustriförening och Sveriges ångfartygs assu

rans förening. 
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2 '.\urnrande kom:entionsbestämmelser 

2.1 1954 års oljesk~·ddskomention 

l.1.1 /11/cd11i11g 

Internationellt samarbete pågår sedan liingc för att söka hindra f'örorcning 

av havsvattnet. I f'råga om utsläpp av olja från fartyg har samarbetet resulterat 
i konventionen den 12 maj 1954 till förhindrande av havsvattnets fororcning 
genom olja (oljeskyddskonventioncn). Konventionen ändrades i vissa hiin

seenden vid en internationell oljcskyddskonferens år 1962. Vid församlings
möten som Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen OMCOl höll 
åren 1969 och 1971 antogs ytterligare ändringar i konventionen. 1971 års 
iindringar avser dels skydd av Stora Barriiirrevet utanför Australien. dels 
begränsning av lasttankars storlek i oljetankfartyg. 

Sverige har tillträll oljcskyddskonvcntionen (prop. 1956:23. 3LU 1956:4. 

rskr 1956:96) och godk;int 1962. 1969 och 1971 års ändringar i konventionen 
(pmp. 1963: 16 L 3LU 1963:28. rskr 1963:296: prop. 1972:38. JolJ 1972:36, 
rskr 1972:234 ). 

Oljeskyddskonvcntioncn triidde i kran den 26 juli 1958. 1962 års Undringar 
triidde i kraft med avseende på samtliga fördragsslutamle parter den 18 
maj 1967. I mars 1975 gällde konventionen i den lydelse den erh{1llit genom 

1962 års ändringar för 52 stater. 1969 och 1971 års ändringar har änn_u 
inte trätt i kraft. För uppnående av det minimiantal anslutna stater (35) 

som är föreskrivet för ikraftträdande av ändringarna behövdes i maj 1975, 
i fråga om 1969 års ändringar anslutning av ytterligare 11 stater, i fråga 
om 1971 års ändring såvitt avser Stora Barriärrevet anslutning av ytterligare 
23 stater och i fråga om 1971 års ändringar såvitt avser begränsning av 
lasttankars storlek anslutning av ytterligare 22 stater. 

Texten till oljeskyddskonventionen linns intagen i prop. 1956:23 och tex
ten till 1962 års ändringar i prop. 1963:161. Texten till 1969 och 1971 års 
iindringar äterfinns i prop. 1972:38. 

2. I .2 Olieskyddsko11ventioncn mrd 1962 års ändringar 

Konventionens regler avser beständiga oljor, dvs. råolja, briinnolja. tjock 
dieselolja och smö1jolja. samt oljehaltig blandning vari sådan olja ing{ir med 

en oljekoncemration av minst en tiotuscndel. dvs. 100 ppm' fanikel /). Kon-
• 

vcntionen iigcr tillämpning på tankfartyg med en bruttodräktighet av minst 
150 registerton och på andra fartyg som har en bruttodriiktighet av minst 
5011 rei:risterton fartikel I/i. Undantai:rn~1 från konventionen ;irörlogsfartyg och 
andra fartyg niir de anviinds som marina hjiilpfartyg. I fråga om dessa fartyg 
liksom i fråga om fartyg under de angivna tongränserna förbinder sig med-

2 ppm = parts per million I miljondelar) 
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lemsstaterna dock att så långt det är rimligt och möjligt göra konventionens 
regler tilliimpliga (artikel m. 

Artikel /Il förbjuder uttömning av olja och oljehaltig blandning från fartyg 
inom förbjudna zoner. Till de förbjudna zonerna hör allt havsområcle inom 

ett avstånd av 50 nautiska mil från niirmaste land. Vidare finns ett flertal 
förbjudna zoner som ligger utanför de 50 nautiska milen. Bl. a. är efter 
1962 års ändringar hela Östersjön och Nordsjön förbjudna zoner !Bilaga 
A till konventionen). Uttömning är emellertid inte förbjuden från andra 
fartyg än tankfartyg, när de iir på väg till hamn som inte har passande 

mottagningsanordningar för olja. Genom 1962 års ändringar infördes också 
ett siirskilt förbud för stora fartyg. För fartyg med en bruttodriiktighet av 

20 000 registerton eller mer. för vilka byggnadskontrakt tecknats den 18 
maj 1967 eller senare - dvs. efter tidpunkten för ikraftträdandet av 1962 
års ändringar - gäller sålunda i princip totalförbud mot utsläpp av olja eller 
oljehaltig blandning, alltså inte bara inom de förbjudna zonerna utan också 
inom övriga havsområclen. Om det enligt befälhavarens bedömande före
ligger särskilda omständigheter. som gör det oskäligt eller omöjligt att förvara 
oljan eller den oljehaltiga blandningen ombord, får oljan eller blandningen 

dock tömmas utanför förbjuden zon. Skiilen för oljeutsliippet skall i sådant 
fall anmälas till regeringen i elen stat till vilken fartyget hör. Regeringarna 
skall minst var tolfte månad lämna detaljerade uppgifter om sådana ol
jeutslLipp till lMCO. 

Enligt artikel 11 · iir uttömning av rester från rening eller klargöring: av 
brännolja eller smörjolja undantagen från förbudet under förutsiittning att 
sådan uttqnrning sker så långt från land som det är praktiskt möjligt. För
budet gäller enligt arrikel J ·ej hdler för uttömning: från ett fartygs rLinnstenar 
av oljehaltig blandning, som inte innehåller annan olja än smörjolja vilken 
har runnit eller liickt ut från fartygets maskinutrymmcn. 

Betriilfoncle straffsatserna för överträdelse av förbud att utsliippa olja eller 
oljehaltig blandning utanför ett lands territorialvatten föreskrivs att straff
skalan skall vara tillriickligt strLing för att avskräcka från dylika överträdelser. 
Vidare skall medlemsstat liimna uppgift till IMCO om straff som utdömts 
for sådan övertriidelse (ar1ikcl J 1J. 

I arrikel U! siigs att fartyg skall vara försett med anordning av beskaffenhet 
att. i den mån det Lir skäligt och möjligt, hindra brLinnolja eller tjock dieselolja 
att rinna ner i rännsten. Sådan anordning behöver inte finnas om fartyget 
har effektiva p1edel att hindra att oljan i riinnstenarna sliipps ut i strid mot 
konventionen. 

Arrikcl Il// innehåller bcstiimmelser om mottagningsanordningar i ham
nar. Enligt artikeln skall medlemsstat vidta lämpliga åtgLircler för att befordra 
tillkomsten av anordningar för mottagande i angivna fall av oljerester från 
fartyg. 1 den omfattning andra fartyg än tankfartyg har behov diirav skall 
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hamnar vara utrustade med anordningar för mottagande, utan onödigt dröjs

mål Tår fartygen, av olja eller sådana oljerester som finns kvar sedan hu

vuddelen av vattnet separerats från en oljehaltig blandning. Det överlämnas 

till vederbörande stat att bedöma i vilka hamnar mottagningsanordningar 

behövs. Oljelastningshamnar och reparationshamnar skall vara utrustade 

med anordningar, tillräckliga för mottagande av olja eller oljehaltiga bland

ningar. som efter separering finns kvar ombord i de fartyg som anviinder 

hamnarna. 

Enligt artikel IX skall de nesta fartyg som omfattas av konventionen vara 

försedda med oljedaghok. Artikeln föreskriver i detalj hur dagboken skall 

föras. Syftet med föreskrifterna är att göra det möjligt för myndigheterna 

att kontrollera att konventionen efterlevs. 
Enligt artikel X iiger regeringen i fördragsslutande stat att hos regeringen 

i det land där fartyg lir registrerat anmäla överträdelse av konventionen 

från fartygets sida oavsett var överträdelsen iigt rum. Om tillräckliga sk1il 

föreligger, skall i fartygets hemland rättsligt förfarande i anledning av för

seelsen inledas mot fartygets ligare och befälhavare. Resultatet av rättsligt 
förfarande mot fartygets ägare. redare eller befälhavare med anledning av 

konventionsövertriidelse, som av en regering har anmälts till en annan re
gering. skall meddelas förstnämnda regering och IMCO. 

Härutöver innehåller konventionen bestämmelser om viss underrättel
seplikt (artikel XII). om sättet för slitande av tvister (artikel XIII) och om 

ikraftträdande, ändring, uppsägning, undantag vid krigsförhållanden, m. m. 
(artiklarna XIV-XXI). 

}. I. 3 i 969 ärs ä11dri11gar i olieskyddsko111'l'11tio11e11 

Genom den beslutade nya lydelsen ändras konventionen väsentligt. Som 
princip införs totalförbud mot utsläpp av olja och av oljeblandning från 
fartyg som konventionen iir tillämplig på. UtsHipp i havsområden utanför 

omradcn som svarar mot de nu förbjudna zonerna blir sålunda forhjudna 
också för fartyg med en bruttodräktighet som understiger 20 000 ton (artikel 

11/J. Vidare skiirps förbudet genom att som oljehaltig blandning anses också 

hlandning med den liigsta koncentration av olja (arlikel /). 

Från totalförhudet medges emellertid undantag i artikel 111. Under gång 

får fartyg släppa ut viss kvantitet olja, men utsläppet skall ske så långt 
från land som möjligt och när det gäller tankfartyg minst 50 nautiska mil 

från niirmaste land. Bestämmelserna är i fråga om tankfartyg utformade 

med htinsyn till de utsläpp av barlastvatten och tankspolvatten som anses 

vara ofrånkomliga vid tillämpning av load on top-systemet. 

Villkoren för att olja skall få pumpas ut från fartyg utan hinder av hu-
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\ uclrcgcln om totalförbud iir n[1go1 olika för ta11kfar1yg och för andra fartyg. 
I båda fallen är en förutsätlning alt far!ygct är under gång vid utpump

ningen. I hlrigcnorn samlas elen utpumpade oljan inte i mickar utan sprids 
över ett större vattenområde i så små m~ingder att den antas ej förorsaka 
nagon skada. I båda fallen gäller ocksil regler som begränsar mängden olja 
som nir tömmas ut under fartygets gång. I fråga om tankfartyg är begräns
ningen knuten till både uttömningshastigheten och fartygets hastighet vid 

vwie til!fiillc. Detta framgår av definitionen i arlikel I av uttrycket "mo
mentan oijeuttömningshastighet'". Med momentan olieuttömningshastighet 
förstås oljeuttömningshastighctcn i iitcr per timme vid vilket tillfälle som 
helst, dividerad med fartygets fort i knop vid samma tillfälle. Denna ut
tömningshastighet får enligt artikel 111 inte överstiga 60 liter per nautisk 

mil som fartyget tillryggalägger. Bestämmelsen om en maximikvantitet av 
60 liter uttömd olja per nautisk mil som fartyget tillryggalägger är un
derbyggd av en rad omfattande prov. Enligt proven slås den oljestrimma 
som uppkommer vid sådan utpumpning sönder och sprids så snabbt att 
oljan efter mindre än fyra timmar inte kan upptäckas med blotta ögat vare 
sig frän fartyg eller från flygplan. För tankfartygens del föreskrivs vidare 
att den sammanlagda mängd olja som töms ut under en barlastresa inte 

får överstiga I I 15 000 av fartygets totala last kapacitet. 
I fråga om andra fartyg än oljetankfartyg gäller att koncentrationen av 

olja i blandning som töms ut aldrig får överstiga 100 ppm. 

Någon motsvarighet till unclantagsregcln enligt 1962 års ändringar för 
fartyg på väg till hamn utan passande mottagningsanordningar finns inte 

i den nya texten. 
Till artikel 111 har vidare fogats nya bestämmelser som upptar ytterligare 

två undantag för tankf'artyg f'rån det allmänna förbudet att tömma ut olja 
och oljehaltig blandning: Det första a,· dessa undantag gäller vattenbarlast 
i tankfanyg. Om barlast<?n förs i lasttank som tidigare har innehållit olja, 
blir harlastvattnct oljeförorenat. Därmed giillcr de förut angivna reglerna 
för uuö11rning. Men har tanken rengjorts efter det att den senaste oljelasten 
lossades. tilläts uttömning även om rengöringen inte har varit så effektiv 
all inget spt1r av olja linns i det utpumpade vattnet. Regeln har utformats 
Så. all Vattenbarlast (('\r tömmas Ul J"rån Jasttank under förutsiittning all 
tanken har blivit så rengjord. att vattnet inte skulle lämna något synbart 
spilr på vattenytan. om det en klar dag hade tömts från ett stillaliggande 

tankfortyg i lugnt vatten. Det andra undantaget avser uttömning av olja 
eller oljehaltig blandning från rännstenar i maskinutrymmen (slagvatten). 

De förut angivna reglerna för tankl'artyg gäller inte i fråga om slagvatten. 
I stället gäller för slagvatten från tankfartyg samma regler som för olje
blandning från andra fartyg. 

I artikel /I" har gjorts elen iindringen att bestämmelsen som 1illåter viss 

2 Riksdagen /975176. I sam/. Nr 5 
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uttömning av rester från rening eller klargöring av brlinnolja eller smörjolja 
upphlivs. 

Undantaget i artikel J ·från u11ömningsförbudet i fråga om blandning som 
inte innehåller annan olja än smörjolja från fartygs maskinutrymmen upp
hlivs med hlinsyn till de undantag som medges i artikel 111. 

Föreskrilier i arrikd VII om anordning som hindrar brännolja och tung 
dieselolja att rinna ned i r;innsten har lindrats så, att den inte anger slirskilda 
slag av oljor utan allmänt talar om olja och dlirmecl omfattar liven l. ex. 
smörjolja . 

.4rrikl'l l.Y lindras i samband med lindringar a\' formuHiren till oljedagbok. 
varvid· hilaga B ersiitts av en ny bilaga. I stort inneblir iindringarna att all 
olja som tas omhord måste kunna redovisas antingen som lossad last eller 
som avliimnad i mottagningsanHiggning i land eller som uttiimd i över
ensstlimmelse med undantagsreglcrna i konventionen. Tidigare lydelse tar 
mera sikte på förekommande fall av oljeutsläpp i samband med tankren
göring. barlastning, m. m. 

I fråg;:i om arrikl'/ X har den iindringen gjorts att underrlittelsc skall Himnas 
till vederhörande regering och till IMCO också om de åtglirder som en an
miilan om övertriidelse av konventionen har lett till. Det föruts;itts att un
derriittclse skall lämnas liven om anmHlan inte har föranlett någon <ltg:ird. 

l.1.4 I 9 7 I års ä11clri11gar i o/ies/.:.ytltlsko11\'l'llfiom'11 

Genom 1971 års lindringar har delar av de ar I 969 iindrade artiklarna 
I och 111 lätt ny lydelse. Till konventionen fogas en ny :1rtikcl VI a och 
en ny hilaga. 

;\ndringarna i aniklama I od1 Il/ iir föranledda av siirskilda hiinsyn till 
Stora Barriiirrevct, som ligger utanfor Australiens n<Jrdi.istra kusl. Enligt 
1969 års lydelse av artikel I betyder "närmaste land" i uttrycket "fdn niir
maste land" den baslinje från vilken territorialhavet räknas. Enligt iindringcn 
rliknas avståndet fran niirmastc land utankir Australiens ostkust f'riln en 
bruten linje som lir best;imd av punkter som anges med Wngd- och bredd
grader och befinner sig utanför revet. Artikel 111 i 1969 års lydelse föreskriver 
att utsllipp från andra fartyg än oljetankfartyg skall ske sil långt från land 

som det är praktiskt möjligt. Enligt Undringen skall utsliippet ske S<l långt 
"från niirmaste land" som det är praktiskt möjligt. Diirmed skyddas revet 

för utshipp även från andra fartyg än oljetankfartyg. 
Arrikel VI a och den nya bilagan rör storleken av last tankar i tank fartyg 

111.111. 

Huvudregeln enligt de nya bestämmelserna innebLir att ett fartygs last-
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tankar skall vara arrangerade så, att ett oljeutnöde från fartyget vid kollision 

eller grundstötning inte skall överstiga 30 000 m'. Storleken av s. k. cen
tertankar och sidotankar får inte överstiga 50 000 m3 resp. 22 500 m3

• Även 

lasttankarnas liingd begränsas. För fartyg med större bruttodräktighet än 
ungefär 410 000 ton medges något större tankar och något större möjliga 
oljeutflöden enligt en proportionellt stigande kurva. Maximum för det till

lätna möjliga utnödet har satts vid 40 000 m3
. 

De nya reglerna är tillämpliga på tankfartyg för vilket byggnadskontrakt 
tecknats den dag då reglerna träder i kraft eller senare. Från två år efter 
ikrafttriidandet gäller reglerna även för vissa tankfartyg för vilka byggnads

kontrakt har tecknats före ikraftträdandet eller, om sådant kontrakt inte 
finns, på vilka kölen då är sträckt eller som då befinner sig på motsvarande 
byggnadsstadium. Reglerna är sålunda tillämpliga om sådant fartyg levereras 
efter den I januari 1977 eller, vid tidigare leverans, om byggnadskontrakt 
har tecknats efter den I januari 1972 eller, om byggnadskontrakt inte finns, 
kölen har sträckts eller fartyget befunnit sig på motsvarande byggnads
stadium efter den 30 juni 1972. 

För att göra det möjligt att kontrollera att reglerna om lasttankar efterlevs 
har i artikel VI a införts krav på särskilt certifikat för tankfartyg. Certifikatet 
skall utfärdas av behörig myndighet i vederbörande medlemsstat och in
nehålla uppgift om antingen att fartyget är konstruerat enligt de nya reglerna 
eller att reglerna inte iir tillämpliga på fartyget. Medlemsstaten får inte tillåta 
att fartyget används till sjöfart om det saknar sådant certifikat. Vidare får 
medlemsstat viigra utländskt tankfartyg tillträde till hamn inom statens sjö
territorium och till utsjöterminal som lyder under statens regering, om de 
nya reglerna iir tilliimpliga och fartyget inte är konstruerat enligt dessa regler. 

Med stöd av en regel i artikel XVI bestämde IMCO:s församlingsmöte 
då 1971 års konventionsiindringar antogs att iindringarna om oljelasttankar 
iir så viktiga att en medlemsstat som inte godkänner ändringarna inom 
12 månader erter det att de har kommit i kraft skall upphöra att vara 

ansluten till konventionen. 

2.2 1969 års ingreppskom·ention 

2. 2. I lnled11i11g 

Vid en konferens i Bryssel år 1969 antogs bl. a. en internationell kon

vention om ingripande på det fria havet vid olyckor som iir ägnade att 
leda till förorening genom olja, 1969 års ingreppskonvention. Den syftar 

till att precisera kuststaternas befogenhet att på det fria havet ingripa mot 
utliindskt fartyg för att förebygga förorening genom olja på grund av sjö

olycka eller för att begriinsa skadeverkningarna av sådan förorening. 
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Sverige har tillträtt ingreppskonventionen (prop. 1972:106, JoU 1972:62, 

rskr 1972:272). 

lngreppskonventionen trädde i kraft den 6 maj 1975. Nitton stater hade 

maj 1975 tillträtt konventionen. 

Texten till ingreppskonventionen är intagen i prop. 1972: 106. 

2.2.2 lngreppskonventionens innehåll 

Artikel I fastslår att stat har rätt alt på del fria havet vidta nödviindiga 

åtgärder för att förebygga, minska eller avvärja allvarlig och överhängande 

fara, som förorening av havsvattnet genom olja medför för statens kuster 

eller därtill knutna intressen. Även hot om sådan förorening berättigar staten 

alt ingripa. Rätten att ingripa är begränsad till fall då förorening eller hot 

om förorening orsakas av sjöolycka eller åtgärder i samband med sådan 

olycka och då det är rimligt att anta alt mycket allvarlig skada kan upp

komma. Åtgärder enligt konventionen fär inte vidtas mot örlogsfartyg eller 

annat fartyg som ägs eller drivs av stat och som vid tillfället brukas endast 

i statlig icke-kommersiell tjänst (artikel I punkt 2). 

Artikel Il innehåller definitioner. Bl. a. sägs att med olja förstås råolja, 

briinnolja, dieselolja och smörjolja. Med "därtill knutna intressen" menas 

sådana kustslatens intressen som omedelbart påverkas av sjöolyckan och 

som har samband med fiske eller annan verksamhet till sjöss vid kust. 

i hamn eller i flodmynning som utgör väsentlig inkomstkälla för berörda 

personer. "Därtill knutna intressen" innefattar också turislattraktioncr i det 

berörda området, kustbefolkningens hälsa och områdets välbefinnande, diiri 

inbegripet bevarandet av levande havstillgångar. både djurliv och växtlighet. 

Artikel /Il innehåller närmare föreskrifter för stat som vidtar åtgärder enligt 

artikel I. Innan åtgärd vidtas, skall staten samråda med andra berörda stater, 

särskilt flaggstaten. Berörda fysiska och juridiska personer skall underrältas 

om de avsedda åtgiirderna, och kuststaten skall beakta dessa personers syn

punkter. Kuststaten får rådfråga sakkunniga. I ytterst brådskande fall får 

kuststaten omedelbart vidta nödvändiga åtgärder, fastän staten inte har följt 

reglerna om samråd och underrättelse. I samband med sådana åtgärder skall 

staten göra största möjliga ansträngningar för att undvika fara för miin

niskoliv, för att bistå nödställda personer och för att underlätta fartygs

besättningars hemtransport. Staten skall vidare underriitta berörda stater, 

personer och IMCO:s generalsekreterare om de åtgiircler som har vidtagits. 

Artikel IV innehåller regler om en lista över sådana sakkunniga som avses 

i artikel III. Staterna kan föreslå namn till listan som förs av lMCO. 

Artikel V föreskriver att åtgärder enligt artikel I skall avpassas till den 

inträffade eller hotande skadan. Åtgiirderna får inte sträcka sig längre än 

som rimligen krävs för att det i artikel I angivna syftet skall nås. 
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Enligt artikel VI är fördragsslutandc stat skyldig att lämna ersättning för 
skada som har uppkommit på grund av åtgärd som går liingre än vad som 
är nödvändigt för att det i konventionen angivna syftet skall nås. 

Artikel VII slår fast att konventionen inte inverkar på andra tilliimpliga 
regler, om den inte särskilt anger det. 

Artikel VIII behandlar situationen när tvist har uppkommit om huruvida 

vidtagna åtgärder står i strid med konventionen eller huruvida skadestånds
skyldighet föreligger och i sådant fall om skadeståndets storlek. På begiiran 

av någon berörd stat skall tvistefrågan hänskjutas till förlikningsförfarande 
och, om detta inte leder till uppgörelse, till skiljemannaförfarande enligt 
bestämmelser som har intagits i en bilaga till konventionen. Förliknings
eller skiljemanna förfarande får inte avvisas av en stat enbart på den grunden 
att möjligheterna att få saken prövad av statens egna domstolar inte har 
utnyttjats till fullo. 

Artiklarna IX och X innehåller regler om undertecknande och ratificering 
av konventionen och om anslutning. Enligt artikel XI träder konventionen 

i kraft 90 dagar efter det att femton stater har tillträtt den. För stat som 
godkänner konventionen senare finns en särskild ikrafttriidanderegel. 

I artiklarna X/I-XVII finns bestämmelser om bl. a. uppsägning, konven
tionens giltighet i vissa territorier, iindring i konventionen, deposition och 
underrättelseskyldighet. 

Bilagan till konventionen innehåller regler om förlikning och skiljedom. 
Reglerna skall följas, om inte parterna enas om annat. Förlikningsförfarandet 
sker inför en förlikningskommission och skiljemannaförfarandet inför en 
skiljenämnd. Både kommissionen och nämnden består av tre personer. För
likningsman väljs från lista, som upprättats efter förslag av staterna och 
förs av IMCO. I en del fall väljs även skiljeman från sådan lista. Tredje 
part får delta i förhandlingarna, om de ursprungliga parterna medger det. 
Kommissionen/niimnden fastställer själv forhandlingsregler. Part är skyldig 
att underlätta kommissionens/nämndens arbete bl. a. genom att tillhan
dahålla handlingar och upplysningar och genom all bereda kommissio
nen/niimnden tillträde till partens territorium för att höra vittnen och sak
kunniga eller för att företa syn på platsen. Vid omröstning bestäms beslutets 
innehåll av elen mening som företräds av flertalet av kommissionens/nämn
dens medlemmar. 

Kapitel I handlar om forlikningsförfarandet. Förlikningskommission till
siitts när en part med stöd av artikel VIII i konventionen begär förlikning. 
Kommissionen har till uppgift att söka klargöra tvistefrågorna och att söka 
förlika parterna. Den liimnar parterna en motiverad rekommendation till 
lösning av tvisten. Förlikningsförfaranclet anses inte ha lyckats, om parterna 

inte inom viss tid har godkänt rekommendationen eller om kommissionen 
inte har meddelat någon rekommendation inom ett år. 
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I kapitel Il ges regler om skiljedom. Sådan kan begäras inom viss tid, 
om förlikningsförfarandet inte lyckas. I skiljedomen skall skälen anges. Skil
jedomen är slutlig och kan inte överklagas. Däremot kan tvist om tolkning 
av skiljedomen understiillas prövning av skiljenämnd. 
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3 Gällande bestämmelser 

3.1 Lagen om åtgärder mot vattenförorening från fartyg, m. m. 

Bestämmelser om förbud m. m. mot utsläpp från fartyg av olja, oljehaltig 
blandning och annat avfall som härrör från fartygs drift linns i lagen 

( 1972:275) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg (ändrad senast 
1975:149, i det följande beniimnd 1972 års lag) och i kungörelsen (1972:278) 
om åtgärder mot vattenförorening från fartyg (ändrad 1975: 151, i det följande 
benämnd 1972 års kungörelse). Lagstiftningen bygger på oljeskyddskon
ventionen med däri fram t. o. m. år 1971 beslutade ändringar. 

Enligt I ~ 1972 års lag får olja inte tömmas ut från fartyg inom Sveriges 
sjöterritorium. Även utOöde av olja från fartyg inom sjöterritoriet skall för
hindras så långt det iir möjligt. I fråga om tankfartyg med en bruttodriiktighet 
av minst 150 registerton och annat fartyg med en bruttodriiktighet av minst 
500 registerton gäller bestämmelserna i lagen iiven på det fria havet. Där
utöver föreskrivs i 2 ~ 1972 års kungörelse att bestämmelserna skall 
tilliimpas också i fråga om svenskt tank fartyg med en bruttodräktighet under 
I SO registerton och i fråga om annat svenskt fartyg med en bruttodräktighet 
under 500 registerton och en maskinstyrka av minst 400 effektiva hiistkrafter. 

Sjö fartsverket får dock medge undantag från bestämmelserna i 2 ~ 1972 
års kungörelse. 

1 2 ~ 1972 års lag anges vissa undantag från förbudet att tömma ut olja 
från fartyg. Enligt denna paragraf får på det fria havet tömmas ut 
1. oljehaltig blandning från annat fartyg än tankfartyg under förutsättning 

att 
fartyget iir under gång. 

blandningen aldrig töms ut med större hastighet än som svarar mot 
60 liter olja per nautisk mil som fartyget tillryggalägger. 
oljan utgör mindre iin en tiotusendel av blandningen, och 
uttömningen sker så långt från niirmaste land som omstiindigheterna 
medger. 

2. slagvatten innehållande olja som har runnit eller läckt från utrymme 
för framdrivningsmaskineri i tankfartyg. om vattnet töms ut under de 
förutsiittningar som anges under l, 

3. annan olja från tankfortyg iin som avses under 2 under förutsiittning 
att 
fartyget iir under gång. 

oljan aldrig töms ut med större hastighet än som svarar mot 60 liter 
olja per nautisk mil som fartyget tillryggalägger. 

den sammanlagda mängd olja som töms ut under en barlastresa ej över
stiger en fcmtontusendel av fartygets lastförmåga. och 
fartyget befinner sig minst 50 nautiska mil från niirmaste land. 

Med olja förstås enligt 3 ~ 1972 års lag råolja, smörjolja. dieselolja och 
annan bni:nnolja enligt bestämmelser som meddelas av regeringen. Med 
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oljehaltig blandning avses varje blandning som innehåller olja. 
1 fråga om förbud mot utsliipp av annat avfall som härrör från fartygs 

drift än olja meddelas enligt 4 * 1972 års kungörelse föreskrifter av chefen 
för marinen när det gäller örlogsfartyg och av statens naturvårdsverk när 
det gäller andra fartyg. De båda myndigheterna skall därvid samråda med 
varandra samt med socialstyrelsen och sjöfartsverket. Enligt motivuttalan
den avses med uttrycket "fartygs drift" fartygs normala användning. Be

stämmelsen medger att föreskrifter meddelas inte bara om utsliipp av avfall 
från fartygs framdrivning utan även om utsläpp av exempelvis sopor, toa
lettavfall och avfall frän annan last än olja i lagens mening, såsom kemikalier 
och kemikalierester. För tiden till dess föreskrifter hiirom har trätt i kraft 
gäller enligt punkt 4 övergångsbestämmelserna till 1972 års kungörelse som 
föreskrifter sådana liinsstyrelsebeslut som har meddelats med stöd av 3 ~ 
kungörelsen (1958: 191) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 6 april 
1956 (nr 86) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg. Lagen benlimns 
i fortsättningen 1956 års lag och kungörelsen 1958 års kungörelse (3 § 1958 
års kungörelse ändrad senast 1968:116). 

Bestämmelserna i 5-7 ~~ 1972 års lag och 5-8 ~~ 1972 års kungörelse 
handlar om bl. a. fartygs konstruktion och utrustning för att förebygga eller 
begränsa vattenförorening m:h om certifikat som visar att sådana bestäm
melser är uppfyllda. Av bestämmelserna framgår bl. a. följande. 

Föreskrifter i fråga om fartygs konstruktion och utrustning och i fråga 
om certifikat som avses i artikel VI a i oljeskyddskonventionen (enligt 1971 
års ändringar) meddelas av sjöfartsverket efter samråd med statens natur
vårdsverk. 

Svenskt fartyg får användas till sjöfart endast om det iir konstruerat och 
utrustat enligt nyss niimnda föreskrifter. Vidare gäller att svenskt tank fartyg 
med en bruttodräktighet av minst 150 registerton inte får användas till sjöfart, 
om det saknar föreskrivet certifikat. 

Tankfartyg med en bruttodräktighet av minst 150 registerton får inte 
anlöpa eller uppehålla sig inom sådan del av Sveriges sjöterritorium eller 
sådan lastnings- eller lossningsplats till sjöss under svensk kontroll som 
sjöfartsverket har bestämt, om fartyget saknar föreskrivet certifikat eller 
motsvarande handling utfärdad av behörig utliindsk myndighet. Sjöfarts
verket får dock medge undantag från förbudet, om det på annat sätt visas 

att fartyget uppfyller fordringarna enligt artikel VI a i oljeskyddskonven

tionen eller om eljest särskilda skäl föreligger. Det bör anmärkas att ·- för 
tiden till dess artikel VI a i konventionen trätt i kraft - bestiimmelserna 
giiller utländskt fartyg endast om det hör hemma i land som redan tillämpar 
artikeln (punkt 5 övergångsbestämmelserna till 1972 års kungörelse). 

Svenskt fartyg får inte föra vatten i bränsletank. Sjöfartsverket får dock 
medge undantag från förbudet. 

I 8 ~ 1972 års lag och 9 och 14 ~~ 1972 års kungörelse finns besfammclser 
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om oljedagbok. Enligt dessa besUimmelser skall på svenskt tankfartyg och 
på annat svenskt fartyg med en bruttodräktighet av minst 500 registerton. 
för vilket olja anviinc.ls som bränsle för framdrivningen. av befälhavaren 
eller under hans tillsyn föras oljedagbok enligt föreskrifter som mec.lc.lelas 
av sjöfartsverket efter samråd med tullverket. För kontrollen av oljedag
böckerna meddelar sjöfartsverket anvisningar efter samråd med rikspolis

styrelsen och tullverket. 

Föreskrifter ges i 9 och 10 ~~ 1972 års lag och 10 ~ 1972 års kungörelse 
om mottagningsstationer. I 9 ~ föreskrivs att anliiggning eller anordning 
för mottagande av oljerester och oljehaltig blandning från fartyg skall finnas 
i allmän hamn som regeringen bestämmer. Underlåter hamnägare att inrätta 
eller driva anläggning eller anordning får enligt 10 ~ lagen regeringen eller 
myndighet som regeringen bestämmer på ägarens bekostnad inrätta eller 
driva anläggningen eller anordningen. Enligt I 0 ~ första stycket kungörelsen 

skall mottagningsanläggning finnas i allmän hamn i Luleå. Stockholm, Norr

köping. Malmö, Helsingborg och Göteborg. I allmän hamn i Piteå, Skellefteå. 

Umeå. Härnösand, Sune.Isvall, Hudiksvall. Söderhamn, Gävle. Södertiilje, 
Oskarshamn. Kalmar, Visby, SI i te, Karlskrona. Trelleborg, Landskrona, Fal
kenberg. Lidköping. Karlstad, Kristinehamn, Västerås och Köping skall en
ligt andra stycket samma paragraf finnas anordning av enklare slag, som 
kan ta emot begränsade mängder oljerester från fartyg. Föreskrifter om an
liiggning och anordning meddelas enligt tredje stycket samma paragraf av 
sjöfartsverket. 

Bestiimmclser om särskilda åtgärder mot förorening. bl. a. förbud och 
förelägganden som är påkallade för att hindra eller begränsa utsliipp, finns 

i 11, 12, 13 och 14 ~* 1972 års lag och 11 och 12 ~~ 1972 års kungörelse. 
De åtgärder som kan vidtas är 
I. förbud mot fartygets avgång eller vidare resa. 
2. förbud att använda viss utrustning, 
3. fåreliiggande att fartyget skall följa viss fårdviig. 
4. föreliiggande att fartyget skall anlöpa eller avgå från viss hamn eller annan 

uppehållsplats, 
5. föreliiggande i fråga om fartygets framförande eller drift, 
6. föreliiggande att liiktra olja eller annat som är skadligt, 
7. föreläggande om att lastning, lossning. liiktring eller bunkring skall av

brytas, 
8. föreläggande om annan åtgärd för att hindra eller begränsa utsläpp av 

olja eller annat som är skadligt. 
I nämnda hestiimmelser anges vidare vilken myndighet - i första 

hand sjöfartsverket - som äger meddela föreläggande och förbud och vilken 
åtgärd som kan vidtas om någon underlåter att inom förelagd tid vidta 
åtgiird som åligger honom enligt beslut. 

I 15-26 ~~ 1972 års lag och 13-16 ~~ 1972 års kungörelse finns bestäm

melser om tillsyn över lagens efterlevnad samt om hesviir, ansvar m. m. 
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I den mån inte annat är föreskrivet utövas tillsynen över efterlevnaden 
av lagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av denna av chefen 
för marinen i fråga om örlogsfartyg och av sjöfartsverket i frii.ga om andra 
fartyg ( 13 ~ 1972 års kungörelse). 

1972 års lag triidde i kraft den 1 juli 1972. För tiden till dess 1969 års 
iindringar i oljeskyddskonventionen triider i kraft gäller dock 2 ~ 1972 års 
lag i fråga om utländskt fartyg endast om det hör hemma i land som redan 

tillämpar de iindrade konventionsreglerna. I fråga om utsläpp av olja från 
annat utliindskt fartyg äger enligt .Punkt 3 övergångsbestiimmelserna till 

l 
1972 års kungörelse för samma tid vissa äldre bestiimmelser motsvarande 
tillämpning, nämligen 2 ~ 1956 års lag (2 ~ iindrad senast 1967:653), 1 ~ 
1958 års kungörelse ( 1 ~ [indrad 1967: 126) och bilagan till samma kungörelse 

(bilagan iinctrad senast 1970:521 ). 
I 1 ~ första stycket 1958 års kungörelse föreskrivs att från svenskt tank

fartyg med en bruttodriiktighet av minst 150 registerton och annat svenskt 
fartyg med en bruttodräktighet av minst 500 registerton inte får tömmas 
ut olja i vattenområde inom vissa förbjudna zoner, som finns angivna i 

den till kungörelsen fogade bilagan (bl. a. hela Nordsjön, Östersjön och Bot
tenhavet samt därutöver allt havsområde inom ett avstånd av 50 nautiska 
mil från närmaste land). Vidare föreskrivs i 1 ~ andra stycket i fråga om 
vissa större svenska fartyg - fartyg med en bruttodräktighet av minst 20 000 
registerton, för vilka byggnadskontrakt tecknats den 18 maj 196 7 eller senare 
- att olja inte heller. utom i undantagsfall. får tömmas i vattenområde utanför 

de förbjudna zonerna. 
I 2 ~ 1956 ilrs lag finns vissa undantagsbestiimmelser som enligt punkt 

3 övergångsbestämmelserna till 1972 års kungörelse är till[impliga också 
på nyss nämnda förbud. niir de enligt samma övergångsbestämmelser till
liimpas på utliindskt fartyg. Detta innebär att uttömning får ske av 

a) oljehaltigt slagvatten om vattnet inte innehåller annan olja än smörjolja. 
som runnit eller liickt ut från fartygets maskinutrymmen. 

b) botten.sats. som utgörs av rester frän rening av brännolja eller smörjol_ia. 
om uttömningen sker så långt från land som omständigheterna medger. 

3.2 Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten 

Enligt lagen (! 971: 1154) om förbud mot dumpning av avfall i vat
ten (iindrad 1972:277) är det förbjudet att inom landets sjöterritorium 

från fartyg. luftfartyg eller annat transportmedel släppa ut (dumpa) avfall, 

vare sig det är fast iimne. vätska eller gas. Dumpning får inte heller ske 
från svenskt 1:1rtyg eller luftfartyg i det fria havet. Vidare föreskrivs i lagen 
att avfall som iir avsett att dumpas i det fria havet inte får föras ut ur 
landet (J ~). Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan 
medge undantag från dumpningsförhudet i 1 ~-om dumpningen kan ske 
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utan olägenhet från miljöskyddssynpunkt (3 ~ första stycket). Lagen är inte 
tillämplig på sådant utsläppande av olja eller oljehaltig blandning som avses 
i lagen om åtgiirder mot vattenförorening från fartyg eller på avfall som 
hiirrör från fartygs drift (2 ~). 

3.3 Miljöskyddslagen m. m. 

Miljöskyddslagen ( 1969:387, omtryckt 1972:782, iindrad senast 1975:461) 
är tillämplig på bl. a. utsläpp i vattenområde av avloppsvatten eller fast 

iimne från anläggning. Lagen gäller dock inte beträffande sådant utsläpp 
av avfall som avses i lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten. 
Med avloppsvatten avses i miljöskyddslagen bl. a. spillvatten eller annan 
flytande orenlighet. Åtgärd som omfattas av lagen kallas miljöfarlig verk

samhet (I och 3 ~~ ). Utöver bestämmelserna i lagen gäller om miljöfarlig 
verksamhet vad som föreskrivs i hälsovårds-, byggnads- och naturvårds
lagstiftning eller i annan lagstiftning (2 ~ första stycket). 

För miljöfarlig verksamhet skall väljas sådan plats att ändamålet kan vin
nas med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad (4 ~). Den som 
utövar eller iimnar utöva miljöfarlig verksamhet skall vidta de skyddsåt
giirder, tåla den begränsning av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått 
i övrigt som :skäligen kan kriivas för att förebygga eller avhjälpa oliigenhet. 
Omfattningen av dessa åligganden skall bedömas med utgångspunkt från 
vad som iir tekniskt möjligt vid verksamhet av det slag som är i fråga 
och med beaktande av såväl allmänna som enskilda intressen. Vid avväg
ningen mellan olika intressen skall särskild hänsyn tas till dels beskaffenhet 
av område som kan bli utsatt för störning och betydelsen av störningens 
verkningar, dels nyttan av verksamheten. kostnaden för skyddsåtgärd och 
den ekonomiska verkan i övrigt av försiktighctsmått som kommer i fråga 
(5 ~). 

Den som utövar eller ämnar utöva miljöfarlig verksamhet kan hos kon
cessionsniimnden för miljöskydd ansöka om tillstånd till verksamheten (9 ~ 
första stycket). Kungl. Maj:t har med stöd av bemyndigande i 10 ~ i stor 
utsträckning föreskrivit koncessionsplikt, dvs. skyldighet att inhämta till
stånd. I tillståndsbeslut skall enligt 18 ~ första stycket noggrant anges den 
miljöfarliga verksamhet som tillståndet avser och de villkor som skall giilla. 

2 ~ miljöskyddskungörelscn ( 1969:388, iindrad senast 1975:347) innehåller 
en uppriikning i 38 punkter av olika slag av fabriker och andra inrättningar 

som inte får anläggas utan tillstånd eller utan dispens från koncessions
plikten. Enligt denna paragraf får bl. a. upplag eller anläggning för behandling 
av oljeavfall, kemiskt avfall eller annat specialavfall inte anl:iggas utan till
stånd av koncessionsnämnden eller dispens av statens naturvårdsverk eller 
i vissa fall av länsstyrelsen. Vidare får enligt 7 ~ miljöskyddskungörelsen 
fast avfall eller annat fast ämne från bl. a. anläggning inte släppas ut i vat
tenområde utan tillstånd eller dispens från koncessionsplikten, om det inte 
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är uppenbart att det kan ske utan oliigenhet av betydelse från hälso- eller 
naturvårdssynpunkt eller med hänsyn till annat allmiint irttresse. Bestäm

melsen äger motsvarande tillämpning i fråga om uppläggande av fast ämne 
så att vattenområde kan förorenas. 

Till skydd mot miljöfarlig verksamhet som kan medföra fara för allmänna 
intressen skall tillsyn utövas av naturvårdsverket och liinsstyrelserna (38 ~ 
miljöskyddslagen). 

3.4 Lagen om hälso- och miljöfarliga varor, m. m. 

Bestämmelser om hantering m. m. av vissa kategorier farliga varor finns 
lagen (1973:329) om hälso- och miljöfarliga varor (ändrad 1975:340) 

och i kungörelsen (1973:334) om hiilso- och miljöfarliga varor (ändrad senast 
1975:465). Med hälso- och miljöfarlig vara avses enligt lagen dels iimne 
eller beredning som med hänsyn till sina kemiska eller fysikalisk-kemiska 
egenskaper och hantering kan befaras medföra skada på människor eller 
i miljön. dels vara som innehåller eller behandlats med Limne eller beredning 
av nyss niimnda slag, om varan diirigenom och med hänsyn till sin hantering 
kan befaras medföra skada på människor eller i miljön. Beteckningen "vara" 
har i sammanhanget en juridisk-teknisk funktion och innebär inte detsamma 
som "vara'" i kommersiell mening. Med hälso- och miljöfarlig vara avses 
siilunda iiven avfall som kan befaras medföra hälso- och miljörisker. Om 
det iir av siirskild betydelse från hiilso- eller miljöskyddssynpunkt, får re
geringen föreskriva att vad som i lagen sägs om hiilso- och miljöfarlig vara 
skall giilla iiven i fråga om annan vara (] ~). Regeringen eller myndighet 
som regeringen besliimmer kan också förordna om undantag från lagens 
tilliimpning i fråga om visst varuslag eller viss hantering eller import (4 ~ 
första stycket). 

Lagen innehåller i sina huvuddrag dels grundliiggande bestiimmelser om 
tillverkning. försiiljning och annan hantering - t. ex. transport. omhänder
tagande. destruktion och konvertering - och om import av hiilso- och mil
.iöfarliga varor, dels bemyndiganden för regeringen eller myndighet som 
regeringen bestiimmer att ingripa mot hiilso- och miljöfarliga varor. 

Enligt lagen skall den som hanterar eller importerar hiilso- och miljöfarlig 

vara vidta de åtgiirder och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som behövs 
för all hindra eller motverka att varan får skadliga verkningar på miinniskor 

eller i miljön. Siirskilt anges att tillverkare och importörer noggrant skall 
undersöka varans sammansättning och egenskaper i övrigt från hälso- och 
miljöskyddssynpunkt. Regeringen eller myndighet som regeringen bestäm

mer kan meddela siirskilda föreskrifter om försiktighetsmått m. 111. (5 ~). 

0111 det behövs från h:ilso-ellcr miljöskyddssynpunkt. kan vidare föreskrivas 
att visst slag av hiilso- och miljöfarlig vara IIir hanteras eller importeras 
endast el'ter S:irskilt tillstånd dlt:r all för hantering eller import av sådan 
vara skall g:illa annat siirskilt villkor (6 ~).Ar det av siirskild betydelse frän 
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hiilso- eller miljöskyddssynpunkt, kan hantering eller import av hiilso- och 
miljöfarlig vara av visst slag förbjudas (7 n Statens naturvårdsverk och 
arbctarskyddsstyrclsen utövar inom resp. verksamhetsområde den centrala 
tillsynen över efterlevnaden av lagen och med stöd av lagen meddelade 
föreskrifter. I fråga om transport av hälso- och miljöfarlig vara med luft fartyg 
eller fartyg utövas dock tillsynen av vederbörande centrala myndighet. dvs. 
luftfartsverket resp. sjöfartsverket (58 ~ kungörelsen). 

För prövning av frågor som avses i Jagen finns ett siirskill organ, pro
duktkontrollnämnden, som i administrativt hänseende är knutet till na
lurvårdsverket. Denna nämnd är - utom i fråga om transporter med luft
fartyg, fartyg eller järnväg - självständigt beslutande när del giiller tillämp

ningen av lagstiftningen. Enligt 52 ~ kungörelsen kan niimnden föreskriva 
att hälso- och miljöfarlig vara eller avfallsprodukt av sådan vara får de
strueras, konverteras eller på annat sätt omhiindertas endast efter särskilt 
tillstånd av nämnden. I fråga om transport med Juftfartyg, fartyg eller järnväg 

gäller enligt 56 ~ första stycket kungörelsen all vissa uppgifter - bl. a. med
delande av föreskrifter om försiktighelsmått m. m. - som eljest ankommer 
på produktkontrollnämnden skall åligga vederbörande centrala förvalt

ningsmyndighet. Denna myndighet kan vidare enligt andra stycket samma 
paragraf föreskriva att transport får ske endast efter särskilt tillstånd eller. 
om det är av särskild betydelse från hiilso- eller miljöskyddssynpunkt, för
bjuda transport. Därutöver åligger det den centrala förvaltningsmyndigheten 
att meddela ytterligare föreskrifter för tilliimpningen av lagstiftningen (64 ~ 
kungörelsen). 

I sammanhanget bör nämnas att i fråga om visst kemiskt avfall, bl. a. 

oljeavfall, särskilda bestämmelser om tillstånd till transportverksamhet, slut
ligt omhiindertagande, m. m. finns.i förordningen ( 1975:346) om miljöfarligt 
avfoll. 

3.5 Kommunala renhållningslagen, m. m. 

I 4 ~ kommunala renhållningslagen ()970:892. iindrad senast 1975:338) 

finns bestiimmelser om det s. k. kommunala renhållningsmonopolet. 
Enligt 4 ~första stycket kommunala renhållningslagen iir kommun skyldig 

att till allmän avstjiilpningsplats eller allmän destruktionsanliiggning forslö 

orenlighet som hiirrör från hushåll samt hushållsavfall och diirmed jiimförligt 
avfall. om inte regeringen eller myndighet som regeringen bestiimmer fö
reskriver annat. Enligt 4 ~ andra stycket får kommun genom föreskrift i 

lokal hiilsovårdsordning utvidga rcnhållningsmonopolet till att omfatta vid 
bebyggelse förekommande annan orenlighet eller annat avfall iin som avses 
i paragrafens första stycke. Skall orenlighet och avfall forslas bort genom 

kommunens försorg, får annan person iin den kommunen anlitar för detta 
iimlamål inte ta befattning därmed (4 ~ tredje stycket). 

I anslutning härtill bör framhållas att riksdagen numera antagit förslag 
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som framlagts av regeringen i prop. 1975:32 om bl. a. lag om iindring i 
kommunala renhållningslagen och om inriittande av ett företag för att be
handla miljöfarligt avfall (JoU 1975:10, rskr 1975:161). Riksdagens beslut 

innebär bl. a. att regeringen med stöd av ett bemyndigande i kommunala 
renhållningslagen kommer att kunna meddela föreskrifter om införande av 

kommunalt renhållningsmonopol avseende bl. a. kemiskt avfall (t. ex. ol
jeavfall) i kommunerna. Lagen om ändring i kommunala renhållningslagen 
träder i kraft den 1 juli 1975. Utvidgningen av renhållningsmonopolct 
avses ske allteftersom kommunerna hinner vidta behövliga förberedelser 

och förutsätts vara genomförd inom en femårsperiod. Bland de åtgiirder 
som skall vidtas kan niimnas bildandet av ett landsomfattande behand
lingsföretag - vari staten har majoritetsinflytande - vilket skall ha till uppgift 

att bl. a. oskadliggöra kemiskt avfall. 1 sammanhanget bör särskilt framhållas 
att föredraganden på s. 53 i propositionen anfört att den reglering som för
ordas i fråga om hanteringen av miljöfarligt avföll inte innefattar stiillnings

taganden betriiffonde de åtgiirder som kan behöva vidtas med anledning 
av Sveriges tilltr[ide till havsföroreningskonventionen och Östersjökonven

tionen utan att denna fråga får prövas i samband med att frågan om ra
tificering av konventionerna underställs riksdagen. 

Kommunens riitt att ta ut avgifter för renhållningen regleras i lagen 
( 1965:54) om kommunala renhållningsavgifter Wndrad 1970:894). Reglering
en innebär i huvudsak följande. Kommunen äger enligt I ~ besluta att avgift 
skall utgå för bortforsling, omhfodertagande och oskadliggörande av oren

lighet och avfall som uppsamlas inom kommunen enligt kommunala ren
h:)llningslagen eller hiilsovårdsstadgan ()958:663. iinclrad senast 1975:339!. 
Avgiften skall vara årlig eller på annat sätt periodisk. Den skall besWmmas 
till högst det belopp som motsvarar nödviindiga kostnader för fördntning 
av anviinda medel, för fiirnyclse och underhåll av anliiggningar och ut
rustning samt för driften. Från kostnaderna skall dras av vad som kan 
beriiknas beliipa pä anviindning av anliiggning eller utrustning för annat 
iinda1rnll iin rcnhällning (2 ~ första stycket). Avgiften skall utgä enligt taxa 
som faststiills av kommunens fullmiiktige () ~ första stycket). 

Bestiimmelser om hamnavgifter o. d. finns i kungörelsen ()950:152J om 
fastställelse av hamn- och grundpenningtaxor samt taxor å sluss-. kanal
och andra l~trledsa\'gifter (iinctrad 1973: 1055). 
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4 1973 års internationella havsföroreningskonferens och 1974 års 
miljövårdskonferens om Östersjön 

4.1 Inledning 

Vid en internationell havsföroreningskonferens. som hölls i London hös
ten 1973. antogs dels en internationell konvention till förhindrande av för
orening från fartyg, havsföroreningskonventionen. dels ett protokoll om in
gripande på det fria havet vid havsföroreningar genom andra iimnen än 
olja. ingreppsprotokol let, dels 26 resolutioner. 

Havsföroreningskonventionen innehåller inte bara, som oljeskydclskon
ventionen. regler om olja utan också om kemikalier, förpackat farligt gods. 
toalettavfall och fast avfall. Genom protokollet utvidgas 1969 års in
greppskonvention så att det blir möjligt att ingripa också när allvarlig och 
överhiingande fara föreligger för förorening genom annat skadligt iimne fo 

olja. 

1 maj 1975 hade havsföroreningskonventionen tillträtts av Jordanien. 
Sverige har undertecknat havsföroreningskonventionen och ingreppspro

tokollet med förbehåll för ratificering. 
Texten till konventionen och protokollet på engelska språket och i över

sättning till svenska bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som 
bilagor I och 2. 

l'ii Finlands initiativ förbereddes en siirskild konvention om skydd av 
Östersjöområdets marina miljö (Östersjökonventionen) parallellt med arbetet 
på havsföroreningskonventionen. Arbetet på Östersjökonventionen ävslu
tades vid en miljövårdskonferens om Östersjön som hölls i Helsingfors i 
mars 1974. Vid konferensen undertecknades Östersjökonventionen av re
presentanter för områdets sju stater - Danmark. Finland, Förbundsrepub
liken Tyskland. Polen, Sovjetunionen. Sverige och Tyska Demokratiska Re
publiken. I konventionen ingår 29 artiklar och sex bilagor. Konventionen. 
som omfattar de olika for111erna av och kiillorna till förorening, har till syfte 
att 111inska den förorening som orsakas av iinrnen so111 härrör fr{rn områdena 
kring Östersjön och frän sjöfarten. Konventionen giiller ocksä förorening 
geno111 luftburna iimnen. 

Min reclogörelse för Östersjökonventionens innehåll kommer att hegriinsas 
till de bestiimmelser som rör förorening fran fartyg. 1 luvuddelen av kon
ventionens bestiimmelser om förorening från fartyg har tagits upp i hilaga 
1 V till konventionen. Dessa bestämmelser ansluter sig så gott so111 ordagrant 
till vissa bestii111melser i bilagorna till havsföroreningskonventionen. 1 min 

redogörelse för sistniimnda bilagor kan jag cliirför inskriinka mig till att peb 
på förekommande olikheter. I bilaga VI till Östersjökonventionen heharnllas 
samarbetet mellan Östersjöstaterna vid hekiimpning av havsl'öron.::ningar. 
Ocksit en del av dessa bcstiimmelser iir direkta motsvarigheter till best:im
mclser i havsföroreningskonventionen. Bilagorna IV och VI - pa engelska 
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språket och i översättning till svenska - bör fogas till regeringsprotokollet 
i detta ärende som bilaga 3. Beträffande innehållet i Östersjökonventionen 
i övrigt får jag hänvisa till prop. 1975176:6. 

4 .2 Havsföroreningskonventionen 

Havsfdroreningskonventionen är upphyggd som en ramkonvention. De 
allmLinna bestiimmelserna finns i artiklarna och de tekniska hestiimmelserna 
i fem bilagor. Till konventionen har dessutom fogats två protokoll som 

innehåller närmare bestämmelser om rapportering av föroreningsincidenter. 
dvs. händelser som medför eller kan befaras medföra utsläpp i havet av 
skadligt ämne eller utnöden som innehåller sådana ämnen. och om skil
jedomsförfarande. 

Enligt anikel I förbinder sig de fördragsslutande parterna att tillämpa be
stiimmelserna i konventionen och dess bilagor för att förhindra förorening 
av den marina miljön genom utsläpp från l~irtyg av skadliga ämnen och 
utnöden som innehåller sådana ämnen. 

Artikel 2 innehåller definitioner. Med "skadligt ämne" avses i konven
tionen varje ämne som, om det tillförs havet. kan innebära risker för män
niskors hälsa eller vara skadligt för levande tillgångar och den marina faunan 

och noran eller skada skönhets- och rekreationsvärden eller störa annat 
hehörigt utnyttjande av havet. Med "fartyg'" avses fartyg av alla slag som 
anviindes i havsmiljön. Begreppet omfattar även härplansbåtar, sviivare, un
dervattensfartyg, nytande farkoster och fasta eller nytande plattformar. Av 
definitionen av begreppet "utsläpp" framgår all konventionen avser utsläpp 
av alla slag, oavsett hur de orsakats, med undantag dock av utsläpp, som 
utgör dumpning enligt 1972 års konvention om förhindrande av havslör
orening till föl.id av dumpning av avfall, och med undantag av sådana utsläpp 
av skadliga ämnen som direkt orsakas av utforskning, utvinning och cWrmed 
förenad. ej lanclhaserad bearbetning av havshottnens mineraltillgångar. 
Undantagna från konventionen är vidare utsläpp av skadliga ämnen i och 
för vetenskaplig förskning angående bekämpning eller kontroll av förorening. 
I artikel 2 definieras också hegreppet "administration"'. Med ett fartygs ad
ministration menas sålunda i princip regeringen i den stat vars nagga fartyget 

:ir beriittigat all föra. 
Konventionen är enligt artikel 3 tilliimplig på fartyg som är berättigade 

att föra en förclragsslutande stats nagga och på sådana fartyg som inte är 
. berättigade att föra en fördragsslutande stats nagga men står under en sådan 
stats överhöghet. Konventionens hestiimmelser giiller dock inte i fråga om 
örlogsfartyg, milifara hjiilpfartyg eller andra fartyg som iigs eller drivs av 
en stat och som anviinds endast i statlig icke-kommersiell tjänst. De för
dragsslutande staterna förbinder sig dock att tillse att sådana fartyg så långt 
som möjligt upptriider i överensstämmelse med konventionen. 
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I artiklarna 4--6 ges vissa regler om överträdelser av konventionsbestiirn
melserna, om inspektion och om verkställande av konventionen. 

I artikel 4 rdreskrivs sålunda att stater i fråga om fartyg som är berättigade 
att föra statens nagga eller som eljest står under statens överhöghet - Oagg
stater - skall meddela förbud mot överträdelser av konventionsbestämrnel
serna och rdreskriva påföljder för sådana överträdelser, oberoende av var 
de inträffar. Underrättas Oaggstat om att något av dess fartyg överträtt en 
konventionsbesUimmelse och finner den att tillräckliga bevis föreligger för 
påståendet, skall den se till att ett rättsligt förfarande inleds så snart som 
möjligt. Vidare föreskrivs i artikel 4 att överträdelser av konventionsbe
stämmelserna inom en fördragsslutande stats jurisdiktion skall vara för
bjudna och belagda med påföljder i den statens - kuststatens - lag. När 

en sådan överträdelse inträffar skall kuststaten antingen se till att ett rättsligt 
förfarande inleds i enlighet med dess lag eller tillhandahålla Oaggstaten upp
lysningar och bevis om överträdelsen. Den stat som lämnat upplysningar 
eller bevis till Oaggstaten skall av denna informeras om de åtgärder som 
vidtagits med anledning härav. I en särskild punkt i artikeln inskärps att 
straff som föreskrivs i en fördragsslutande parts lag för överträdelse av kon
ventionens bestämmelser skall vara tillräckligt stränga för att avskriicka från 
sådana överträdelser och att de skall vara lika stränga oavsett var över
triidelsen sker. 

Artikel 5 inleds med grundläggande regler om certifikat som utfärdas för 
fartyg enligt regler i bilagorna I, Il eller IV till konventionen. Sådana certifikat 
avser fartygens konstruktion och utrustning, och de skall enligt artikel 5, 
om de är utfärdade av en fördragsslutande part, godtas av övriga fördrags

slutande parter och tillerkännas samma giltighet som certifikat som de själva 
har utfärdat. 

Enligt artikel 6 punkt I skall de fördragsslutande parterna samarbeta för 
att upptäcka och beivra överträdelser av konventionens besHimmelser. 

Regler om inspektion av fartyg i fördragsslutande parts hamnar och ut
sjöterminaler finns både i artikel 5 och i artikel 6. Sålunda får på nämnda 
platser inspektion ske av fartyg som skall föra certifikat. Inspektionen skall 
begränsas till fastställande av att giltigt certifikat finns ombord men får 
gå längre, om det finns klara skäl att anta all fartygets tillstånd eller ut
rustning i väsentliga avseenden avviker från uppgifterna i certifikatet (ar
tikel 5 punkt 2). Vidare får fartyg som konventionen är tillämplig på in
spekteras på angivna platser för att faststiilla om skadliga ämnen släppts 

ut i strid mot konventionen (artikel 6 punkt I). Sådan inspektion får också 
ske på begäran av en annan fördragsslutande part (artikel 6 punkt 5). 

Om fartyg inte medför giltigt certifikat eller om inspektion visat att kon
ventionens utsliippsregler överträtts, skall Oaggstaten underrättas (artikel 5 
punkt 3, artikel 6 punkt 2). Flaggstaten skall vidare underrättas om fördrags
slutande stat nekar ett utländ~kt fartyg tillträde till någon av sina hamnar 
eller utsjöterminaler eller vidtar annan åtgärd mot sådant fartyg diirför att 

3 Riksclage11/l/75176. /saml. Nr5 
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fartyget inte uppfyller bestämmelserna i konventionen (artikel 5 punkt 3). 
I det fall att ett fartygs tillstånd eller utrustning i väsentliga avseenden 
avviker från uppgifterna i certifikatet eller att giltigt certifikat inte förs på 
fartyget är enligt artikel 5 punkt 2 den fördragsslutande part som utfört in
spektion av fartyget skyldig att se till att fartyget inte avgår förrän detta 

kan ske utan att fartyget utgör ett oskäligt hot om skada på den marina 
miljön. Fartyget får dock tillåtas gå till närmaste lämpliga reparationsvarv. 

I linje med de fördragsslutande parternas skyldighet att samarbeta för 
att upptäcka och beivra överträdelser av konventionens bestämmelser ligger 

föreskrifterna i artikel 6 punkterna 3 och 4, enligt vilka det åligger dels varje 
fördragsslutande part att till fiaggstaten överlämna bevis för att fartyg över
trätt konventionens utsläppsbestiimmelser, dels fiaggstaten att undersöka 
sådana fall och, om tillräckliga bevis föreligger, se till att ett rättsligt för
farande inleds i enlighet med dess lag. Flaggstaten skall underriitta den 
som rapporterat överträdelsen och IMCO ·om vidtagna åtgärder. 

Enligt artikel 7 är ett fartyg, som otillbörligt kvarhålls eller försenas på 

grund av åtgärd enligt artikel 4, 5 eller 6 i konventionen, berättigat till 
ersättning för uppkommen förlust eller skada. 

Artikel 8 innehåller grundläggande bestämmelser om rapportering av för
oreningsincidenter. De närmare föreskrifterna om denna rapportering ges 

i det vid konventionen fogade protokoll I. I artikel 8 föreskrivs att varje 
fördragsslutande part skall ha en lämplig organisation som mottar och be
arbetar rapporter om incidenter och att inkomna rapporter omedelbart skall 
vidarebefordras till fiaggstaten och varje stat som kan komma att beröras. 

Konventionen ersätter - när den träder i kraft - den reviderade oljc
skyddskonventionen såvitt avser förhållandet mellan fördragsslutande parter 
som är bundna av sistniimnda konvention (ar1ikel 9). 

Tvist mellan fördragssslutande parter betrHlfande tolkningen eller tilliimp
ningen av konventionen skall enligt anikel 10 slitas genom skiljedom, om 
parterna inte kommer överens om annat. Närmare föreskrifter om skilje
domsförfarande finns i protokoll Il. 

Artikel/ I handlar om informationer som fördragsslutande parter skall till

handahålla IMCO, bl. a. om anordningar för mottagande av föroreningar. 
och som organisationen därefter skall delge övriga parter. 

Enligt anike/ 12 skall flaggstat verkstiilla undersökning av varje olycka 
som drabbar dess fartyg när sådan olycka har orsakat en större skadlig effekt 
på den marina miljön. 

Regler om tillträde till konventionen, om möjligheten att därvid ut.esluta 
vissa bilagor och om konventionens ikraftträdande har tagits upp i artiklarna 
13-15. Enligt anikel IJ var konventionen öppen för undertecknande - med 

eller utan förbehåll för ratificering, godtagande eller godkännande - under 
tiden 15 januari 1974-31 december 1974 och står därefter öppen för an

slutning. Stat kan bli fördragsslutande part genom undertecknande utan 
förbehåll eller genom undertecknande med förbehåll för ratificering. god-



Prop. 1975176:5 35 

tagande eller godkiinnancle och efterföljande ratificering, godtagande eller 
godkiinnande eller genom anslutning. Av arrike/ 14 framgår att stat. då den 
tilltriider konventionen. kan fOrklara att den inte godtar en eller flera av 
bilagorna 111. IV och V till konventionen, vilka bilagor alltså är valfria. 
Stat som avgett sådan förklaring kan dock senare godta bilagan eller bilagorna 
i fråga. Övriga bilagor till konventionen - I och Il - har bedömts som 
så väsentliga <lit någon möjlighet att utesluta dem vid tillträde till kon
ventionen inte har öppnats. Konventionen träder enligt artikel 15 i kraft 
tolv månader efter den dag då minst 15 stater, vilkas sammanlagda andel 
i världshandelsflottans bruttotonnage uppgår till minst 50 % , blivit fördrags
slutande parter. En valfri bilaga triider i kraft tolv månader efter den dag 
då motsvarande villkor är uppfyllda i fråga om den bilagan. För stat, som 
tilltriider konventionen eller en valfri bilaga sedan villkoren för ikraftträdande 
uppnåtts men före tidpunkten för ikraftträdandet. blir tillträdet gällande 

den dag då konventionen eller bilagan träder i kraft eller tre månader efter 
den dag då tilltriide skedde, beroende på vilken tidpunkt som infaller senare. 
Sker tillträde efter den dag då konventionen eller en valfri bilaga trätt i 
kraft, blir tilltriidet gällande tre månader efter den dag då tilltriicle skedde. 

Detaljerade regler om ändring av konventionen har tagits upp i arrik<'I 

16. Iför bör särskilt nämnas att reglerna om iindring i de tekniska bilagorna 
har utformats så, att det bör bli möjligt att på ett snabbare och effektivare 
siitt än i fråga om oljeskyddskonventionen åstadkomma en nödvändig an
passning av reglerna till den tekniska utvecklingen. Förslag till ändringar 
i artiklarna eller bilagorna kan prövas antingen inom JMCO eller av en 
siirskild för ändamålet sammankallad konferens. Den förstnämnda metoden 
torde bli den vanligaste, varför elen följande redogörelsen begränsas till hu
vuddragen i denna metod. 

Ändririgsförslag som viicks av fördragsslutande part skall av IMCO:s ge
neralsekreterare delges JMCO:s medlemsstater och alla fOrdragsslutande par
ter minst sex månader före förslagets prövning av ett särskilt IMCO-organ. 
Dctt;.1 organ iir - enligt beslut vid IMCO:s församlingsmöte år 1973 - kom
mitten för sky9d av havets miljö (Marine Environment Protection Com
mittee, MEPC). Ett iindringsförslag är antaget om det beslutad MEPC med 
två tredjedels majoritet av niirvarande och röstande förclragsslutande parter, 
vare sig de iir IMCO-medlemmar eller ej. Ändringar som antagits över

liimnas thirefter till alla fördragsslutande parter för godtagande. Skilda för
faranden blir då tillämpliga i olika fall. 

I fråga om ändring i en konventionsartikel eller i protokoll Il gäller att 

den skall anses som godtagen den dag då den godtagits av två tredjedelar 
av de fördragsslutande parterna, om de som godtagit ändringen sammanlagt 
har minst 50 ':'{, av världshandelstonnaget. Ändringen träder i kraft sex må

nader efter den dag då den skall anses som godtagen och blir bindande 
för dem som förklarat att de godtar ändringen. 

I fråga om ändring i ett bihang till en bilaga kan 1indring åstadkommas 
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genom tyst medgivande. Ändringen skall anses som godtagen vid utgången 
av en tid som faststiills av MEPC i samband med iindringens antagande 
(dock minst tio månader), om IMCO inte under denna tid mottar invänd
ningar antingen från minst en tredjedel av de fördragsslutande parterna 
eller från ett antal fördragsslutande parter som har minst 50 % av världs

handelstonnaget. Ändringen träder i kraft sex månader efter den dag då 
den skall anses som godtagen. Den blir bindande för samtliga fördrags
slutande parter utom dem som förklarat att de inte godtar ändringen. 

När det gäller ändring i en bilaga till konventionen eller i protokoll I 
skall sådan ändring ske i samma ordning som ändring i bihang till bilaga, 
dvs. med tyst medgivande, men med den avvikelsen att fördragsslutande 
part före ändringens ikraftträdande kan förklara att dess uttryckliga god

kännande är nödvändigt innan ändringen träder i kraft för dess del. MEPC 
kan emellertid i samband med ändringens antagande besluta att den på 
tyst medgivande grundade metoden skall ersättas med det för ändring i 
konventionsartikel eller i protokoll Il tilliin1pliga förfarandet. 

Artikel 17 handlar om stöd till stater som är i behov av tekniskt bistånd 
i hänseenden som sammanhänger med konventionens syften. 

I artiklarna 18-JO slutligen finns bestämmelser om uppsägning, depone
ring, registrering och språk. Av artikel 18 framgår att konventionen och 
en valfri bilaga kan sägas upp först fem år efter konventionens eller bilagans 
ikraftträdande för ifrågavarande part. Uppsägningen blir gällande tolv må

nader efter det att IMCO:s generalsekreterare mottagit skriftligt meddelande 
om uppsiigningcn. 

Som nämnts tidigare innehåller protokoll I till konventionen ntirmare fö
reskrifter om rapportering av incidenter som rör skadliga ämnen. Enligt 
artikel llI skall rapport avges i fråga om utsliipp som iir förbjudna i kon
ventionen men också i fråga om vissa närmare angivna utsläpp som iir 
tillåtna enligt konventionen. Den som skall avge rapporten iir i princip be
fälhavaren på ett fartyg eller den som är ansvarig för fartyget (artikel I). 

För vissa fall ges siirskilda regler om skyldigheten att avge rapport. Rapporter 
skall enligt artikel Il avges per radio, niir så är möjligt, eller genom de 
snabbaste kanaler som står till buds. Rapporter skall stiillas till den för iin
damålet inrättade organisationen i stat som är fördragsslutande part. Regler 

om rapporters innehåll och om kompletterande rapporter ges i artiklarna 
IV och V. 

I prutoko/111 till konventionen regleras det skiljedomsförfarande som avses 
i artikel JO i konventionen. Reglerna är tillämpliga om inte parterna kommer 
överens om annat (artikel Il. Skiljedomstol tillsätts på begäran av någon 
av de tvistande parterna (artikel Il) och skall bestå av tre ledamöter, av 
vilka vardera parten utser en och de sålunda utsedda väljer den tredje, 
som tillika skall vara domstolens ordförande (artikel lllJ. I artikel IV ges 
bl. a. regler för vissa fall då ledamot eller ordförande inte utses inom fö
reskriven tid. i vilka fall IMCO:s generalsekreterare kan välja någon från 
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en av IMCO:s råd uppriittad förteckning över kValificerade personer. Vardera ~· 
parten skall enligt artikel VI svara för den egna skiljedomarens arvode och 
omkostnader. medan arvodet till ordföranden och allmänna kostnader som 
föranleds av förfarandet skall delas lika av parterna. Skiljedomstolen får 
pröva motfordringar som har omedelbart samband med tvisten (artikel V), 

och den kan medge utomstående fördragsslutande parter att delta i skil
jedomsförfarandet. om de har ett rättsligt intresse som kan påverkas av 
skiljedomen i fallet (artikel VII). Skiljedomstolen beslutar själv om reglerna 
för förfarandet (artikel VIII). Domstolens beslut, såviil i fråga om förfarandet 

och sammanträdesplats som i varje sakl'råga, bestäms av den mening som 
flertalet av domstolsledamöterna enar sig om. Parterna skall underHitta dom
stolens arbete i olika närmare angivna hänseenden (artikel IX). Enligt artikel 

X skall skiljedomen meddelas inom fem månader från domstolens tillsät
tande. Tiden kan dock förlängas av domstolen med högst tre månader. 
Skiljedomen, som skall innehålla skälen för domstolens ställningstagande, 

kan inte överklagas. Tvister om tolkning eller verkställande av skiljedomen 
avgörs av samma domstol eller. om denna inte är tillgänglig, av en annan 
för ändamålet tillsatt skiljedomstol. 

I de fem bilagorna till hal'~/örore11i11gsko11ve111io11e11 regleras föroreningar av 
olika slag från fartyg. I bilaga I finns sålunda regler till förhindrande av 
lt5rorening genom olja, i bilaga Il regler till förhindrande av förorening genom 
skadliga flytande ämnen som transporteras i bulk, i bil<1ga III regler till 
förhindrande av förorening genom skadliga ämnen som transporteras till 
sjöss i förpackad form eller i fraktcontainer, flyttbara tankar eller landsvägs
och j;irnvägstankvagnar, i bilaga IV regler till förhindrande av förorening 
genom toalettavfall och i bilaga V regler till förhindrande av förorening 
genom fast avfall. 

Bilaga /till havsföroreningskonventionen inleds med ett kapitel som in
nehåller allmänna föreskrifter. I regel I finns ett antal definitioner av grund
läggande betydelse för bilagans tillämpning. Medan oljeskyddskonventionen 
avser endast s. k. bcstiindiga oljor äger den nya konventionen tillämpning 
på alla oljor, även s. k. lätta oljor. Detta framgår av en definition i regel 
I som täcker alla slags oljor med undantag av vissa produkter som regleras 
i bilaga Il. En exemplifierande förteckning över de oljor som omfattas av 
bilaga I finns i bihang I till bilagan. Med "oljehaltig blandning" avses i 
bilaga I, liksom enligt 1969 års iindringar av oljeskyddskonventionen, varje 
blandning som innehåller olja. "Oljetankfartyg" definieras som fartyg vilket 
byggts eller anpassats huvudsakligen för transport av olja i bulk. Begreppet 
omfattar även kombinationsfartyg och kemikalietankfartyg när de för last 
av olja i bulk. Med "nytt fartyg" förstås fartyg som kontrakteras efter den 

31 december 1975 eller som, om kontrakt inte finns, kölsträcks efter den 
30 juni 1976 eller som levereras efter den 31 december 1979. Som nytt 
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fartyg skall också räknas fartyg som undergår viisentlig föriindring, som kon
trakteras efter den 31 december 1975 eller som, om kontrakt inte finns, 
påbörjas efter den 30 juni 1976 eller som avslutas efter den 31 december 
1979. "Existerande fartyg" definieras som fartyg som inte är nytt fartyg. 
Vidare finns i regel I den definition av begreppet "från niirmaste land" 

som införts i oljeskyddskonventionen genom 1971 års ändring till skydd 
för Stora Barriärrevet, 

I bilaga I - liksom i bilagorna Il och V - ges särskilda utsliippsregler 
för vissa speciellt känsliga vattenområden. Dessa områden kallas "special
områden" och definieras i regel I som områden diir det med hänsyn till 

områdets oceanografiska och ekologiska förhållanden och den slirskilda ka
rakiären av trafiken särskilda, tvingande metoder för förebyggande av havs
förorening genom olja behövs. Vilka områden som skall vara specialomdden 
anges i regel 10. Den genom 1969 års lindringar i oljeskyddskonventionen 
införda definitionen av "momentan oljcuttömningshastighct" har överförts 
till regel I. Ren barlast och segregerad barlast undantas rrån utsläppsförbud 
och utsllippsbegränsningar i bilaga I. Som "ren barlast" beskrivs i regel 
I - i anslutning till en regel som införts i oljeskyddskonvcntionen genom 

1969 års ändringar - barlast i en tank som, efter användning för transport 
av olja, har rengjorts så att utOöde !'rån tanken under dagtid i rent lugnt 
vatten och i klart väder inte ger upphov till synliga spår av olja på vattenytan. 
Definitionen har emellertid sklirpts p[1 det sättet att synliga spår av olja 
inte heller får uppkomma på omgivande stränder och att utsllippet inte 
får ge upphov till oljeslam eller emulsion under vattenytan eller på om
gh·\mde striinder. Vidare föreskrivs all också barlast som liimnar synliga 
spår av olja skall anses som ren, om den släpps ut genom ett av fartygets 
administration godklint övervaknings- och kontrollsystem för oljcutsllipp 
och detta system visar att oljekoncentration i utflödet inte överstiger 15 ppm. 
Som "segregerad barlast" definieras i regel I barlastvatten i en tank som 
lir helt skild från lastolje- och bunkeroljesystemet och avsedd uteslutande 
för barlast eller för b~1rlast OL'h last som inte utgörs av olja eller skadliga 
ämnen. 

Enligt regel 1 äger vissa föreskrifter i bilaga I för oljetank fartyg till~impning 
också i fråga om konstruktion och handhavande av sådana djuptankar i 

andra fartyg som har en volym av minst 200 m' och lir avsedda för transport 

av olja. Fartygets administration tår enligt samma regel medge undantag 
från föreskrifterna om konstruktion och utrustning i fråga om b~irplansfartyg, 
sv:ivare och andra nya typer av fartyg, om tilliimpning av n:imnda föreskril'ter 

på sådant fartyg skulle vara omöjlig eller orimlig och fartygets konstruktion 
och utrustning ger likvlirdigt skydd mot förorening. Administrationen har 
vidare r~itt att medge att anordningar som föreskrivs i bilaga I ersiitts med 
andra anordningar som iir minst lika effektiva som de föreskrivna. Det
samma g1iller också i fråga om material, redskap och apparater som lir fö

reskrivna i bilagan fi·egel J). 



Prop. 1975176:5 39 

I regel 4 ges föreskrifter om besiktning av fartyg. Oljetankfartyg med 

en bruttodräktighet av minst 150 registerton och andra fartyg med en brut
todräktighet av minst 400 registerton skall undergå dels en första besiktning, 
dels periodiska besiktningar med högst fem års mellanrum, dels mellan
besiktningar med högst 30 månaders mellanrum. De båda förstniimnda be

siktningarna syftar till att siikerställa att de konstruktiva delarna, utrust
ningen, anordningarna. arrangemangen och materialet i fartyget uppfyller 
tilliimpliga föreskrifter i bilaga I. Den sistnämnda besiktningen har till syfte 
att säkers!Lilla att utrustningen och tillhörande pump- och rörledningssystcm 

övcrensstiimmer med föreskrifterna i bilaga I och är i funktionsdugligt skick. 
Efter besiktning enligt regel 4 får utan administrationens medgivande vä
sentlig Undring av fartyget inte ske i fråga om besiktigade detaljer. 

Reglerna 5-8 handlar om oljeskyddscertifikatet - Internationellt olje
skyddscertifikat ( 1973). Sådant certifikat skall utfärdas efter besiktning enligt 

regel 4 för oljetankfartyg med en bruttodräktighet av minst 150 registerton 
och för andra fartyg med en bruttodriiktighet av minst 400 registerton, om 
fartyget anviinds för resor till hamnar eller utsjöterminaler under andra 

fördragsslutande parters jurisdiktion. I fråga om existerande fartyg skall den

na föreskrift börja tillämpas ett år efter konventionens ikraftträdande. Cer
tifikatet utfärdas av administrationen eller. på dess ansvar. av person eller 
organisation som bemyndigats därtill (rege/ 5). Även annan fördragsslutandc 

parts regering får utförda certifikat för ett fartyg, om dess administration 
begär det (regel 6). Certifikatet avfattas enligt formulär som är intaget i bihang 
Il till bilaga I (regel 7). Certifikatets giltighetstid är högst fem år och kan 
i vissa fall förliingas med högst fem månader. Certifikat upphör att gälla 
om viisentliga lindringar skett i fråga om föreskrivna konstruktiva delar 
m. m. Det upphör att gälla också om föreskrivna mellanbesiktningar inte 
utförs och. med vissa bcgriinsningar. om fartyget övergår till annan stals 
flagga (regel 8). 

I kapitel Il har tagits upp föreskrifter om kontroll av föroreningar som 
orsakas av l~1rtygs drirt. Reglerna 9-12 innehåller regler om utsliipp av olja 
och om mottagningsanorclningar för oljerester. Olika föreskrifter ges ctiirvid 
för havsområden i allmiinhet och havsområden som utgör specialområden. 

I fråga om havs områden i a 11 män h c t (dvs. områden som inte 
är specialområden) ges i regel <; ett generellt förbud mot utsliipp av olja 
från fartyg. Undantag från förbudet giiller emellertid i vissa fall under vissa 
villkor. Dessa villkor. som samtliga skall vara uppfyllda. är i fråga om utsliipp 
från oljetank fartygs lastdelar a) att fartyget befinner sig mer än 50 nautiska 

mil från niirmaste land. bl att det lir under gång, c) att den momentana 
oljeutsläppshastigheten inte i något ögonblick överstiger 60 liter per nautisk 
mil. d) att den sammanlagda oljemiingcl som slHpps ut under en resa inte 
överstiger för existerande fartyg I I 15 000 och för nya fartyg 1130 000 av 
den last från vilken utsliippet härrör och e) att fartyget har i drift ett över
vaknings- och kontrollsystem för oljeutsläpp och ett sloptanksarrangemang 
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enligt regel 15 i bilaga I. Motsvarande villkor för olje utsläpp från andra fartyg 

med en bruttodriiktighel av minst 400 registerton och från riinnstenar i 
maskinrum i oljetank fartyg (slagvatten) är a) att fartyget befinner sig mer 

än 12 nautiska mil från närmaste land, b)att det är under gång, c)att 
oljeinnehållet i utflödet är mindre än 100 ppm och d) att fartyget har i drift 
ett övervaknings- och kontrollsystem för oljeutsläpp, separeringsutrustning, 
liltreringssystem eller annan särskild installation enligt regel 16 i bilaga I. 
Reglerna om utsläpp från andra fartyg iin oljetank fartyg äger inte tilliimpning 

på blandning vars oljeinnehåll utan utspädning inte överstiger 15 ppm. 
Nu nämnda villkor för utsläpp utanför specialområden ansluter sig i vissa 

avseenden till dem som föreskrivs i 1969 års ändringar av oljeskyddskon

ventionen. De har skärpts såtillvida att den tillåtna maximimiingden olja 
som fär släppas ut från oljetankfartyg sätts i relation till den aktuella trans
porten och inte som tidigare till fartygets totala lastkapacitet och att man 

för nya tankfartyg har sänkt maximimängden olja från l I 15 000 till I 130 000. 
I fråga om andra fartyg och utsläpp från rännstenar i maskinrum i tank fartyg 
har den skärpningen gjorts att ett minsta avstånd från niirmaste land angivits 

för utsläpp. Dessutom har tongriinsen för reglernas tillämplighet på andra 
fartyg sänkts från 500 till 400 registerton. Slutligen har för både tankfartyg 

och andra fartyg föreskrivits som villkor för utsläpp at.t fartyget har i drift 
vissa anordningar för att begränsa oljeutsläpp. 

I fråga om fartyg som inte är oljetankfartyg och som har en bruttodräk
tighet understigande 400 ton skall administrationen enligt regel 9 tillse att 
fartygen niir de befinner sig utanför specialområden - så långt det iir möjligt 
och rimligt - iir utrustade så att oljerester kan behållas ombord och avliimnas 
till mottagningsanordningar eller släppas ut i havet enligt de regler som 
gäller för större fartyg. 

Till s pc c i a 1 om råde n riiknas enligt regel JO Medelhavsområdet, 
Östersjöområdet, Svartahavsområdet, Rödahavsområdet och Gulfområdet. 
dvs. Persiska viken. Östersjöområdet omfattar i detta sammanhang den 
egentliga Östersjön med Bottniska viken, Finska viken och inloppet till 
Östersjön som begränsas av latitudparallellen genom Skagen i Skagerack 

vid 57°44,8' nord. Inom specialområdena giillcr totalförbud mot oljcutsliipp 

från oljetankfartyg och från andra fartyg med en bruttodräktighet av minst 

400 registerton. Sådana fartyg skall behålla oljerester, oljeslam, förorenad 
barlast och tankspolvatten ombord för avlämning till mottagningsanord
ningar. När det giiller fartyg med en bruttodriitighet understigande 400 re
gisterton (andra fartyg än oljetankfartyg) tillåts oljeutsliipp av oljehaltiga 

blandningar, om oljehalten inte överstiger 15 ppm eller om samtliga följande 
villkor iir uppfyllda: a) att fartyget är under gång, b) att oljeinnehållet i 
utflödet är mindre iin 100 ppm och c) att utsläppet görs så långt som möjligt 

från land men alltid minst 12 nautiska mil från närmaste land. 
Vissa bestämmelser iir gemensamma för havs områden i a 11 -

miinhet och specialområden (reglerna 9 och 10). Sålunda iigcr 
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föreskrifterna inte tilliimpning på utsliipp av ren eller segregerad barlast. 
Inget tillåtet utsliipp får innehålla kemikalier eller andra iimnen vilkas miingd 

eller koncentration kan medföra risker för den marina miljön eller som 
tillsiitts i syfte att kringgå villkoren för utsläpp. Oljerester som inte kan 
släppas ut med iakttagande av villkoren för tillåtna utsliipp skall behållas 
ombord eller avliimnas till mottagningsanordningar. Niir synliga spår av 
olja upptäcks på eller under vattenytan i ett fartygs omedelbara närhet eller 
i dess kölvatten skall fördragsslutande parters regeringar, i den utsträckning 
det är möjligt för dem, skyndsamt undersöka om en överträdelse av fö
reskrifterna i regel 9 eller 10 har förekommit. rnirvid skall särskilt beaktas 
vind- och sjöförhållandena. fartygets kurs och fart, möjliga orsaker till ol
jespåren och förekommande registrering av oljeutsliipp. 

Regel I! innehåller allmiinna undantag från föreskrifterna i reglerna 9 och 
10 om begränsning av eller förbud mot oljeuts!Lipp. Undantagen avser dels 
utsliipp som är nödvändiga för fartygets säkerhet eller för att rädda miin

niskoliv till sjöss, dels - med vissa inskriinkningar - utsliipp som iir en 
följd av en skada på fartyget eller dess utrustning, dels utsliipp av iimnen 

som innehåller olja och som används i syfte att bekiimpa siirskilda för
oreningsincidenter. För sistniimnda fall föreskrivs att utsliippet kräver god
kiinnande av den regering inom vars jurisdiktion utsliippet iir avsett att 
ske. 

Föreskrifterna i reglerna I 0 och 11 om oljeutsWpp och undantag har prak
tiskt taget oförändrade tagits upp i Östersjökonventionen (bilaga IV regel 
4). 

Allmi-inna föreskrifter om mottagningsanordningar för oljerester finns i 
regel 12. Siirskilda föreskrifter om mottagningsanordningar i specialomrliden 
ges i regel 10. 

I fråga om mollagningsanordningar i spe c i a I om r [1 d c n ges i regel 
10 olika föreskrifter för Medelhavs-. Svartahavs- och Östersjöomrt1dena. å 
ena sidan. samt Rödahavs- och Gulfområdena. i\ andra sidan. 

För Mcdelhavs-. Svartahavs- och Östersjöområdena giiller sålunda alt ol
jelastningsterminaler och reparationshamnar inom dessa områden senast 
den I januari 1977 skall vara försedda med anordningar som är tillriickliga 
för mottagande och hantering av förorenad barlast och tankspolvatten som 
avliimnas av oljetankfartyg och att alla hamnar inom områdena skall ha 
tillriickliga anordningar för mottagande av oljerester och oljeh<_1ltiga bland
ningar från alla slags fartyg. Anordningarna skall ha sådan kapacitet att 

behoven hos de fartyg som anviindcr dem kan tillgodoses utan att otillbörlig 
försening orsakas fartygen. Motsvarande föreskrifter finns i Östersjökon
ventionen såvitt avser mottagningsanordningar i Östersjöomrädct (bilaga 
IV regel 4). Enligt regel 10 giiller vidare i fråga om Medelhavs-. Svanahavs
och Östersjöområdena att mottagningsanordningar skall inriittas också av 
fördragsslutande stat som under sin jurisdiktion har inlopp till sjötrafikleder 
med begränsat djup - t. ex. Suezkanalen - som kriiver en minskning av 
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fartygens djupgående genom utsWpp av barlast. Om havsföroreningskon
vcntioncn \riider i Kraft före den I januari 1977, skall far\ygen iaktta 
utsliip1~sbestlimmelscrna i regel 9 iiven inom nu ifrågavarande specialom
råden. 1\r mottagningsanordningarna inom något av dessa omräden fardiga 
före år 1977. kan staterna inom området bestiimma en tidpunkt före den 
I januari 1977 frän vilken utsliippsbestiimmelserna i regel lO skall börja 

tilliimpas. om statern;1 i fräga underriittar IMCO minst sex månader i förväg. 
Befinnes mottagningsanordningar på något stiille vara otilldckliga. skall an
miilan 1ill IMCO göras for umlcrriittelse 1ill berörda förclragsslutande parter. 

Föreskrifterna om mottagningsanordningar inom Rödahavsområclet och 
Ciulfområdet skiljer sig frän föreskrifterna för övriga specialområden i föl

jande avseenden. Staterna inom Rödahavsområdet och Gulfområdet skall 
underri.itta IMCO om de åtgiirder som vidtagits för att förse hamnar och 
terminaler med mottagningsanordningar. IMCO fastsliiller på grundval av 

inkomna underriittelser tidpunkten för ikrafttriidande av utsliippsbestiim
melserna i regel 10 för ifr{1gavarande områden. Sedan dessa hestiimmelser 

har lrii\\ i kraft för el! område. skall oljetankfartyg som lastar i hamn inom 
omr:klet iaktta bestiimmelserna. iiven om hamnen in1e har nödviindiga mo\
lagningsanorclningar. Detta innebiir all fartyget måste behälla oljerester och 

oljeförorenat vallen ombord. vilket minskar fartygets lastförmåga vid last
ningen i hamnen i fr{1ga. Atminstone de mottagningsanordningar som fö
reskrivs i regel 12 skall vara inriillade den I januari 1977 eller efter el\ 

är efter konventionens ikratitriidande, om denna tidpunkt infaller senare. 

I fråga om havs områden i a 11 m ii n het förbinder sig de fördrags
slutande parterna enligt regel !:! att tillse att lastterminalcr tör olja, rcpa
rationshamnar och andra hamnar utrustas med anordningar för mottagande 
av olja och oljehaltiga blandningar från oljetank fartyg och andra fartyg. An
ordningarna skall vara tillriickliga för att tillgodose fartygens behov utan 
att otillbörliga förseningar orsakas fartygen. I regel 12 ges niirmare föreskrifter 
om i vilka slags hamnar och terminaler mottagningsanordningar skall linnas 
och vilken kapacitet anordningarna skall ha. Vidare siigs i regd 12 att fö
reskrivna mottagningsanordningar skall vara tillgiingliga senast ett år efter 
konventionens ikrafttriiclande eller den I januari 1977. om denna tidpunkt 
infaller senare. Befinnes mottagningsanordningar som skall tillhandahållas 

enligt regel 12 otillriickliga. skall saken rapporteras till IMCO. som diirefter 

har att underriilla berörda lordra?sslutande parter. 
Reglerna 13 och 14 handlar om <'ttskiljande av olja och vallen barlast. Enligt 

regel 13 skall varje nytt oljetankfortyg med minst 70 000 lons dödvikt vara 
utrustat med siirskilda barlasttankar med niirmare angiven minsta kapacitet. 
Barlast vallen l'år inte foras i oljetankar i sådant fartyg annat iin dä det enligt 
bet:ilhavarens bedömning av siikerhetsskiil iir nödviindigt att ta in extra 
barlast i oljetank. Fartyg som inte behöver vara utrustade med siirskilda 
barlasttankar för rrivilligt underkastas kraven rör tank fartyg med segregerade 
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barlasttankar och får då betraktas som sådana tankfartyg, om de i allt upp

fyller för dessa giillande krav eller. i fråga om fartyg som har en längd 

understigande 150 meter. fartygens barlastförhållanden är godkiinda av ad

ministrationen. 
Enligt regel 14 blir det förbjudet att föra barlastvatten i briinsletankar 

i oljetankfartyg med en brullodriiktighet av minst 150 ton och i andra 
fartyg med en brultodriiktighet av minst 4 000 Lon. Undantag görs dock 

för de fall att onormala förhållanden eller behovet av stora miingder briinsle 
gör det nödviindigt att ta in barlastvatten i briinsletank. I sådana fall skall 

det förorenade barlastvattnet antingen liimnas av till mottagningsanordning 

eller sliippas ut i havet i enlighet med utsliippsbestämmelserna i regel 9 

och med anviindande av vissa kontrollanordningar. Nu niimnda regler om 

barlastvatten i briinsletankar gäller i fråga om nya fartyg av angiven storlek. 

I fråga om övriga fartyg skall reglerna tilliimpas så långt det iir rimligt och 

möjligt. 

I reglerna 15-18 finns ytterligare föreskrifter om fartygs utrustning som 
syftar till begriinsning och kontroll av oljeutsliipp. Oljetankfartyg med en 

bruttodriiktighet av minst 150 ton skall enligt regel 15 ha utrustning som 

gör det möjligt att behälla oljerester ombord. För detta iindamål skall finnas 

en s. k. sloptank. dvs. en siirskild tank for uppsamling av oljerester. av 
niirmare angiven minsta storlek. På nya oljetank fartyg med mer iin 70 000 

tons dödvikt skall det finnas två sloptankar. Oljetankfartyg med en brut

todriiktighet av minst 150 ton skall vidare ha ett övervaknings- och kon

trollsystem med hl. a. en oljehaltmätare och kontinuerlig skrivare som re

gistrerar oljeutsliipp. Systemet skall vara så konstruerat att utsliipp stoppas. 

om oljeinnehållet iir större iin vad som iir tillåtet. På oljetankfartyg med 

en bruttoclriiktighet av minst 150 ton skall också finnas en griinsskiktsmiitare 
som anger var i en sloptank eller annan tank. från vilken oljeblandat vatten 
sliipps ut i havet, det biilte befinner sig som består av en blandning av 
olja och vallen. Föreskril"lerna om övervaknings- och kontrollsystem blir 
i fräga om existerande fartyg tilliimpliga först tre år efter konventionens 
ikrafttr:ictande. N:ir Jet giiller oljetankfartyg med en bruttodr:iktighet un

derstigande 150 ton iiger föreskrifterna i regel 15 inte tilliimpning. om tank
spolvätska behålls ombord för avHimnande till mottagningsanordning eller 
om den sWpps ut i havet med anviindande av en effektiv övcrvakningsmetod 

som siikerstiiller alt utsl:ippsbestiimmelserna i regel 9 iakttas. Fiireskrifterna 

i regel 15 g:iller inte heller i fråga om asfalttankfartyg som behåller all för

orenad tankspolv:itska ombord. 

Administrationen kan enligt regel 15 medge undantag från föreskrifterna 
i regeln för oljetankfartyg som endast gör kortare resor och inte behöver 

inneha ett internationellt oljeskyddsccrtifikat. Ett sådant medgivande för

utsiitter att fartyget behåller oljeblandningar ombord och att tillriickliga mot

tagningsanordningar får dessa finns. I regel 15 behandlas slutligen det fall 

att övervaknings- och kontrollsystem för liitta raffinerade produkter inte 
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finns tillgängliga. I sådant fall får administrationen medge undantig från 
kraven pä sådan utrustning på villkor att utsliipp sker i enlighet med ett 
förfarande som fastställs av IMCO. Organisationen skall ärligen pröva om 
utrustningen i fråga har blivit tillgiinglig. 

Enligt regel 16 skall fartyg med en bruttodriiktighet av minst 400 ton 
vara utrustade med en separeringsutrustning för oljehaltigt vatten eller ett 

oljefiltreringssystem. Fartyg med en bruttodräktighet av minst 10 000 ton 
skall dessutom vara utrustade med ett övervaknings- och kontrollsystem, 

om inte ett filtreringssystem finns som nedbringar oljehalten till 15 ppm. 
Administrationen skall tillse att fartyg under förstniimnda tongräns så långt 
det är möjligt behåller oljan ombord eller iakttar utsläppsbestämmelserna 
i regel 9 för andra fartyg iin oljetankfartyg. Nu redovisade föreskrifter i 

regel 16 skall i fråga om existerande fartyg börja tillämpas tre år efter kon
ventionens ikrafttriidande. Regel 16 innehåller också niirmare föreskrifter 
om övervaknings- och kontrollsystem, separeringsutrustning och filtrerings
system. 

I regel 17 föreskrivs alt fartyg med en bruttodriiktighet av minst 400 ton 
skall vara försedda med en eller flera tankar med tillräcklig kapacitet för 
mottagande av sådana oljerester som dem som uppkommer vid rening av 
briinn- eller srnörjolja eller genom oljeliickagc i maskinutrymmen. 

Regel 18 inneh<lllcr niirmare föreskrifter om pump-, rörlednings- och ut
sliippsanordningar i oljetankfartyg och regel 19 om standardiserade anslut
ningar dels på fartygens rörledningar för utsliipp av rester från rännstenar 
i maskinrummet, dels på mottagningsanordningarnas rörledningar. 

De grundliiggande föreskrifterna om oljedagboks innehåll och förnndc 
ges i regel 20. föreskrifterna ansluter sig i stort sett till de föreskrifter om 
oljedagbok som införts i oljcskyddskonventionen genom 1969 års iindringar. 
I regel 20 har dock tagits upp en bcstiimmelse som upphiivts genom niimnda 
fodringar och som her~ittigar behörig myndighet i stat som ~ir fiirdrags
slutande part att granska oljedagboken ombord på varje fartyg som bilaga 
I iir tilliimplig på och som hetinner sig i någon av statens hamnar eller 
utsjötcrminaler. Formuliir för oljedagbok tinns i bih<1ng lll till hilaga I. 

I regel J I behandlas de oljcutsliipp från borrplattformar som regleras i 
konventionen. I princip skall de regler tillämpas som giiller för fartyg som 

inte iir oljetankfartyg och som har en bruttodräktighet av minst 400 ton. 
Den i reglerna 16 och 17 föreskrivna utrustningen behöver dock finnas 
bara om detta är möjligt, och anteckningar om utsliipp av olja eller oljehaltiga 
blandningar skall göras på siitt administrationen bestiimmer. Inom special
()mråden får utsliipp av olja ellCr oljehaltiga blandningar ske endast om 
oljehalten utan utspiidning uppgår till högst 15 ppm. 

Kapilel 111 (reglerna 22-25J innch{11ler föreskrifter 0111 begriinsning av last
tankars storlek och 0111 fartygs rurnsindelning. och stabilitet. Reglerna har 
till syfte att minimera oljeförorening från oljetankfartyg vid sido- och bot

tenskador på grund av kollision eller grundstötningar. De har sin motsva
righet, såvitt avser tankstorlcksbcgränsning, i föreskrifter som omfattas av 
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197 l års ändringar i oljeskyuclskonventionen. Föreskrifterna om tankstor
leksbegränsning i havsföroreningskonventionen (reglerna 2.?-24) skall bli till
liimpliga på nya oljetank fartyg och' två år ener konventionens ikrafttriidancle, 
på vissa existerande oljetankfortyg, niimligen sådana som levereras efter 
den I januari 1977 eller sådana som levereras tidigare men kontrakterats 
efter den 1 januari 1974 eller, om kontrakt inte finns. kölsträckts eller 
befunnit sig på motsvarande byggnadsstadium efter den 30 juni 1974. Fö
reskrifterna om rumsindelning och stabilitet (regel 25) skall siikerstiilla far

tygens llytbarhet i skadat skick. De iir tillämpliga på nya oljetankfartyg 
och innebär att fartygen skall byggas så, att de fortfarande llyter trots skador 
i bottnen eller sidan vid olika lastningsförhållanden. Fartyg med en längd 
av mer än 225 meter skall sålunda kunna klara en skalla som intriiffar 

var som helst på fartyget och fartyg med en längd av 150-225 meter en 
skada var som helst på fartyget utom på maskinrumsskotl. I fråga om mindre 
fartyg iir kraven av byggnaclstekniska skäl inte lika långtgående. 1 regel 
25 föreskrivs också att oljetankfartyg skall ha stabilitetsuppgifter och last
hanteringsföreskrifter ombord. 

Som nämnts tidigare finns i bihang till bilaga I dels en förteckning över 
oljor (bihang I), dels formulär för det internationella oljeskyddscertifikatet 
( l 973) (bihang l[), dels formuliir för oljedagbok (bihang 111). 

I Östersjökonventionen regleras förorening genom olja från fartyg i bi
laga IV regel 4. 

Bilaga Il till havsföroreningskonventionen innehåller regler om skadliga 
llytande ämnen som transporteras i bulk. Arbetet på bestämmelser om skad
liga gasformiga och fasta iimnen som transporteras i hulk iir iinnu inte si utfört. 
Föreskrifterna om skadliga llytande ämnen bygger på en riskgradering i 

fyra olika kategorier, betecknade A-D med A som den farligaste kategorien. 
Grundmaterialet för denna gradering har presenterats av en vetenskaplig 
expertgrupp (GESAMPl tillsatt av IMCO och andra FN-organ. 

Bilaga Il inleds liksom bilaga I med definitioner (regel /). "Kemikalie
tankfartyg" definieras som fartyg vilket byggts eller anpassats huvudsakligen 
för transport av skadliga nytande iimnen i bulk. Även oljctankfortyg omfattas 
av begreppet när de för last av skadliga llytande ämnen i bulk. "Skadliga 
flytande ämnen" lir sådana ämnen som tagits upp i bihang Il och sådana 
som enligt regel 3 provisoriskt bedömts tillhöra någon av kategorierna A-D. 
Med "ren barlast" förstås enligt en annan definition i regel 1 barlast i en 
tank som, sedan den senast använts för transport av skadligt flytande ämne, 
har rengjorts omsorgsfullt varefter uppkomna rester sliippts ut och tanken 
tömts enligt föreskrifterna i bilaga Il. I regel I finns vidare definitioner 1x' 
"segregerad barlast", "närmaste land", "specialområde" och "Östersjöom

råde" som i sak överensstämmer med motsvarande definitioner i bilaga I. 

Det bör dock anm~irkas här att i hilaga Il endast Östersjöområdet och Svar
tahavsområdet riiknas som specialområden. 

Enligt regel 2 iiger föreskrifterna i bilaga IL om annat inte uttryckligen 
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anges. ti!Wmpning på alla fartyg som transporterar skadliga llytande ämnen 
i bulk. Regel 13 om minimering av förorening genom olyckshiindelser gäller 
endast fartyg som transporterar iimnen av kategori A--C. 

Riskgraderingen avser utsläpp av tankrengöringsvätska eller av förorenat 

barlastvatten och hänför sig till risken för marina tillgiingar eller miinniskors 
hälsa eller till skadan på skönhets- och rekrcationsviirden eller till störningar 
av annat behörigt utnyttjande av havet (regel 3). Ämnen av kategori A är 

sådana som medför allvarlig risk, skada eller störning. ämnen av kategori 
B risk. skada eller störning, ämnen av kategori C mindre risk, skada eller 

störning och iimnen av kategori D mätbar risk eller obetydlig skada eller 
störning. Riktlinjer för kategoriseringen av skadliga flytande iimnen finns 
i bihang I till bilaga Il. I bihang Il har tagits upp en förteckning över sådana 
skadliga llytande ämnen som transporteras i bulk och som f. n. är kate
goriserade. Provisorisk kategorisering av ett iimne verkstiills enligt regel 
3 av regeringarna i de stater som berörs av en planerad transport av ett 
iimne som inte blivit kategoriserat. Kan enighet inte nås, skall transporten 
ske i enlighet med de strängaste villkor som ifrågasatts. Senast 90 dagar 
efter den första transporten skall IMCO underrättas om den provisoriska 

kategoriseringen varefter alla fördragsslutande parter fär tillfälle att avge 
synpunkter. 
~ v regel 4 framgår att vissa iimnen, som förtecknats i bihang 111, befunnits 

falla utanför kategoerierna /\-D. varför utsläpp av rännstens- eller barlast
vatten eller andra rester eller blandningar. som endast innehåller sådana 
iimnen. inte är underkastat föreskrifterna i bilaga Il. Vidare följer av regel 
4 all bilaga Il inte iir tilliimplig på utsläpp av ren barlast eller segregerad 
barlast. 

Detaljerade föreskrifter om utsliipp av skadliga flytande iimnen ges i regel 

5. Föreskrifterna innehiir i huvudsak följande. Utsläpp i havet av skadliga 
flytande ämnen. även när de endast kategoriserats provisoriskt, iir förbjudet, 
om inte i regeln angivna villkor iir uppfyllda. Dessa villkor ökar i striinghet 

med iimnets farlighetsgrad och havsområdets karaktiir. De strängaste ut
sliippsvillkoren gäller alltså för ämnen av kategori A som skall släppas ut 
i ett havsområde som iir specialområde. För samtliga fall giiller att angivna 
utsliippsvillkor skall vara uppfyllda utan undantag. Gemensamma villkor 

iir för samtliga fall att fartyget vid utsliippet är under gång och har en fort 
av 7 knop (4 knop i fråga om fartyg som saknar eget framclrivningsmaskineri) 
och att utsläppet sker minst 12 nautiska mil från närmaste land. I fråga 
om iimnen av kategori A-C tillkommer som villkor att utsläppet görs under 
vattenlinjen och all vattendjupet på platsen för utsliippet iir minst 25 meter. 

I övrigt gäller följande villkor för de olika kategorierna av ämnen. Vad 
som får släppas ut i havet av blandningar innehållande ämnen av kategori 

/\ håde inom och utanför specialområden är de utspädda rester som återstår 
sedan den för transporten av ämnet begagnade tanken tväl!ats och, efter 
tömning till mottagningsanordning, !lödats med vatten motsvarande minst 
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5 % av tankens hela rymd. Vid överföringen av tankspolresterna till 
mottagningsanordning får restkoncentrationen av ämnet i utflödet inte över
stiga i bihang Il angivna värden. vilka med avseende på specialområden 

utgör hälften av de viirden som anges med avseende på övriga omräden. 
I fråga om utsläpp av blandningar innehållande ämnen av kategori B inom 
specialområden föreskrivs att tanken tvättas efter lossning. Tvättningen skall 
ske med en vattenmängd motsvarande minst 0,5 % av tankens hela rymd 

varvid av administrationen godkända och på IMCO:s normer grundade me
toder och arrangemang skall användas. Också metoderna och arrangemangen 
för utsläpp skall vara godkända av administrationen och bygga på IMCO:s 
normer. På detta sätt skall säkerstiillas att utsläppet inte medför större kon
centration av ämnet i vattnet akter om fartyget än I ppm. För utsliipp 

av blandningar innehållande ämnen av kategori B utanför specialområden 
gäller samma villkor som för utsläpp inom sådana områden med undantag 
av att inledande tviHtning av tanken inte föreskrivs och att som maximi
utsläpp från varje tank, inklusive anslutande rörledningar. anges I m' eller 
I I 3 000 av tankens hela volym, av vilka värden det större får tilliimpas. 
Villkoren för utsläpp av blandningar innehållande iimnen av kategori C 
inom specialområden är desamma som för utsläpp av kategori 8-ämnen 
utanför sådana områden. I fråga om utsliipp av iimnen av kategori C utanför 

specialområden föreskrivs samma villkor som för utsliipp av kategori B
iimnen utanför specialområden. men med den avvikelsen att koncentra
tionen i kölvattnet får uppgå till 10 ppm och maximiutsläppet från var:ie 

tank till 3 m' eller Il I 000 av tankens hela volym. När det slutligen gäller 
ämnen som tillhör kategori D föreskrivs för utsliipp utanför och inom spe

cialområden av blandningar som innehåller sådana ämnen, att ämnets kon
centration i blandningen inte får överstiga 100 000 ppm. 

I fråga om utsläpp utanför och inom specialområden föreskrivs i regel 
5 att ventilationsmetoder som godkiints av administrationen och som grun
dar sig på IMCO:s normer får användas för rengöring av tankar. I regel 
5 slås vidare fast att utsläpp av ämne som inte kategoriserats, provisoriskt 
eller slutligt, eller hiinförts till den grupp av ämnen som förtecknats i bihang 
III är förbjudet både utanför och inom specialområden. 

Fartyg som befinner sig i ett specialområde får enligt regel 5 behålla bland
ningar innehållande ämne av kategori B eller C ombord för att sliippa ut 
dem utanför specialområdet i enlighet med de regler som giiller för sådant 
utsläpp. 

Beträffande ikraftträdandet av de särskilda utsliippsreglerna för special
områden sägs i regel 5 att de stater som gränsar till ett specialområde skall 
komma överens om en tidpunkt då kravet på nödvändiga mottagnings

anordningar inom området iir uppfyllt och de särskilda utsläppsreglerna skall 
börja tillämpas. IMCO skall underrättas om denna tidpunkt minst sex må
nader i förväg. varefter organisationen skall informera alla fördragsslutande 
parter. Skulle konventionen träda i kraft före niimnda tidpunkt, skall inom 
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området tillämpas de föreskrifter som avser utsläpp utanför specialområden. 

Regel 6 innehåller allmänna undantag från utsläppsreglerna och överens

stämmer med regel 11 i bilaga I. 

Enligt regel 7 förbinder sig de fördragsslutande parterna att se till all ham

nar och terminaler för lastning och lossning utrustas med anordningar för 

mottagande av rester och blandningar innehållande skadliga flytande ämnen. 

Mottagningsanordningarna skall vara tillräckliga för att, utan otillbörlig för

sening for fartygen, ta emot sådana rester och blandningar som skall av

lämnas på grund av föreskrifterna i bilaga Il. Även i reparationshamnar 

där kcmikalietankfartyg repareras skall enligt regel 7 finnas lämpliga an

ordningar för mottagande av rester och blandningar som innehåller farliga 

flytande ämnen. Det ankommer på regeringen för varje fördragsslutande 

part att besluta om typen av mottagningsanordningar i hamnar och ter

minaler. IMCO skall underrätlas om sådana beslut. Befinnes att mottag

ningsanordningar som skall tillhandahållas enligt regel 7 är otillräckliga, 

skall saken rapporteras till IMCO. som därefter har att informera berörda 

fördragsslutande parter. 

I anslutning till utsläppsbestämmelserna i regel 5 ges i regel R detaljerade 

föreskrifter som skall möjliggöra kontroll av att utsläppsbestiimmelserna 

efterlevs. Kontrollen sker med hjiilp av en lastdagbok, i vilken olika åtgärder 

med avseende på rester och blandningar som innehåller skadliga flytande 

ämnen skall antecknas, och -särskilt i fråga om utsläpp av ämnen av kategori 

A inom och utanför specialområden - med hjälp av inspektörer som utses 

för ändamålet av regeringen i stater som iir fördragsslutande parter. 

Regel 8 innehåller vidare föreskrifter om utsläpp från sloptankar som 

kompletterar utsläppsbestämmelserna i regel 5. Innehåller sloptank en bland

ning i vilken ingår ett iimne av kategori A eller, niir det iir fråga om ett 

specialområde, etl ämne av kategori A eller B, skall blandningen avlämnas 

till mottagningsanordning i enlighet med vad som siigs i regel 5 om ifrå

gavarande ämne och område. Motsvarande gäller då sloptank innehåller 

en blandning i vilken ingår ett ämne av kategori B eller C eller, när det 

är fråga om ett specialområde, ett ämne av kategori C i en mängd som 

överstiger de sammanlagda maximimängderna som anges i regel 5 för ifrå

gavarande ämne och område. 

Föreskrifter om lastdagbokens innehåll och förande och om granskning 

av lastdagboken ges i regel CJ. Föreskrifterna ansluter sig i huvudsak till be
stämmelserna om oljedagbok i bilaga I regel 20. Också föreskrifterna i reglerna 

W-12 om besiktningar och certifikat överensstämmer i allt väsentligt med 

motsvarande bestämmelser i bilaga I (reglerna 4-8). Det certifikat som skall 

utfärdas enligt bilaga Il kallas Internationellt förorcningsskyddscertifikat för 

transport av skadliga flytande ämnen i bulk (1973). Varje fartyg som trans

porterar skadliga flytande ämnen till hamnar och utsjöterminaler under andra 

fördragsslutande parters jurisdiktion skall inneha sådant certifikat. Formulär 
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för lastdagbok och certifikat har tagits upp i bihangen IV och V till bilaga 

Il. 
I regel 13 ges föreskrifter som syftar till en minimering av förorening genom 

olyckshändelse. Utformning, konstruktion och utrustning av fartyg på vilka 
transporteras skadliga flytande ämnen av kategori A-C i bulk skall vara 
sådan, att okontrollerat utsläpp i havet av sådana ämnen begränsas så långt 
som möjligt. Detsamma gäller i fråga om handhavandet av sådana fartyg. 

För att uppnå detta mål skall i varje stat meddelas detaljerade föreskrifter, 
vilka i fråga om kemikalietankfartyg skall innehålla åtminstone de regler 

som ges i den s. k. kemikaliebulkkoden, som antagits av IMCO:s försam
lingsmöte genom resolution A.212!VJI), och i framtida ändringar i koden, 
om i fråga om dessa ändringar tillämpas samma förfarande som föreskrivs 
i havsföroreningskonventionen för ändringar i bihang till en bilaga. 

I det föregående har nämnts att det finns fem bihang till bilaga Il. Bihang 
I innehåller riktlinjer för kategoriseringen av skadliga flytande ämnen, bihang 
Il en förteckning över skadliga flytande ämnen som transporteras i bulk, 
bihang III en förteckning över andra flytande ämnen som transporteras i 
bulk, bihang IV formulär för lastdagbok och bihang V formuliir för det 

internationella föroreningsskyddsccrtifikatet för transport av skadliga fly

tande iimnen i bulk (1973). 
Östersjökonventionens bestämmelser om skadliga flytande ämnen i bulk 

finns i regel 5 i bilaga IV till konventionen. 

Bilaga !// till havsföroreningskonventionen handlar om skadliga ämnen 

som transporteras till sjöss i förpackad form eller i fraktcontainer, flyttbara 
tankar eller landsvägs- och järnvägstankvagnar. Föreskrifterna överensstäm
mer i stort med reglerna i 1960 års internationella konvention om säkerheten 
för människoliv till sjöss (SOLAS) om farligt gods (kap. VID. 

Fartygstransport av skadliga ämnen i förpackad form eller i fraktcontainer, 
flyttbara tankar eller landsvägs- och järnvägstankvagnar är enligt regel J 
förbjuden. om den inte sker i enlighet med föreskrifterna i bilaga 111. Enligt 
regel l är dessa föreskrifter tillämpliga på alla fartyg på vilka skadliga ämnen 
transporterns i förpackad form eller i fraktcontainer, flyttbara tankar eller 
landsvägs- och järnviigstankvagnar. Föreskrifterna skall av de fördragsslu
tande parterna kompletteras med detaljbestämmelser om bl. a. förpackning
ar, märkning, etikettering, dokumentation, stuvning och kvantitetsbegräns
ning, i syfte att förhindra eller så långt möjligt begränsa förorening av den 
marina miljön genom skadliga ämnen. Vid tillämpningen av bilaga llI skall 

också tomma behållare, fraktcontainer. flyttbara tankar och landsvägs- och 
järnvägstankvagnar, som använts för transport av skadliga ämnen, betraktas 
som sådant ämne, om inte alla rester avlägsnats som innebär en fara för 
den marina miljön. 

I regel 2 föreskrivs att förpackningar. lastcontainer. flyttbara tankar och 

landsvägs- och järnvägstankvagnar skall vara av sådan beskaffenhet med 
hänsyn till sitt speciella innehåll, att riskerna för den marina miljön begränsas 

4 Riksdagen Jl)75 I 76. I sam/. Nr 5 
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så långt som möjligt. 

Enligt regel 3 skall varje förpackning, lastcontainer, flyttbar tank och lands

vägs- och järnvägstankvagn som innehåller skadligt ämne vara märkt på 

varaktigt sätt med ämnets korrekta tekniska benämning, ej handelsnamnet, 

och med en symbol som klart anger att innehållet är skadligt. Identifieringen 

skall, om så är möjligt, underlättas också på annat sätt, exempelvis genom 

att ämnets FN-nummer sätts ut. 

I fråga om dokumentationen föreskrivs i regel 4 att i alla dokument, som 

avser sjötransport av skadliga ämnen, ämnets korrekta tekniska benämning 

och ej handelsnamnet skall användas. Vidare föreskrivs att skeppnings

dokumenten som tillhandahålls av avsändaren skall innehålla ett intyg eller 

en förklaring att godset är lämpligt förpackat, mlirkt och etiketterat och 

att det är i lämpligt skick för transport. Fartyg som transporterar skadliga 

ämnen skall inneha en särskild förteckning över de skadliga ämnen som 

finns ombord. En kopia av förteckningen skall förvaras i land av fartygets· 

ägare till dess de skadliga ämnena lossats. 

Enligt regel 5 skall skadliga ämnen stuvas och säkras ombord i fartyget 

så att risken för den marina miljön begränsas så långt som möjligt utan 

att säkerheten för fartyget och personer ombord försämras. 

Av regel 6 framgår att förbud elier kvantitetsbegrärisnin-g får' fn!Oras i 

fråga om transport av vissa särskilt skadliga ämnen. Vid kvantitetsbegräns

ning skall fartygets storlek, konstruktion och utrustning beaktas, liksom 

också ämnets förpackning och egenskaper. 

I regel 7 föreskrivs förbud mot överbordlämpning av skadliga ämnen som 

transporteras i förpackad form, fraktcontainer, nyttbara tankar eller lands

vägs- och jiirnvägstankvagnar. Undantag görs för det fall att en sådan åtgärd 

är nödvändig för fartygets säkerhet eller för att rädda människoliv till sjöss. 

Det ankommer enligt regel 7 på de fördragsslutande parterna att reglera 

överbordspolning av skadliga ämnen som läckt ut. 

Enligt regel 8 skall i fråga om transport av vissa skadliga ämnen fartygets 

befälhavare eller ägare eller ägarens representant göra anmälan till veder

börande hamnmyndighct om planerad lastning eller lossning minst 24 tim

mar i förväg. I vilka fall sådan förhandsanmälan skall göras bestiims av 

fördragsslutandc part. 

Östersjökonventionens bestämmelser om skadliga iimncn i förpackad form 

återfinns i regel 6 i bilaga IV till konventionen. 

Bilaga IV till havsföroreningskonventionen innehåller regler till förhind

rande av förorening genom toalettavfall från fartyg. Med "toalettavfall" 

avses enligt en definition i regel I avlopp och annat avfall från toaletter, 

urinoarer och spygatt i toalettrum, avlopp från sjukvårdslokaler, avlopp från 

utrymmen i vilka levande djur transporteras och spillvatten som är blandat 

med avlopp av nu nämnda kategorier. Föreskrifterna i bilaga IV äger till

lämpning på nya och existerande fartyg enligt särskilda bestiimmelscr i regel 

2. Med "nya fartyg" avses enligt en definition i regel I dels fartyg som 
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kontrakterats eller, om byggnadskontrakt inte finns, kölsträckts eller befinner 

sig på motsvarande byggnadsstadium på eller efter dagen för bilagans ikraft

trädande, dels fartyg som levereras tre år eller mer efter bilagans ikraft

trädande. Fartyg som inte är nya enligt denna definition kallas "existerande 

fartyg". I regel I finns också en definition på "närmaste land" som över

ensstämmer med motsvarande definition i bilaga I (regel 1 ). 
Enligt r<'ge/ 2 skall föreskrifterna i bilaga IV tillämpas på nya fartyg med 

en bruttodräktighet av minst 200 ton och på andra nya fartyg, om de är 

godkända för transport av minst tio personer. I fråga om existerande fartyg 

blir föreskrifterna tillämpliga tio år efter bilagans ikraftträdande. 

Reglerna 3-7 innehåller föreskrifter om besiktningar och certifikat. Före

skrifterna överensstämmer i princip med motsvarande bestämmelser i bilaga 

I (reglerna 4-8). Följande olikheter bör dock noteras. Föreskrifterna om be

siktning i bilaga IV (regel 3) är endast tillämpliga på fartyg som omfattas 

~v reglerna i bilagan och som används får resor till hamnar eller utsjö

terminaler under andra fördragsslutande parters jurisdiktion. De besiktningar 

som skall göras enligt regel 3 är en första besiktning och periodiska be

siktningar. Mellanbesiktningar föreskrivs alltså inte. Det certifikat som ut

färdas efter besiktning kallas enligt regel 4 Internationellt föroreningsskydds

certifikat för toalettavfall () 973). Formulär för sådant certifikat har tagits 

upp i ett bihang till bilaga IV. 

Föreskrifter om utsläpp av toalettavfall ges i regel 8. De innebär att sådant 

utsläpp får ske a) på större avstånd än 12 nautiska mil från närmaste land, 

om toalettavfallet är obehandlat, b) på större avstånd än 4 nautiska mil 

från närmaste land, om toalettavfallet finfördelats och desinficerats med 

användning av ett system som godkänts av administrationen, och c) var 

som helst. om fartyget har i användning ett reningsverk för toalettavfall 

och utflödet inte ger upphov till synliga flytande fasta partiklar i omgivande 

vatten och inte missfärgar detta. Utsläpp får också ske med avvikelse från 

dessa regler, om det äger rum i farvatten under en stats jurisdiktion och 

ifrågavarande stats mindre striinga föreskrifter iakttas. 

I fråga om utsläpp av toalettavfall som inte renats föreskrivs i regel 8 

att, om utsläppet sker från uppsamlingstank, avfallet inte får släppas ut 

momentant utan med måttlig hastighet när fartyget är under gång med 

en fart av minst 4 knop. Utsläppshastigheten i dessa fall skall vara godkänd 

av administrationen och grundad på normer som utvecklats av IMCO. I 

fråga om utsläpp av renat toalettavfall föreskrivs att reningsverket enligt 

intyg av administrationen uppfyller de föreskrifter för driften som är grun

dade på normer och provningsmetoder utvecklade av IMCO och att prov

ningsresultaten är angivna i fartygets certifikat. 

Är toalettavfall blandat med annat avfall och gäller andra utsläppsbe

stämmelser för detta, skall enligt regel 8 de strängaste föreskrifterna äga 

tillämpning. 

Regel 9 innehåller allmänna undantag från utsläppsbestämmclserna. 
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Undantag gäller sålunda för utsläpp som är nödvändigt för fartygets säkerhet 
eller för att rädda människoliv till sjöss och för utsläpp som är en följd 
av en skada på fartyget eller dess utrustning, om alla rimliga försiktighets
åtgärder har vidtagits för att förhindra eller så långt som möjligt begränsa 
utsläppet. 

Enligt regel JO förbinder sig de fördragsslutande parterna att tillse att lämp
liga anordningar kommer till stånd i hamnar och terminaler för mottagande 
av toalettavfall från fartyg. Anordningarna skall vara sådana att otillbörlig 
försening inte orsakas de fartyg som använder dem. I regel JO finns också 
en motsvarighet till föreskriften i bl. a. bilaga Il regel 7 om anmälan till 
IMCO i fall då mottagningsanordning inte avses vara tillräcklig. 

Regel 11 innehåller föreskrifter om och tekniska specifikationer för stan
dardiserade utsläppsanslutningar. 

Som nämnts tidigare har i bihanget till bilaga IV tagits upp formuläret 
för det internationella föroreningsskyddscertifikatet för toaletwvfall (] 973). 

I Östersjökonventionen (bilaga IV regel 7) finns bestämmelser om toa
lettavfall som i allt väsentligt följer föreskrifterna i havsföroreningskonven
tionen. 

I bilaga V till havsföroreningskonventionen ges regler till förhindrande av 
förorening genom fast avfall från fartyg. "Fast avfall" definieras i regel I 
som allt slags mat-, hushålls- och driftavfall från fartyg, med undantag 
av färsk fisk (och delar av färsk fisk) och av ämnen som regleras i andra 
bilagor till konventionen. Definitionerna i regel 1 av "närmaste land" och 
"specialområde" överensstämmer i sak med motsvarande definitioner i bi
laga I regel 1. 

Föreskrifterna om utsläpp av fast avfall finns i reglerna 2-5 och inncbiir 
följande. 

Specialområdena är desamma som enligt bilaga l regel 10, dvs. Medel
havsområdet, Östersjöområdet, Svartahavsområdet, Rödahavsområdet och 
Gulfområdet. "Östersjöområdet" definieras på samma sätt som i bilaga I 
regel 10. Bestämmelserna i bilaga V gäller enligt regel 2 alla fartyg. 

Inom specialområden är utsläpp av allt fast avfall utom matrester helt 
förbjudet. I fråga om utsläpp av matrester inom specialområden gäller att 
utsläppet skall ske så långt som möjligt från närmaste land och att avståndet 
till närmaste land inte får understiga 12 nautiska mil. Utanför specialom
råden är utsläpp av allt som är av plast, bl. a. tågvirke och fisknät av syn
tetmaterial och avfallspåsar av plast, förbjudet. Övrigt fast avfall får utanför 
specialområden släppas ut. om det sker så långt som möjligt från närmaste 
land och avståndet uppgår till minst 25 nautiska mil när det är fråga om 
ströbrädor eller beklädnads- och förpackningsmaterial som flyter. och 
till minst 12 nautiska mil när det är fråga om matrester och allt annat 
fast avfall, exempelvis pappersprodukter, trasor, glas, metall, flaskor och 
porslin. I sistnämnda fall, där avståndet till närmaste land enligt huvudregeln 
skall vara minst 12 nautiska mil, får utsläpp på ett avstånd av minst 3 
nautiska mil från närmaste land dock tillåtas, om avfallet har passerat en 
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sönderdelare eller avfallskvarn som finfördelar avfallet. 
Särskilda föreskrifter gäller för utsläpp från fasta eller flytande plattformar 

och för utsläpp från fartyg som befinner sig vid eller inom 500 meter från 
sådana plattformar. Utsläpp av allt fast avfall är förbjudet i dessa fall. Utsläpp 
av matrester får dock tillåtas, om plattformen befinner sig mer än 12 nautiska 
mil från land och matresterna har passerat en sönderdelare eller avfallskvarn. 

Är fast avfall blandat med annat avfall för vilket gäller andra utsläpps
bestämmelser, skall de strängaste föreskrifterna äga tillämpning på utsläppet. 

Enligt regel 5 skall stater som gränsar till ett specialområde tillse att mot
tagningsanordningar inrättas så snart som möjligt med beaktande av de 
särskilda behoven hos fartyg som trafikerar området. IMCO skall av varje 
sådan stat underrättas om åtgärder som vidtagits i detta avseende. Sedan 
IMCO mottagit tillräckliga underrättelser, fastställer IMCO den tidpunkt 
då de särskilda utsläppsbestämmelserna för specialområdet skall börja till
lämpas på ifrågavarande område. IMCO skall underrätta de fördragsslutande 
parterna om denna tidpunkt minst 12 månader i förväg. Efter denna tidpunkt 
skall fartygen inom området iaktta de särskilda utsläppsbestämmelserna även 
om mottagningsanordningar inte finns i den hamn fartyget skall besöka. 

I regel 6 ges allmänna undantagsbestämmelser som har samma innebörd 
som bestämmelserna i regel 9 i bilaga IV. Därutöver görs i regel 6 undantag 
för fall av oavsiktlig förlust av syntetiska fisknät eller syntetiskt repara
tionsmaterial, under förutsättning att rimliga försiktighetsåtgärder har vid
tagits för att hindra förlusten. 

Föreskrifter om mottagn}ngsanordningar för fast avfall ges i regel 7. De 
fördragsslutande parterna förbinder sig att se till att sådana anordningar 
tillhandahålls i hamnar och terminaler som tillgodoser fartygens behov utan 
att otillbörlig försening orsakas fartygen. Befinnes mottagningsanordningar 
vara otillräckliga, skall :mmiilan göras till IMCO. som har att underrätta 
berörda fördragsslutande parter. 

I Östersjökonventionen finns föreskrifter om utsläpp av fast avfall från 
fartyg i bilaga IV regel 8. 

4.3 lngreppsprotokollet 

Protokollets syfte iir att göra bestiimmelserna i 1969 års ingreppskonven
tion om ingripande på det fria havet vid sjöolyckor, som kan leda till ol
jeförorening, tillämpliga också på fall då sådana olyckor kan medföra för
orening genom andra iimnen iin olja. Förutsiittningarna för och omfattningen 
av riitten att ingripa beskrivs i protokollets artikel I (punkt I) på samma 
s~itt som i 1969 års konvention (artikel I punkt I). Stat får sålunda på det 
fria havet vidta nödviindiga åtgiirder för att förebygga, minska eller avviirja 
allvarlig eller överhängande fara som förorening av havsvattnet genom andra 
ämnen iin olja medför för statens kuster eller därtill knutna intressen. Även 
hot om sådan förorening berättigar staten att ingripa. Rätten att ingripa 
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iir begränsad till fall då förorening eller hot om förorening orsakas av sjö

olycka eller åtgärder i samband med sådan· olycka och det är rimligt all 

anta att mycket allvarlig skada kan uppkomma. 

Vad som avses med "andra ämnen än olja" preciseras i artikel I punkt 

2 i protokollet. Sådana ämnen är dels de ämnen som tagits upp i en särskild 

förteckning över skadliga ämnen som skall upprättas inom IMCO och som 

skall fogas som bilaga till protokollet, dels andra ämnen som kan innebära 

risker för människors hälsa, vara skadliga för levande tillgångar och den 

marina faunan och floran, skada skönhets- och rekreationsvärden eller störa 

annat behörigt utnyttjande av havet. Enligt punkt 3 har fördragsslutande 

part, som gör ett ingripande enligt protokollet i fråga om iimne som inte 

finns i den särskilda förteckningen, bevisskyldigheten för att ämnet under 

rådande förhållanden vid tidpunkten för ingreppet skäligen kunde ge upphov 

till allvarlig och överhängande fara likartad med den som framkallas av 

ämnen som är upptagna i förteckningen. 

I detta sammanhang bör nämnas att den särskilda förteckning som avses 

i artikel I punkt 2 har utarbetats av IMCO:s kommitte för skydd av havets 

miljö (MEPC), som fastställde dess innehåll genom beslut den 21 november 

1974, och att förteckningen numera finns som bilaga till ingreppsprotokollet. 

I förteckningen har tagits upp bl. a. lätta oljor. Att så har skett beror på 

att protokollet är avsett att komplettera ingreppskonventionen vars definition 

av "olja" omfattar endast råolja, brännolja, dieselolja och smörjolja. 

Genom artikel Il i protokollet görs en rad bestämmelser i ingreppskon

ventionen (artikel I punkt 2, artiklarna Il-VIII och bilagan) tillämpliga på 

det område som regleras i protokollet. Den förteckning över experter som 

nämns i artiklarna 111 och IV i konventionen skall för protokollets tillämpning 

utökas med experter på de ämnen som avses med protokollet. 

Artikel 111 i protokollet innehåller regler om ändring av den särskilda för

teckningen över skadliga ämnen som numera finns i bilagan till protokollet. 

Ändringsförfarandet ansluter i princip till vad som föreskrivs i havsför

oreningskonventionen i fråga om ändring i bihang till bilaga. Har en ändring 

antagits inom MEPC med två tredjedels majoritet av närvarande och rös

tande fördragsslutande parter och därefter delgivits de fördragsslutande par~ 

terna, skall den anses som godtagen vid utgången av en tid av sex månader, 

om inte inom denna tid minst en tredjedel av de fördragsslutande parterna 

gör invändningar häremot. En ändring som skall anses som godtagen träder 

efter ytterligare tre månader i kraft för samtliga fördragsslutande parter utom 

dem som förklarat sig inte kunna godta ändringen. 

Enligt artikel IV skall protokollet, som var öppet för undertecknande under 

liden 15 januari - 31 december 1974, bli föremål för ratificering, godtagande 

eller godkännande av stater som undertecknat det och för anslutning av 

stater som inte undertecknat det. En förutsättning är emellertid att staten 

har tillträtt ingreppskonventionen. 

Artikel V innehåller närmare föreskrifter om ratificering, godtagande, god-
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klinnande och anslutning. 
Av artikel VI framgår att protokollet triider i kraft på nittionde dagen efter 

den dag då femton stater har tilltriitt protokollet. För stater som tillträder 
senare träder protokollet i kraft på nittionde dagen efter den dag då staten 
deponerat vederbörligt instrument om tillträde. 

Enligt artikel VII. som handlar om uppsägning. träder en uppsägning i 
kraft ett år efter det att ett instrument om uppsägning deponerats, om inte 
staten i fråga själv bestämmer en längre tid. Uppsägning av ingreppskon

ventionen skall anses innefatta uppsägning också av protokollet. 
Revision och ändring av protokollet sker enligt artikel Vill genom en för 

ändamålet anordnad konferens. Om minst en tredjedel av de fördragsslu

tande parterna begär det, skall en sådan konferens sammankallas av IMCO. 
Ar1iklarn11 IX-XI innehåller slutbestämmelser om protokollets deponering 

och om underriittelser, registrering och språk. 
Bilagan till protokollet - med en förteckning över skadliga ämnen - har 

berörts i det föregående. 

4.4 Östersjökomentionen 

Konventionens tillämpningsområde - Östersjöområdet - definieras i ar

rik.d I på samma sätt som i havsföroreningskonvcntionen (bl. a. bilaga I _regel) 
10). Det omfattar den egentliga Östersjön, Finska viken, Bottniska viken 
och Östersjöns inlopp. vars norra gräns utgörs av latitud parallellen vid Skagen 

på jylländska halvöns norra spets (57°44.8' nord). 1 artikel 1 anges diirutöver 

att de fördragsslutande parternas inre vatten faller utanför Östersjökonven
tionens tillämpningsområde. De fördragsslutande parterna förbinder sig dock 
enligt artikel 4 att tillse att syftemålen med konventionen uppnås även inom 
de inre vattnen. Konventionen är inte heller direkt tilliimplig på krigsfartyg, 
marina hj1ilpfartyg, militära lufifartyg eller annat fartyg ell.::r luftfartyg som 
ägs eller drivs av en stat och som vid tillfället i fråga används endast i 
statlig icke-kommersiell tjänst. De fördragsslutande parterna skall dock tillse 
att sådan! fartyg och lurtfartyg används i överensstämmelse med konven
tionen i den mån detta är skäligt och möjligt (artikel 4). 

I anikel 2 definieras bl. a. begreppen "förorening". "fartyg och luftfartyg". 
"olja". "skadligt ämne" och "incident". Med "förorening" förstås sådana 

av människan direkt eller indirekt orsakade utsläpp i den marina miljön 
av iimnen eller energi som medför skadliga följder, såsom risk för miinniskors 

hälsa. skada på levande tillgångar och marin fauna och flora, hinder för 
behörigt utnyttjande av havet. fiske inbegripet, försämring av havsvattnets 
användningsmöjligheter och minskning av skönhets- och rekreationsviirden. 
"Skadligt änrne" är ämne som utsläppt i havet är ägnat att orsaka förorening. 
Nu nämnda definitioner av "förorening" och "skadligt ämne" överens
stämmer i stort sett med definitionen av "skadligt ämne" i havsförore
ningskonventionen (artikel 2). Med "olja" förstås. liksom i bilaga I till havs-
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föroreningskonventionen, petroleum i varje form, däri inbegripet råolja, 

brännolja, oljeslam, oljeavfall och raffinerade produkter. Med "fartyg och 

luftfartyg" avses vatten- och luftburna fartyg av alla slag, däri inbegripet 

biirplansbåtar, svävare, undervattensfartyg, flytande farkoster med eller utan 

eget framdrivningsmaskineri och fasta eller flytande plattformar. "Incident" 

definieras i överenssUimmelse med havsföroreningskonventionen (artikel 

2) som hiindelse som medför eller kan befaras medföra utsliipp i havet av 

skadligt ämne eller utflöden innehållande sådant ämne. 

Särskilda bestämmelser om förorening från luftfartyg ges i Östersjökon

ventionen endast i reglerna om dumpning, vilka avser dumpning från både 

fartyg och luftfartyg (artikel 9 och bilaga V). Dessa regler behandlas i prop. 

1975176:6 och förbigås i förevarande sammanhang. 

Bestiimmelser om förorening från fartyg finns, !Orulom i reglerna 

om dumpning, i artikel 7 och i bilaga IV till konventionen. Enligt 

artikel 7 åtager sig de fördragsslutande parterna att vidta de åtgärder som 

anges i bilaga IV för att skydda Östersjöområdet mot förorening. De för

dragsslutande parterna skall därutöver utveckla och tillämpa enhetliga nor

mer för mottagningsanordningarnas kapacitet och lokalisering, varvid skall 

beaktas bl. a. passagerarfartygens och kombinationsfartygens särskilda be

hov. 

Bilaga I V till Östersjökonventionen inleds med två regler som behandlar 

samarbetet mellan Östersjöstaterna i havsföroreningsfrågor. I regel 3 ges 

vissa definitioner. Reglerna 4-8 handlar om föroreningar genom olja, skad

liga flytande ämnen i bulk, skadliga iimnen i förpackad form, toalettavfall 

resp. fast av fal I. 
Enligt regel 1 skall de fördragsslutande parterna samarbeta inom IMCO 

i syfte att få organisationen att utveckla dels internationella regler för na

vigering av djupgående fartyg i trånga och grunda delar av Östersjöområdets 

internationella vatten och i tillfartslederna till Östersjön. dels ett interna

tionellt radiorapporteringssystem för stora fartyg inom Östersjöområdet och 

för fartyg som transporterar betyd<inde mängder skadlig<i ämnen. De för

dragsslutande parterna skall enligt regel 2 bistå varandra också vid under

sökning av övertriidelser av giillande lagstiftning om åtgiirdcr mot förorening, 

om överträdelsen har skett eller misstänks ha skett inom Östersjöområdet. 

Sådant samarbete kan omfatta exempelvis granskning av fartygs oljedag

böcker, lastdagböcker, skepps- och maskindagböcker och tagande av oljeprov 

i och för identifiering eller märkning av oljan. 

I regel 3 har tagits upp definitioner av betydelse för samtliga övriga regler. 

Definitionen av begreppen "'fartyg", "'administration" och "utsläpp" över

ensstämmer med motsvarande definitioner i artikel 2 i havsförorenings

konventionen. Begreppet "närmaste land" definieras i regel 3 så att avstånd 

från närmaste land skall räknas. liksom ifrågavarande stats territorialhav. 

från baslinjen. 
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Bestämmelserna i reglerna 4, 5, 7 och 8 om olja, skadliga flytande ämnen, 
toalettavfall och fast avfall ansluter sig till föreskrifterna i bilagorna I, Il, 
IV och V till havsföroreningskonventionen, varvid i förekommande fall 
reglerna för specialområden följts. När det giiller bestämmelserna om skadliga 
iimnen i förpackad form - regel 6 i bilaga IV till Östersjökonventionen 
och bilaga 111 till havsföroreningskonventionen - iir skiljaktigheterna större. 

I fråga om förorening från fartyg genom olja slås i regel 4 fast att be
stämmelserna skall börja tillämpas snarast möjligt, dock inte senare än den 
I januari 1977 eller vid tidpunkten för konventionens ikraftträdande, om 
denna tidpunkt infaller senare. I regel 4 har också tagits upp vissa defi
nitioner, som har direkt motsvarighet i havsföroreningskonventionen (bilaga 
I regel I), såsom definitionerna av begreppen "olja", "oljehaltig blandning", 
"oljetank fartyg", "ren barlast" och "segregerad barlast". Övriga bestäm
melser i regel 4 - om utsliipp, allmänna undantag, om borrplattformar och 
andra plattformar och om mottagningsanordningar - överensstiimmer i allt 
viisentligt med motsvarande föreskrifter i bilaga I till havsföroreningskon
vcntionen (reglerna 10, 11 och 21). 

Bestämmelserna om skadliga flytande ämnen i bulk (regel 5) är desamma 
som de i havsföroreningskonventionens bilaga Il utom såtillvida att i Ös
tersjökonventionen saknas motsvarighet till havsföroreningskonvcntionens 
föreskrifter om havsområden som inte är specialområden, om besiktningar 
och certifikat och om åtgärder för att minimera förorening genom olycks
händelse. Bihangen Il-V till Östersjökonventionens bilaga IV motsvarar 
bihangen J-JV till havsföroreningskonventionens bilaga Il. I fråga om tid
punkten för ikraftträdandet av bestämmelserna om skadliga flytande ämnen 
som transporteras i bulk sägs i bilaga IV till Östersjökonventionen att den 
skall fastställas av de fördragsslutande parterna så snart som möjligt och 
inte senare än den I januari 1977 eller ett år efter konventionens ikraft
triidande, beroende på vilken av dessa tidpunkter som infaller senare. 

Vad som föreskrivs i regel 6 om skadliga ämnen i förpackad form har 
viss motsvarighet i bilaga III till havsföroreningskonventionen. I Östersjö
konventionen sägs att de fördragsslutande parterna så snart som möjligt 
skall tillämpa lämpliga enhetliga regler rörande transport av skadliga ämnen 
i förpackad form eller i fraktcontainer. llyttbara tankar eller landsvägs- och 
jiirnvägstankvagnar. I samma regel ges vidare en föreskrift som i sak över
ensstämmer med regel 8 i bilaga 111 till havsföroreningskonventionen. 

Föreskrifterna i regel 7 om toalettavfall från fartyg överensstämmer i allt 

väsentligt med föreskrifterna i havsföroreningskonventionen om utsläpp, 
allmänna undantag, mottagningsanordningar och standardiserade utsläpps
anslutningar (bilaga IV till havsföroreningskonventionen, reglerna 8-11 ). Be

greppet "nytt fartyg" knyts i Östersjökonventionen till tidpunkten för kon

ventionens ikraftträdande. Östersjökonventionens utsliippsregler skall träda 
i kraft. i fråga om nya fartyg som är godkända för transport av mer än 
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100 personer senast den 1 januari 1977 och i fråga om andra nya fartyg, 
om de har en bruttodräktighet av minst 200 ton eller är godkända för trans
port av minst JO personer. vid en tidpunkt som bestäms av de fördrags
slutande parterna, dock senast den I januari 1979. När det gäller existerande 
fartyg skall utsläppsbestämmclserna i Östersjökonventionen träda i kraft, 
i fråga om fartyg som är godkända för transport av mer iin 400 personer 
senast den I januari 1978 och i fråga 0111 andra fartyg, om de har en brut

todräktighet av minst 200 ton eller är godkända för transport av minst 
10 personer. vid en tidpunkt som bestäms av de fördragsslutande parterna. 
dock senast tio år efter den tidpunkt som fastställts för nya fartyg. Finner 
en fördragsslutande part att en tillämpning från den I januari 1978 av ut
släppsbestämmelserna på ett visst existerande fartyg som är godkänt för 
transport av mer än 400 personer skulle medföra behov av konstruktions
fodringar som skulle vara orimliga, får undantag medges för fartyget längst 
till dess tio år förflutit från konventionens ikraftträdande. 

I\ v rt'ge/ 8 framgår utt definitionen av begreppet ··rast avfall" och före

,krifterna om utsläpp. 0111 fasta och flytande plattformar. om allmänna 
undan1ag och om mottagningsanordningar i allt väsentligt överensstiimmer 
med motsvarande föreskrifter i bilaga V till havsföroreningskonventionen. 
Östersjökonventionens föreskrifter skall dock enligt regel 8 börja tilliimpas 
så snart som möjligt och senast den 1 januari 1976 eller den dag då kon
ventionen triider i kraft, om denna tidpunkt infaller senare. 

I övrigt får jag betriiffande nu nämnda regler i Östersjökonventionen hän
visa till min redogörelse för motsvarande bilagor till havsföroreningskon
vetllionen. I detta sammanhang bör framhållas med avseende på Öster
sjökonventionen att bestiimmelserna om skadliga ämnen i förpackad form, 
toalettavfall och fast avfall (reglerna 6-8 i bilaga IV) - till skillnad från 
motsvarande föreskrifter i havsföroreningskonventionen (bilagorna Ill-V) 

- inte lir valfria och alltså blir omedelbart bindande för de stater som tillträder 
Östersjökonventionen. Det bör också nämnas att bestämmelserna i reglerna 
4-8 i Östersjökonventionen inte innehåller några krav i fråga om fartygens 
konstruktion och, på få undantag när, inte heller särskilda bestämmelser 

om fartygens utrustning. 

Bestlimmelser om samarbete mellan de fördragsslutande parterna vid be
kiimpning av havsföroreningar finns i anike/ 11. I artikeln förbinder sig par

terna att samarbeta på sätt som anges i bilaga VI för att avvärja eller så 
långt som möjligt begriinsa förorening av Östersjöområdet genom olja eller 
andra skadliga ämnen. Förebilder för bilaga VI har varit överenskommelsen 

mellan de nordiska länderna om samarbete i fråga om åtgiirder mot ol
jeförorening av havet (SÖ 1971:23loch det avtalsutkast i samma fräga som 
uppgjordes vid Östersjöstaternas möte i Visby år 1970. Bilagan gäller framför 
allt samarbete mellan myndigheterna men innefattar också bestämmelser 
om l~1rtygs- och Oygplansbcfälhavares skyldighet att avge rapporter. Till bi-
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!agan är fogat ell bihang med bestämmelser om rapporter om incidenter 
som rör skadliga ämnen. Bihanget har samma innehåll som protokoll I 
till havsföroreningskonventionen. 

I regel I i bilaga VI definieras begreppen "fartyg", "administration" och 
"utsläpp" på samma säll som i artikel 2 i havsföroreningskonventionen. 
Enligt regel 2 skall de fördragsslutande parterna upprätthålla beredskap för 
all bekl1mpa förorening genom olja och andra skadliga limnen till havs. 
De skall enligt regel 3 utveckla och tillämpa övervakningsformer som täcker 
Östersjöområdet och som gör det möjligt att uppliil'ka och registrera utsliipp 
till havs av olja och andra skadliga iimnen. Samarbetet mellan de fördrags

slutande parterna skall enligt regel 4 omfatta också biirgning och återskaf
fande av förpackningar, fraktcontainer, flyllbara tankar eller landsviigs- eller 
järnviigstankvagnar som innehåller skadliga iimnen och som har fallit över

bord. 

Regel 5 handlar om rapportering. De fördragsslutande parterna skall ut
veckla och tilliimpa ell system för mottagning, kanalisering och expediering 
av rapporter om större föroreningar genom olja eller andra skadliga ämnen 
som observerats till havs och om incidenter som orsakar eller skulle kunna 
orsaka större förorening. De fördragsslutande parterna skall anmoda be
fälhavare på fartyg och piloter i)ä flygplan att utan dröjsmål rapportera större 
föroreningar som observerats till havs och liimna vissa uppgifter om för
oreningen. Befalhavare på fartyg som haft del i en incident eller annan 
person som lir ansvarig för fartyget skall utan dröjsmål avge rapport om 

saken i enlighet med föreskrifterna i bihanget till bilaga VI, vilket bihang 
- som n~imnts - överensstiimmer med protokoll 1 till havsföroreningskon
ventionen. De fördragsslutande parterna skall vidare instruera fartyg och 
flygplan som utövar sjöbevakning och andra Wmpliga organ att till sina 
myndigheter rapportera observationer om större föroreningar och om in
cidenter som orsakar eller skulle kunna orsaka sådan förorening. Av regel 
5 framgår ytterligare att fördragsslutande parter. som fi'tr reda på all en 
incident eller förorening genom olja eller andra skadliga iimnen kan utgöra 
ett allvarligt hot mot den marina miljön i Östersjöområdet eller mot någon 
annan fördragsslutande parts kust eller diirtill knutna intressen. utan dröjs
mål skall informera staten i fråga och, niir det giiller fartygsolyckor, fartygets 

administration. Enligt regel (j skall varje fördragsslutandc part anmoda be

fälhavare på fartyg som för dess flagga att vid incidenter liimna upplysningar 
om fartyget och dess last på begMan av behöriga myndigheter och att sam

arbeta med dessa myndigheter. De upplysningar som skall liimnas skall 
vara tillriickligt detaljerade för att havsfororening skall kunna förhindras 

eller hekiimpas. 
I regel 7 behandlas samarbetet mellan de fördragsslutande parterna såvitt 

avser hekiimpnings- och biirgningsåtgiirder med anledning av större tl-ir
orening genom olja eller andra skadliga iimnen och av incidenter som orsakar 
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eller kan befaras orsaka förorening i Östersjöområdet. För ändamålet skall 

parterna avtala inom vilken region av Östersjöområdet var och en skall 

vidta nödviindiga åtgiirder. Det föreskrivs också att, om en förorening driver 

mot annan stats region eller kan befaras göra det, den staten skall informeras 

utan dröjsmål. 

Regel 8 ålägger de fördragsslutande parterna att lämna varandra bistånd 

vid bekiimpning av t'örorening genom olja elier andra skadliga ämnen till 

havs. Regel 9 innehåller föreskrifter om utbyte av information. Av regel 

10 följer att de myndigheter som hos de fördragsslutande parterna handliigger 

frågor om bekiimpning av havsförorening skall uppriitta direkt kontakt och 

samarbeta med varandra i ärenden av praktisk natur. 

Slutligen bör i förevarande sammanhang nämnas att Östersjökonventio

nen enligt artikel 27 träder i kraft två månader efter den dag då det sjunde 

instrumentet innefattande ratificering eller godkännande har deponerats. 

Att bestämmelserna i bilaga IV om förorening från fartyg innehåller särskilda 

regler om ikraftträdande har berörts i det föregående. Nämnas bör här också 

att en fördragsslutande part enligt artikel 25 har möjlighet att, trots att för

behåll mot konventionen inte är medgivna, under en tid av högst ett år 

uppskjuta tillämpningen av alla eller vissa bestämmelser i en bilaga till 

konventionen eller av en ändring i en bilaga. 
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5 UKA:s förslag 

5.1 Betänkandet (Ds K 1973:~) Anläggningar för mottagning av oljeblandat 
barlastvatten, m. m. 

5.1.J Inledning 

I betänkandet erinras om det sedan länge pågående internationella sam

arbetet för att söka förhindra att havsvattnet förorenas genom olja. Sedan 

1956 års riksdag godkänt I 954 års internationella oljeskyddskonvention ut

färdades I 956 års lag. I lagen föreskrevs bl. a. att anläggning för mottagning 

av oljehaltig blandning skulle finnas i allmän hamn som Kungl. Maj:t be

stämde. Lagen har sedermera - såsom framgår av det föregående - ersatts 

av 1972 års lag. Bestlimmelsen i 1956 års lag har med i stort sett oförändrat 

innehåll överförts till den nya lagen men har preciserats till att gälla även 

anordning. Frågan om inrättande av mottagningsanläggningar har också 

tagits upp av riksdagen som år 1968 (mot. 1968:1:420 och 1968:11:528, 3LU 

1968:49, rskr 1968:233) framhöll att åtgärder bör vidtas för att ordna och 

förbättra mottagningsstationer och där ge tillfredsställande service. Frågan 

överlämnades till UKA för att övervägas. 

5. 1 .2 O(ietransporternas omfattning 

Enligt utredningen har Sveriges totalförbrukning av oljeprodukter under 

tiden 1937-1967 mer än tjugodubblats. Särskilt markant har ökningen varit 

under andra hiilften av 1950-talet och under 1960-talet. Från och med 1975 

och fram till 1980 beräknas den årliga tillväxten komma att uppgå till om

kring 5 % . Enligt utredningen beror ökningen vid sidan av övergången 

från fasta till flytande bränslen främst på det ökade energibehovet och på 

utbyggnaden av den petro-kemiska industrin. Den stegrade förbrukningen 

av oljeprodukter har medfört ändringar i oljeimportens struktur och antalet 

hamnar med direktimport av olja har ökat kraftigt. Vidare har underlag 

bildats för raffinaderietablering inom landet. Enligt utredningen gör den 

inhemska raffinaderikapacitetens ökning det troligt att andelen råolja i den 

svenska oljeimporten kommer att öka från ca 39 % år 1973 till 60-70 % . 

Den totala kvantiteten lossade oljor och oljeprodukter från utrikes ort 

utgjorde enligt utredningen 1971 ca 29,8 milj. ton. Mer än en tredjedel 

av denna kvantitet eller ca 11,6 milj. ton lossades i Göteborg. I Nynäshamns 

oljehamn, Malmö, Stockholm och vid vissa oljelagringsanläggningar utanför 

Stockholms hamnområde lossades mellan 1,7 och 2,1 milj. ton på varje 

ställe. I Norrköping, Gävle, Karlshamn och Stenungsund lossades mellan 

1,0 och 1,3 milj. ton per hamn. 5,7 milj. ton lossades i mindre kvantiteter 

i ett hundratal hamnar och lastageplatser. Av de 29,8 milj. ton oljor och 

oljeprodukter som 1971 lossats i svensk hamn från utrikes ort vidaretrans

porterades i inrikes sjöfart ca 8,0 milj. ton. För vidaretransport till utrikes 
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ort inlastades ca 1,8 milj. ton. Lastningen av oljor och oljeprodukter avseende 
både inrikes och utrikes ort var enligt utredningen huvudsakligen koncen

trerad till Göteborgs och Nyniishamns oljehamnar samt till vissa oljelag
ringsplatser utanför Stockholms hamnområcle. Enligt uppgift lastades i Gö
teborg 6,7 milj. ton, i Nyniishamns oljehamn 1,6 milj. ton och vid olje
lagringsanläggningarna utanför Stockholms hamnområde 0.8 milj. ton. Där
utöver lastades i regel endast mindre kvantiteter i Stockholms hamn. Malmö 
och Stenungsund <0.1--0,3 milj. ton per hamn). 

5.1.3 Utnyttjandet m· numrande o(jcmorragningsanläggningar. m. m. 

Enligt utredningen föreligger behov av att lämna oljeförorenat barlast

vatten i första hand i lastningshamnar för oljor och oljeprodukter samt 
i fråga om de s. k. 080-fartygen (kombinerade bulk- och tankfartyg) även 
i malmlastningshamnar. Ett visst behov kan också finnas vid bunkring av 
fartyg som ännu använder sig avs. k. växel tankar, dvs. tankar som används 
för både barlast vatten och bunkerolja. 

Såsom framgår av elen tidigare redogörelsen skall det enligt 10 ~ första 
stycket 1972 års kungörelse finnas anläggning för mottagande av oljerester 
och oljehaltig blandning från fartyg i allmän hamn i Luleå, Stockholm, 
Norrköping, Malmö, Helsingborg och Göteborg. I betänkandet liimnas i 
huvudsak följande uppgifter om avlämnat barlastvatten. Under I 971 av

lämnades i Göteborg ca L2 milj. m3
. I Luleå hade under de fem senaste 

åren endast 19 fartyg begärt att få lämna barlastvatten. I Stockholm av
liimnades barlastvatten tämligen sällan och i. Malmö knappast någon gång. 
De avgifter som togs ut i samband med avlämnande av barlastvatten var 
enligt utredningen varierande. Vid avlämning vid Shell-Koppartrans-BP:s 
raffinaderi i Göteborg togs inte ut någon siirskild avgift för fartyg som var 

destinerade till raffinaderiet medan avgiften för övriga fartyg var 1 kr/m' 

jiimte kostnader för personalen vid Shell-Koppartrans-BP:s an!Hggning. Vid 
mottagning i den anläggning som drivs i Göteborg av Tankcleaning AB 

utgick avgift med ca 4 kr/m'. I Malmö uppgick dcstruktionsavgiften till 

mellan 12 och 120 kr/m'. I Stockholms hamn var avgiften mellan 3 och 

5 kr/m'. I Nynäshamns oljehamn togs ut 25 öre/m'. I Luleå utgick dels 

en fast avgift om I 500 kr. vid malmkajen och 500 kr. vid kajen i Uddebo. 

_dels _en avgift 0111 50 kr/m' för avskild olja jämte kostnader för personal. 

Trots att oljeförbrukningen under en följd av år ökat viisentligt har, fram
håller utredningen, de mottagningsanläggningar som nu finns i de flesta 
fall utnyttjats i ringa utsträckning. Enligt utredningen beror den låga ut
nyttjandegraden av mottagningsanordningarna i bl. a. Stockholm. Malmö 
och Luleå på bristande mottagningskapacitet, mindre god service i övrigt 

och höga kostnader i samband med avlämning. 
Enligt 10 ~ andra stycket 1972 års kungörelse skall i 22 hamnar finnas 

anordningar av enklare beskaffenhet för mottagande av begränsade mängder 
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oljerester från fartyg. Anordningarnas kapacitet per timme varierar mellan 

5 och 65 m'. Kostnaden för avlämning varierar mellan 15 och 50 kr/rn', 

vartill i regel kommer kostnad för personal och transporter i vissa fall. Enligt 

utredningen förefaller utnyttjandegraden vid niimnda anordningar att vara 
mycket låg. 

5. I .4 Beh(wet a1• o(iemortagningsan/äggningar 

Enligt utredningen bör det beaktas att behovet av mottagningsanlägg

ningar i praktiken ställer sig helt olika för fartyg av skilda typer och att 

anliiggningar kan behövas även i annan hamn än allmiin hamn. Utredningen 

anser därför att den föreliggande frågan bör fä en lösning som tillgodoser 
miljövårdsintresset utan inskränkningar med hänsyn till vilka typer av fartyg 

och hamnar det är fråga om. 

Vad tankfartygen beträffar behövs enligt utredningen anliiggningar för 

mottagande av barlast- och tankspolvatten endast vid lastningsplatser och 

reparationsvarv. Sistniimnda slag av anläggningar kommer att behandlas 
underavsnitt 5.1. 7. I lossningshamnar för de oceangående tank fartygen anser 

utredningen att det i regel inte finns behov av några mottagningsanliigg
ningar för barlastvatten, eftersom sådana fartyg efter lossning tar in bar

lastvatten före utresan och sedan lossar det utanför svenskt territorium. 

Vidare uttalar utredningen att det för samtliga typer av fartyg fordras 

möjlighet att göra sig av med sådana oljerester som uppkommer som en 
följd av fartygens drift. Härmed avses oljerester som hörrör från fartygens 

maskineri. Denna fråga kommer att behandlas under avsnitt 5.1.6. 
Slutligen anser utredningen, att behov kan föreligga för vissa [ildre fartyg 

med viixeltankar, dvs. tankar som används för både barlastvatten och bun
kerolja, att avlämna barlastvatten vid bunkringsanliiggningar. 

Enligt utredningen kommer behovet av anläggningar m. m. för motta
gande av barlastvatten även fortsättningsvis att härröra föimst från fartyg 
som i svenska hamnar lastar olja och oljeprodukter. I sina överväganden 
anser sig utredningen vidare böra utgå från att behovet av mottagnings
anläggningar av ifrågavarande slag under överblickbar framtid i varje fall 

inte kommer att minska. Utredningen erinrar om det då mreligg:ande utkastet 
till havsförorcningskonvention. 

5.1.5 Sky/digher mt inrä11a oliemottagningsanläggningar for barlastratten. 
m.m. 

Skyldighet att inriitta och driva anläggning för mottagande av oljerester 
iir f. n. knuten till ägaren av allmiin hamn, dvs. i realiteten vederbörande 

kommun. Mot denna princip inviinder utredningen att mottagandet av bar

lastvatten måste anses utgöra en integrerande del av den verksamhet som 
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pågår vid en oljedepå, cisternanläggning eller liknande och detta oavsett 
var den iir belägen. Enligt utredningens uppfattning bör bl. a. av detta skäl 
skyldigheten att ta emot oljeblandat barlastvatten vara knuten till huvud
mannen for den anläggning varifrån olja och oljeprodukter utlastas till fartyg. 
En sådan ordning anses också stå i överensstämmelse med grunderna för 
giillande miljöskyddslagstiftning, som innebiir att den som utövar eller ämnar 
utöva miljöfarlig verksamhet skall vidta de skyddsåtgärder, tåla den be
griinsning av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som 
skiiligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa olägenhet. Ett särskilt 
skäl för att knyta mottagningsanläggning för barlastvatten till raffinaderier 
o. d. är att de tekniska förutsättningarna för att slutligt ta hand om ol

jeresterna är siirskilt goda just där sådan verksamhet bedrivs. Utredningen 
pekar på att mottagningsanliiggningar genom oljebolagens försorg tillkommit 
i Nyniishamn och Göteborg och att dessa anliiggningar enligt berörda parter 
fungerar på ett utm~irkt sätt. Slutligen erinras om att kommerskollegium 
i samband med tillkomsten av 1956 års lag förutsatte att mottagningsan
lliggningar i flertalet oljclastningshamnar skulle komma att inriittas genom 
oljedistributionsföretagens försorg och att detta också förutsattes av 1954 
års internationella oljeskadekonfcrens i London. 

Utredningens förslag innebär att skyldigheten att inrätta anläggning skall 
avse varje hamnanläggning där olja och oljeprodukter utlastas under sådana 
fcirhållanden att det lastande fartyget behöver lämna oljeblandat barlastvat

ten dkr oljerester för att kunna ta emot lasten. Utredningen anser det inte 
vara möjligt att generellt ange vilka kvantiteter barlastvatten det bör vara 
fråga om f()r att s<lclan skyldighet skall föreligga. Uppenbart iir dock att 
det måste vara fråga om ett stadigvarande behov som inte gäller endast 
obetydlig,1 kvantiteter. Bestämmelsen i ämnet bör enligt utredningen ut
formas så att regeringen skall besluta om i vilka hamnar oljemottagnings
anUggningar skall finnas. Att delegera denna beslutanderiitt till myndighet 
som regeringen bestiimmer bör enligt utredningens uppfattning inte komma 
i fråga. Enligt utredningen bör vidare regeringen ensam besluta om vem 
som skall vara huvudman för anliiggning. Retriilfande anliiggningarnas tek

niska utformning förutsiitter utredningen, att sjöfartsverket - i vad avser 
miljöfrågor efter samr:'ld med statens naturvårdsverk - utformar erförderliga 
direktiv. I enlighet med det anförda har utredningen uppriittat förslag till 
lag om iinclring av 9 och 10 ~\ i 1972 års lag. 

Utredningen framhåller, att det iir angeliiget att sjöfartsverket fortlöpande 
övervakar verksamheten vid anläggning så att elen fungerar helt tillfreds
stiillande och att verket vidtar de åtgärder som ut vecklingen kan påkalla. 
Om det vid mottagningsanlHggning sker återvinning av olja på sådant sätt 
att renat vatten släpps ut, bör kontroll av utsliipp ske på samma sätt som 

vid andra industrier i landet. 
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Utredningen framhåller vidare att oljcmottagningsanläggning kan behöva 

inrättas även i hamn där olja inte lastas men som anlöps av fartyg som 

kan lasta olja. Utredningen syftar därvid främst på de s. k. OBO-fartygen 

som kan lasta både malm och olja och som i malmlastningshamn kan behöva 

göra sig av med oljeblandat barlastvatten m. m. Skyldighet att anordna sådan 

rnottagningsanläggning bör enligt utredningen vara knuten till huvudman

nen för utlastningsanläggningen. 

Utredningen förutsätter att oljemottagningsanläggningar efter avtal skall 

få utnyttjas även för mottagande av sådana oljeblandningar som kustbe

vakningen kan ha behov av att avlämna efter genomförda oljebekämpnings

uppdrag till sjöss. 

Utredningen anser inte att det föreligger skäl att införa några särskilda 

statsbidragsmöjligheter inom detta område. Som skäl härför åberopas att 

som allmän princip för miljövården kan sägas gälla att den som förorenar 

eller kan förorena skall bära kostnaderna för att detta skall kunna förhindras. 

Vid&re framhåller utredningen bl. a. att sådana bidrag skulle kunna få vid

sträckta konsekvenser och medföra krav på liknande bidrag på näraliggande 

håll. Utredningen anser, att statsmakterna inie har att ta ställning till om 

avgifter bör tas ut eller ej. Frågan härom synes enligt utredningen vara 

av den karaktär att den inte bör offentligrättsligt regleras utan avgöras genom 

överenskommelse mellan vederbörande parter, dvs. i första hand rederiet 

och det utlastande företaget. 

5. i. 6 O(jerester från fartygs dr{/; 

Vid all fartygstrafik uppkommer vissa mängder avfallsolja som härrör 

från fartygens maskineri, i regel av mindre omfattning. Denna olja kan 

i allmänhet tas om hand i tankbilar eller andra enklare anordningar. som 

enligt 1972 års kungörelse skall finnas i ett relativt stort antal hamnar. De 

oljerester som här avses skiljer sig enligt utredningens mening principiellt 

inte från avfallsolja som härrör från kommunikationsmedel på land, t. ex. 

från bilar. Det ligger därför enligt utredningen nära till hands att hävda 

att all sådan olja från avfallssynpunkt bör betraktas på ensartat sätt. Ut

redningen erinrar därvid om att utredningen i sitt föregående betänkande 

(Os Jo 1973: l) Kemiskt avfall - uppgifter och organisation. del 11 föreslagit 

en sådan ändring av 4 ~ kommunala renhållningslagen att regeringen eller 

myndighet som regeringen bestämmer skall kunna besluta om kommunalt 

monopol på vissa grupper av kemiskt avfall. Enligt utredningens mening 

bör förutsättningar för ett beslut om kommunalt monopol på i vart fall 

avfallsprodukter av det slag som representeras av avfallsolja eller sådan 

blandning som innehåller olja och som härrör från fartygs drift föreligga 

och därför införas. Några bestämmelser om anordning för mottagande av 

oljerester och oljehaltig blandning behöver med hänsyn härtill enligt ut

redningen inte tas upp i 1972 års lag och 1972 års kungörelse, utan be-

5Riksdaf(en1975176. I sam/. Nr5 
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stämmelserna i dessa författningar kan begränsas till att avse anläggningar 

av den karaktär som angivits tidigare. Genom den föreslagna ordningen 

skapas enligt utredningens uppfattning förutsättningar för den samordning 

i vederbörande hamnar av ifrågavarande avfallshantering med annan sådan 

hantering som enligt utredningens direktiv ansetts önskvärd och som också 

enligt utredningen måste anses angelägen. Överhuvudtaget bör enligt ut
redningen gälla att, i den mån oljerester som härrör från oljemottagnings

anläggningar och liknande anordningar inte kan tas till vara inom veder

börande anläggning eller anordning, kommun inom ramen för ett kommunalt 

monopol på avfallsolja bör ha ansvaret härför. Utredningen erinrar i sam

manhanget om att en praktiskt taget hela landet omfattande insamlings

organisation för oljeavfall torde vara uppbyggd inom kort. Utredningen fram

håller att de kostnader som en kommun kan få i detta sammanhang kan 

täckas genom avgiftsbeläggning, eftersom lagen om kommunala renhåll

ningsavgifter blir tillämplig om kommunalt monopol på oljeavfall införs. 

5. 1. 7 Tankrengöringsanläggningar 

Särskild tankrengöring behövs ofta innan vissa reparationer av fartyg kan 

utföras. Sådan reparationsverksamhet torde enligt utredningens uppfattning 

komma att koncentreras till några få varv. En lösning som därvid kan vara 

lämplig är enligt utredningen den som valts av AB Götaverken i Göteborg. 

Detta företag har byggt om ett tankfartyg så att det utgör en behandlings

anläggning föroljeavfall och annat kemiskt avfall. Vidare erinrar utredningen 

om de då inom IMCO pågående utredningarna för belysning av frågan vilken 

betydelse sådana anläggningar kan ha i kampen mot oljeföroreningar. För 

egen del förutsätter utredningen att varje reparationsvarv kommer att ha 

tillgång till nödvändig anläggning .. 

5.2 Betänkandet (Ds K 1974:12) Anläggningar och anordningar för 

mottagning av kemikalierester från fartyg 

5.2.l Inledning 

Både havsföroreningskonventionen och Östersjökonventionen behandlar, 

som jag tidigare har redovisat, andra skadliga flytande ämnen i bulk än 

olja. Konventionerna förutsätter att särskilda mottagningsanordningar för 

rester av och blandningar med sådana ämnen skall finnas i hamnar och 

terminaler för lastning och lossning samt i hamnar där kemikalietankfartyg 

repareras. Någon bestämmelse om sådana anläggningar finns inte i svensk 

lagstiftning. Enligt utredningen finns dock f. n. i Göteborg vissa möjligheter 

att avlämna kemikalier och kemikalierester för tillfällig förvaring. 

Fartygstankar skall enligt vad utredningen anför före påfyllning av ny 
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last vara helt fria från främmande ämnen. Då fartygen i allmänhet byter 

lastslag vid varje resa, behöver således tankarna rengöras efter så gott som 

varje lossning. Enligt utredningen kan rester av lättflyktig last avlägsnas 

genom vädring, medan rester av andra produkter oftast spolas bort med 

vatten. Lastresterna och spolvattnet släpps i regel ut i havet. De flesta be

fälhavare torde dock försöka undvika att göra utsläppen allt för nära land 

eller i eljest ömtåliga vatten. 

5.2.2 Kemikalietransporternas on1fattni11g 

Utvecklingen av den kemiska och kemisk-tekniska industrin har enligt 

utredningen varit och är alltjämt mycket stark. Parallellt med industrins 

utveckling har kemikalietransporterna fått en allt större omfattning. Tidigare 

skeppades huvuddelen av kemikalierna i förpackad form (plåtfat, flaskor 

m. m.), men många kemikalier fraktas numera i kemikalietankfartyg, i djup

tankar på torrlastfartyg, i fraktcontainers och i flyttbara tankar. 
Enligt vad utredningen anför fanns 1972 över 20 redare som opererade 

med mer än 470 kemikalietankfartyg med en total dödvikt av 2 milj. ton. 

Av dessa fartyg hade 110 mer än 17 000 ton dödvikt. F. n. transporteras_ 

mer än 300 olika kemiska ämnen och beredningar i bulk till sjöss. Stora 

mängder kemikalier transporteras också som styckegods på torrlastfartyg. 

Enligt uppgift förekommer mer än 700 olika ämnen och beredningar i sjö

transport. Antalet ökar successivt. 

I Sverige har enligt utredningen införseln och utförseln av produkter från 

kemiska och närstående industrier under 1964-1972 i stort sett fördubblats. 

Den sammanlagda mängden har ökat från 2,2 milj. ton 1964 till ca 4,7 

milj. ton 1972. Den största varugruppen av produkter från kemiska och 

närstående industrier utgörs av kemiska grundämnen och kemiska förening

ar. Den sammanlagda mängden införda och utförda kemiska grundämnen 
och kemiska föreningar utgjorde 1972 ca 2,2 milj. ton. Av denna mängd 

transporterades ca 1,8 milj. ton med fartyg. Utöver nämnda kvantitet i utrikes 

sjöfart lossades och lastades ca 0,6 milj. ton i inrikes sjöfart. Av sjöfarts

statistiken framgår att lossning och lastning av kemiska grundämnen och 

föreningar är starkt koncentrerad till vissa geografiska områden. Av den 

totala lossade kvantiteten på ca 1,4 milj. ton lossades 29 % i Malmö-Hel

singborgsområdet, 20 % i Umeå-Sundsvallsområdet och 8,5 % i Göteborgs

området. Av den totala lastade kvantiteten på ca 1 milj. ton lastades inte 

mindre än 52 % i Malmö-Helsingborgsområdet, 20,5 % i Göteborgsområdet 

och 15 % i Haparanda-Skellefteåområdet. 

5.2.3 Avgränsningen av begreppen kemikalier och kemikalierester 

De anläggningar eller anordningar som det är fråga om kan allmänt sägas 

ha till uppgift att i hamn ta emot andra kemikalier och kemikalierester från 

fartyg än olja och oljerester (skadliga ämnen). Det är alltså fråga om sådana 



Prop. 1975176:5 68 

kemikalier och kemikalierester som härrör från fartygs drift. Föreskrifter 

kan med stöd av 1972 års lag meddelas inte bara om avfall från fartygs 

framdrivning utan även om t. ex. sopor, toalettavfall och avfall från annan 

last än olja i lagens mening (4 n Skyldigheten att inrätta an!Hggning eller 

anordning kan dock enligt utredningen uppenbarligen författningsmiissigt 

inte anknytas till ett så allmänt uttryck som kemikalier och kemikalierester. 

Ej heller bör användas begreppet "det som är skadligt", vilket begrepp fö

rekommer i andra sammanhang. En niirmare precisering är enligt utred

ningens mening nödvändig. 

Bilaga Il till havsföroreningskonventionen upptar bestämmelser om ka

tegorisering av och en förteckning över skadliga ämnen som transporteras 

i bulk. Ämnena har i första hand fördelats på fyra grupper, A-0, varvid 

till grupp A hänförts de farligaste ämnena beträffande vilka gäller de sträng

aste bestämmelserna. Även Östersjökonventionen har en sådan kate
gorisering. På motsvarande sätt är det enligt utredningen nödvändigt att 

vid tillämpning av en svensk lagstiftning noga ange beträffande vilka ämnen 

m. m. skyldighet skall föreligga att anordna anläggning eller anordning, var

vid konventionens innehåll givetvis bör utgöra grunden för svenska be

stämmelser. Hur denna fråga lagtekniskt skall lösas, måste enligt utred

ningens mening bl. a. bli beroende av det sätt på vilket konventionens in

nehåll kommer att upphöjas till svensk lag. Utredningen finner det i fö

revarande fall naturligt att anknyta till lagen om hälso- och mil

jöfarliga varor som bemyndigar regeringen eller myndighet som regeringen 

bestämmer att ingripa mot hantering av olika kemiska varor eller beredningar 

som innehåller sådana varor. Enligt 52 ~ kungörelsen om hälso

och miljöfarliga varor kan produktkontrollnämnden föreskriva att hälso
och miljöfarlig vara eller avfallsprodukt av sådan vara får destrueras, kon

verteras eller på annat sätt tas om hand endast efter särskilt tillstånd av 

nämnden. Enligt utredningens mening bör produktkontrollnämnden med 

tillämpning av denna bestämmelse och efter samråd med bl. a. sjöfartsverket 
föreskriva för vilka ämnen och beredningar som det skall finnas mottag

ningsanläggningar eller anordningar. För uppfyllande av konventionskraven 

erfordras enligt utredningens uppfattning mottagningsanläggningar eller an

ordningar för i varje fall ämnen och beredningar av kategori A och B. Om 

anläggningar eller anordningar inrättas även för andra ämnen och bered

ningar, bör med hänsyn till sjöfartens internationella karaktär en obligatorisk 

skyldighet att anlita sådana anläggningar eller anordningar i första hand 

grundas på mellanstatliga överenskommelser. 

5.2.4 Huvudma1111askapet för a11/ägg11ing och anordning 

Skyldigheten att inrätta och driva anläggning för mottagande av oljerester 

är f. n. knuten till ägaren av vederbörande hamn, dvs. i realiteten veder-
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hörande kommun. Utredningen har emellertid såsom tidigare nämnts i sitt 

föregående betänkande uttalat att denna skyldighet inte bör vara knuten 

till ägaren av viss hamn utan i princip till huvudmannen för den anläggning 

varifrån olja och oljeprodukter lastas ut till fartyg. Som skäl för denna stånd

punkt har utredningen bl. a. framhållit att mottagandet av barlastvatten 

måste anses utgöra en integrerande del av den verksamhet som pågår vid 

en oljedepå, cisternanläggning eller liknande och detta oavsett var den är 

belägen. Utredningen ansåg också att en sådan ordning fick anses stå i 

överensstämmelse med grunderna för gällande miljöskyddslagstiftning. 

När det gäller ansvaret för att lämplig mottagningsanläggning eller an

ordning finns för fartyg som behöver lämna farliga ämnen och rester av 

sådana synes enligt utredningens uppfattning två lösningar i första hand 

böra övervägas, den ena att lägga skyldigheten på hamnens ägare och den 

andra att liigga skyldigheten på lastens mottagare eller avsändare (hanterare). 

Vid st~illningstagandet bör enligt utredningen en sådan ordning viiljas att 

miljöskyddskraven kan tillgodoses utan alltför stora oliigenheter för han

terare och rederier. Fartygen bör i möjligaste mån inte tvingas gå långa 

omvägar för all bli av med resterna av sina laster. Ifrågavarande transporters 

vilgar, omfattning. karaktiir rn. 111. måste med andra ord friimst beaktas. 

N:ir utredningen överviigt frågan om huvudrnannaskapet har den kommit 

till den uppfattningen all det inte är möjligt att finna en lösning som utan 

undantag kan tilliimpas i alla hamnar. Det synes i stället enligt utredningen 

bli nödvändigt att tilliimpa el! nexibelt systern. som i varje siirskilt fall 

ger det mest iindamålsenliga resultatet. En sådan ordning kan från prin

cipiella utgångspunkter framstå som inte helt lyckad men iir likviil enligt 

utredningens uppfallning med hiinsyn till ifrågavarande fartygstrafiks ka

raktiir och omfattning nödviinclig. Enligt utredningen blir det nödvändigt 

att - på grundval av produktkontrollniimndcns fOrut omnämnda fö

reskrifter om vilka iimnen och beredningar som skall kunna tas om hand 

·- bestämma i vilka hamnar mottagningsanläggningar och -anordningar 

skall inriittas .. Efter analys av trafikens omfallning och karaktHr bör sedan 

beslutas vem som skall vara huvudman. Uteslutet är inte all sådana för

hållanden i viss hamn kan föreligga all det kan vara motiverat t. ex. att 

åHigga viss eller vissa hanterare att svara för anliiggning av visst slag samtidigt 

som hamnens iigare åliiggs att i övrigt ansvara för alt erforderlig mottag

ningsanliiggning finns tillgiinglig. Åliiggande att inriitta och driva anliiggning 

eller anordning bör enligt utredningen kunna meddelas oavsett om anliigg

ningens eller anordningens huvudman iir enskild person eller ett enskilt, 

kommunalt eller statligt bolag eller annan juridisk person eller myndighet. 

Hinder bör inte föreligga för att huvudman anlitar annat företag för verk

samheten under förutsiillning att den drivs under former som kan godkiinnas 

av vederbörande myndighet. 

Huvudman for viss anläggning eller anordning som tillkommit enligt 

myndighets beslut bör enligt utredningen vara skyldig att låta varje fartyg 
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anlita anläggning eller anordning för att avlämna rester av ämnen, som 

anläggningen eller anordningen är avsedd för. För att förhindra att oskäliga 

avgifter tas ut bör kunna föreskrivas att avgiften skall bestämmas enligt 

skälig och rättvis grund, dvs. efter samma normer som enligt förslaget till 

ny hamnlag skall gälla för avgifter i allmän hamn. 

De skäl som utredningen åberopat för att inte föreslå något statsbidrag 

för tillkomst och drift av anläggningar för mottagning av olja och oljerester 

- främst principen inom miljövården att den som förorenar eller som kan 

komma att förorena skall bära kostnaderna för att detta skall kunna för

hindras - torde enligt utredningen kunna åberopas även beträffande nu 

ifrågavarande anläggningar och anordningar. Detta innebär alltså att kost

naderna i princip bör bestridas av huvudmannen. Huruvida särskilda avgifter 

för användning av anläggning eller anordning bör tas ui eller ej, får enligt 

utredningens uppfattning avgöras av huvudmannen för denna. 

5.2.5 Den jöljattningsmässiga regleringen, m. m. 

Utredningen anser att det finns två författningar som kan kom

ma i fråga när det gäller att lagfästa skyldigheten att inrätta och driva an

läggning eller anordning i hamn för mottagning av rester av blandningar 

av kemikalier från fartyg, nämligen lagen om hälso- och miljöfarliga varor 

och 1972 års lag. Lagen om hiilso- och miljöfarliga varor syftar främst till 

att förebygga att händelser intriiffar som kan leda till skada på människor 

eller i miljön. Utredningen anser inte att lagen i sin nuvarande lydelse ger 

möjlighet att föreskriva att anWggningar eller anordningar av hiir avsett 

slag skall inrättas. 1972 års lag innehåller däremot redan bestämmelser om 

skyldighet att inrätta anläggning eller anordninl!; för mottagande av ol
jerester och oljehaltig blandning från fartyg. Den är vidare tillämplig inte 

bara på föroreningar genom olja utan liven på förorening genom annat som 

härrör från fartygs drift. Det är därför enligt utredningens mening na

turligt att ta upp de besliimmelser som det iir fråga om i 1972 års lag. 

Utredningen har i sitt tidigare betänkande föreslagit ny lydelse av 9 och 

10 ~~ 1972 års lag. Enligt utredningen bör 9 ~ kompletteras så att den avser 

även rester av och blandningar med kemikalier. Förslag hlirom har utar

betats av utredningen. 

I fråga om rester av andra skadliga ämnen än olja framhåller utredningen 

att kvantiteterna ofta är ganska begränsade. I många fall torde därför enligt 

utredningen exempelvis en tankbil eller en särskild båt vara tillräcklig. I 

andra fall. uttalar utredningen. kan fasta anläggningar med t. ex. cisterner 

för lagring bli erforderliga. Då det inte torde kunna förutsiittas att något 

allmänt kommunalt monopol på de typer av skadliga iimnen som här avses 

blir aktuellt inom en nära framtid bör bestämmelserna i ämnet enligt ut

redningens uppfattning avse både anläggningar och anordningar i alla de 

hamnar där behov kan finnas att lämna rester av ämnen och beredningar 
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som avses i lagen om hälso- och miljöfarliga varor. Om fasta anläggningar 

blir erforderliga, får dessa förutsättas vara underkastade miljöskyddslagens 

bestämmelser, vilket utgör en särskild garanti får att de får en från miljö

skyddssynpunkt tillfredsställande utformning. Produktkontrollnämnden 

kan också vid behov besluta om hur det skall förfaras med resterna efter 

ilandfåring. Genom nämndens nära anknytning till statens naturvårdsverk 

föreligger enligt utredningens mening naturliga förutsättningar för att frågan 

om omhändertagandet av resterna skall beaktas vid den planering och ut

veckling av behandlingsresurser som utredningen föreslagit former får i 
betänkandet Kemiskt avfall - uppgifter och organisation, del Il. 

De tidigare i avsnitt 5.2.3 nämnda konventionerna talar förutom om skad

liga ämnen i bulk även om bl. a. skadliga ämnen i förpackad form. I fråga 

om skadliga ämnen i bulk föreskrivs att erforderliga mottagningsanordningar 

skall anordnas. De svenska bestämmelserna om mottagningsanliiggningar 

och -anordningar bör enligt utredningen i princip avse samtliga former av 

här avsedda ämnen och beredningar m. m. som transporteras med fartyg 

och inte begränsas såsom skett i konventionerna. 

Vidare framhåller utredningen att bestämmelser även i andra hänseenden 

är erforderliga får att miljöskyddssynpunkterna skall kunna beaktas fullt 

ut. För att säkerställa att rester inte dumpas i havet bör bestämmelser ut

färdas om att fartyg med vissa laster i bulk inte får lämna hamn förrän 

det kontrollerats att fartyget rengjorts på tillfredsställande sätt. Det bör ock

så kunna föreskrivas att rester av och från söndriga förpackningar skall 

Wmnas i land och att lastning och lossning får ske endast i vissa hamnar. 

Enligt utredningen bör det slutligen såsom ett led i sjöfartsverkets upp

gifter beträffande det förebyggande skyddet ankomma på verket att - efter 

samråd med rikspolisstyrelsen och tullverket- meddela anvisningar får kon

trollen av lastdagböcker. Utredningen framhåller också att arbetarskyddets 

intressen noga måste be<Jktas i förevarande sammanhang. I den mån en 

tillräcklig kontroll av lastningen kan ske, torde en övergång till container

transporter vara ett verksamt medel när det giiller att tillgodose arbetar

skyddet. Överhuvudtaget gäller att de frågor som <Jktualiseras i detta och 

liknande sammanhang ofta är av övergripande natur och berör olika myn

digheters verksamhetsområden. För <Jtt tillgodose behovet av ett kontinu

erligt samrådsförfarande kan det enligt utredningen vara liimpligt att för 

iindamålct inriitta en sam rådsgrupp med representanter för bl. a. sjöfarts

verkct, tullverket, naturvårdsverket, yrkesinspektionen och rikspolisstyrel

sen. Gruppen bör enligt utredningens mening bestå <JV personer som iir 

aktivt engagerade i det dagliga <Jrbetct på området. 
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6 Remissyttrandena 

Som framgår av vad jag har anfört inledningsvis har frågor römnde skyddet 

mot förorening av haven remissbehandlats i flera olika sammanhang. Många 

remissinstanser har avgivit yttranden vid skilda till fållen. Sjiilvfallet har re

missinstanserna därvid gett uttryck för samma principiella ståndpunkt och 

jag kommer diirför i det följande inte att ange i vilket sammanhang syn

punkterna har framförts. 

Ett s v e n s k t t i 11 t r ä d e t i 11 h a v s f ö ro r e n i n g s k o n v e n -

tio n en tillstyrks eller liimnas utan erinran av remissinstanserna. ·"iiö

fartsverket, statens naturvårdsverk och kommerkollegium betonar att Sverige 

bör tillträda konventionen till alla delar, dvs. också i fråga om de valfria 

bilagorna. Åtskilliga remissinstanser framhåller att konventionen innebiir 

ett betydelsefullt steg framåt niir det gilller att förebygga och begriinsa havs

förorening från fartyg. Uttalanden av denna innebörd görs av bl. a. RA, 

genera/tullstyre/sen . .fiskeris~vrelsen, kommerskollegium, Sveriges redareför

ening, Va11envärnet, de svenska ledamöterna av Nordiska o(jeskyddsunionens 

råd och Svenska hamnförbundet. 

RÅ välkomnar konventionens krav på fartygens utrustning och fler och 

bättre mottagningsanläggningar för oljerester o. d. i hamnarna. Högt stiillda 

krav på dessa punkter torde vara det bästa sättet att förhindra havsför

oreningar, eftersom förebyggande åtgiirder ger större effekt än hot om sank

tioner. Trots förbättringar av kontrollsystemet medför bevissvårigheterna 

att en effektiv lagföring av alla förbjudna utsläpp inte iir möjlig att ås

tadkomma. Som tillfredsställande betecknas av statens livsmedelsverk att en 

reglering kommer till stånd i fråga om utsläpp av olika slag av kemiska 

föroreningar. Vetenskapsakademien viirderar som siirskilt positivt totalför

budet mot oljeutsläpp från fartyg i Östersjön, minskningen av de tillåtna 

oljeutsläppen i viirldshaven och reglerna om giftiga substanser, toalettavfall 

och fast avfall. Också Va11envärnet understryker sistnämnda reglers bety

delse. De svenska ledamöterna av Nordiska o(jeskyddmnionens råd framhåller 

som nyheter av väsentlig betydelse föreskrifterna i konventionen om fartygs 

konstruktion och utrustning till skydd mot oljeutflöde m. m., föreskrifterna 

om kontrollanordningar som skall möjliggöra en noggrannare tillämpning 

av förbuclsbestämmelserna och reglerna om anordningar för oljemottagning 

i hamnarna. Enligt Si•enska hamr1förbundets mening iir konventionens be

stämmelser viil avvägda och erbjuder inga oöverstigliga tekniska problem. 

Några remissinstanser framför kritiska synpunkter i vissa mera allmiinna 

avseenden utan att för den skull avstyrka ett svenskt tillträde till konven

tionen. Sålunda framhåller de svenska l<'damöterna av Nordiska o/jeskydds

unionens råd att man genom konventionen inte kan åstadkomma ett full

ständigt upphörande av avsiktlig förorening av havet genom utsliipp av 

olja och skadliga ämnen. Vidare anför statens nawrvård.werk att de utsläpp 

som tillåts enligt bestiimmelserna i konventionen måste betraktas som stora. 
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Verket menar dock att konventionen ger bättre möjligheter än den gällande 
oljeskyddskonventionen att snabbt åstadkomma tillägg till de tekniska av
snitten vilket är betydelsefullt för all hålla konventionen tidsenlig och i 
linje med tekniskt framåtskridande. Även Vetenskapsakademien iir av den 
uppfattningen alt reglerna om utsläpp av olja och kemikalier inte är till
riickligt långtgående. Även om totalförbud för oljeutsläpp skall gälla för 
vissa särskilda områden, kan enligt akademien de tillåtna utsläppsmängderna 
inom övriga områden medföra betydande förorening. Akademien bedömer 
också möjligheterna att övervaka konventionsreglerna som små. Enligt Vat

tenvärnets uppfattning medger konventionsbestämmelserna utsläpp av avfall 
alltför nära kusterna. 

Flera remissinstanser, bl. a . . ~jijfarts1•erket, genera/tullstyre/sen och de svens

ka /edamötema a1• Nordiska olieskvddsunionens råd. framhåller att ett svenskt 
tillträde till konventionen bör ske snarast. Andra remissinstanscr. bl. a. Kust

tankers intress~förening, Siöassuradörernas .förening och S1•erfl{es redarc~fiir

ening, understryker emellertid att det är mycket angeläget att konventionen 
inte träder i kraft för Sveriges del förriin det finns mottagningsanordningar 
för oljerester och oljeblandningar, skadliga ämnen m. m. inte bara i Sverige 

utan även i andra konventionsstater. Enligt Kusllankers intresse/iirening skul
le konsekvenserna av ett ensidigt svenskt införande av havsförorenings
konventionens bestämmelser innebära att svenska tank fartyg inte alls skulle 
kunna deltaga i transporter av sådana produkter som iir upptagna i bilaga 
Il till konventionen och att den svenska sjöfartsniiringens konkurrensmöj
ligheter skulle bli starkt hiimmade i fråga om transporter av liittare pc

troleumprodukter och vegetabiloljor. 
S1•erigcs rcdareförening erinrar om att de miitnings- och kontrollsystem 

(bl. a. oljemätare, separatorer och oljefilter) som krävs enligt havsförore
ningskonventionen iinnu inte iir framtagna för praktiskt bruk. Redareför
cningen bedömer emellertid dessa problem som möjliga att lösa. även om 
det kommer att ta viss tid. Sveriges .fiskares rik.~/örbund framhåller att in
stallation av ny utrustning i eller partiella ombyggnader av fiskefartyg för 
att uppfylla konventionsbestiimmelsernas krav kommer att få svåra eko
nomiska konsekvenser för fisket. Som exempel hiirpå anger riksförbundet 
utrustning med filtersystem för olja. S1•erigcs 1•an•sind11stri/örening anger som 
förutsättning för sitt tillstyrkande av ett svenskt tillträde till havsförore

ningskonventionen alt konventionsbestiimmelserna i fråga om fartygs kon
struktion och utrustning inte börjar tilliimpas i Sverige förr:in ett interna

tionellt ikraftträdande av konventionen uppnåtts. 
Vid remissbehandlingen av ingrepps p rot ok o 11 e t har ett 

s ve n s k t t i 11 t r ii de tillstyrkts eller IHmnats utan erinran av alla re
missinstanserna. 

Ett svenskt tillträde till Östersjökonventionen till
styrks eller liinrnas utan erinran av samtliga remissinstanser som yttrat sig 
över konventionens bestämmelser om havsfororening från fartyg. I nera 
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remissyttranden. bl. a. av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 
länsstyrelsen i Stockholms län, de svenska ledamöterna m• Nordiska ofjeskydds-

1111io11e11s råd. Svenska kommun/örbundet och Si•eriges redare.förening, görs ut

talanden av den innebörden att konventionen skulle komma att utgöra ett 

betydelsefullt skydd för Östersjöns miljöförhållanden och att det därför är 

av stor betydelse att Sverige tillträder konventionen. 

Några remissinstanser framför emellertid en del kritiska synpunkter. Så
lunda framhåller Svenska kommunförbundet i fråga om Östersjöområdets av

griinsning att det hårt trafikerade Skagerack, som ligger utanför konven

tionens tilliimpningsområde. kan bli utsatt för ökade fartygsutsläpp när de 

striingare bcstiimmelserna i konventionen blir gällande för Östersjön, Öre

sund och Kattegatt och att Skagerack därför bör omfattas av konventions

bestämmelserna. 

Förbundet - liksom de wenska ledamöterna av Nordiska ofjeskyddsunionens 

råd - förordar vissa kompletterande åtgärder för att öka skyddet av Ös

tersjöområdets marina miljö mot föroreningar från fartyg. Svenska kom

munförbundet !inner det önskvärt att ett svenskt förslag om trafikseparering 

av Östersjön snarast läggs fram. Fartyg som går i olika riktningar bör tilldelas 

olika leder. Vidare bör enligt förbundets mening reglerna om lotsplikt för 

fartyg med allmiinfarlig last och viss storlek ses över med hänsyn till känsliga 

marina miljöer. 

En annan fråga som enligt de svenska ledamöterna av Nordiska olje

skyddsunionens råd påkallar särskild uppmärksamhet gäller åtgärder i syfte 

att förmå även andra iin konventionsstaternas egna fartyg att respektera 

konventionsförbuden inom Östersjöns hela vattenområde och sålunda även 

utanför kuststaternas territorialvatten. Det torde vara osäkert om påtryck

ningsåtgiirder inom IMCO i syfte att åstadkomma godvillig efterföljd av 

förbudet från icke-konventionsstaters sida kommer att ge tillfredsställande 

resultat, iivcn om energiska ansträngningar görs på diplomatisk väg. Om 

man på detta siitt inte kan uppnå önskat resultat, bör saken tas upp i den 

i konventionen angivna kommissionen i syfte att ena de kontraktslutande 

staterna om att inte tillåta hamnanlöp av fartyg som inte efterkommer för

budet mot oljeutsläpp inom Östersjöområdet. 

Beträffande den liimpliga tidpunkten för ett ikraftträdande av Östersjö

konventionen framförs olika synpunkter. Sjö/'artsverket förordar ett tidigt 

tilltriide från Sveriges sida. Verket anser att Sveriges ratificering av kon

ventionen bör samordnas med ratificeringen av havsföroreningskonventio

nen. Siwiges redareförming framhåller att uppriittandet av siirbestämmelser 

runt om i världen medför oöverskådlighet och osäkerhet som kan sägas 

underminera iden bakom internationella avtal. Föreningen. som dock till

styrker att Sverige tilltriider Östersjökonventionen så snart de praktiska för

utsättningarna är för handen. finner det diirför mest naturligt att konven

tionen träder i kraft samtidigt som havsföroreningskonventionen. I vart 

fall bör Östersjökonventionens ikrafttriidande uppskjutas i avvaktan på på-
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gående tekniska utredningar i Sverige och till dess man i samverkan med 
övriga Östersjöliinder fått en klar bild av beredskapsliiget runt hela Östersjön. 
Sw'riges kemiska industrikontor tillstyrker ett svenskt tilltriide till konven
tionen under förutsättning att konventionen tillämpas på ett enhetligt sätt 
av de olika Östersjöstaterna. Enligt Rederiföreningen .för mindre fart_rg får 
konventionens regler under inga omstiindigheter börja tillämpas i Sverige 
innan samtliga Östersjöstater förbundit sig att börja tillämpa reglerna från 
samma tidpunkt. Som förutsiittningar för att konventionen skall kunna triida 
i kraft anger Sveriges redarcförening att erforderliga mottagningsstationer 
inrättas i Sverige och övriga Östersjöstater. Sådana behövs för rester och 
vattenblandningar av alla slags oljor från barlast-, bunker- och sludgetankar 
samt riinnstenar i alla fartyg, för flytande skadliga iimnen i bulk som upp
blandats med barlastvatten och rcngöringsvatten på fartyg avsedda för trans
port av flytande kemikalier, för toalettavfall och för fast avfall. Att tillriickliga 
mottagningsanordningar för oljerester och andra miljöfarliga iimnen är en 
förutsättning för konventionens ikrafttriidancle betonas också av -~iö(arts

\'Nket. länsstyrelsen i Stockholms län. de Sl'enska ledamöterna av Nordiska 
o(ieskyddsunionens råd. Kusttankers imress~förening och Rederiföreningen .för 
mindre fartyg. 

Behovet av a n I ägg n i n g a r o c h a n o r d n i n g a r för m o t -
tagning av oljerester och oljehaltiga blandningar 
från fartyg vitsordas niistan genomgående av remissinstanserna. Åtskilliga 
av dessa understryker även att det iir angeliiget att sådana anliiggningar 

och anordningar inriittas i den utsträckning som anges av UKA. Uttalanden 
av denna innebörd görs av bl. a. RA. statens naturvårdSl'erk. liinsst_vrelsema 

i Stockholms samt Göteborgs och Bohuslän, Svenska ham11/örbu11dN, S1·enska 

petroleum institutet och Sver~l(es redarc/örening. Enligt S1•er~l(es redare/örening 

måste möjligheter till mottagning finnas på ett stort antal platser runt den 
svenska kusten. Redareföreningen pekar i detta sammanhang på de problem 
som kan uppkomma när kombinationsfartyg (s. k. OBO-fartyg) viixlar från 

oljelast till malm last i malmlastningshamnar och där vill liimna av oljerester 
och oljeblandat barlastvatten. Det kan hiir enligt föreningen bli fråga om 
vattenkvantiteter på 20 000 ton och mera som mottagningsanliiggningen 
måste kunna ta emot och behandla. Sådana anläggningars processkapacitct 
bör därför överviigas mycket noga så att avlämnande kan ske utan dröjsmål. 
Vidare framhåller redareföreningen att barlastvatten måste kunna avliimnas. 
särskilt under vintertid, även från torrlastfartyg. 

Nästan samtliga remissinstanser tillstyrker eller lämnar utan erinran för
slaget att skyldigheten att inriitta och driva an!Hggning för mottagning av 
oljeblandat barlastvatten och tankspolvatten bör åligga huvudmannen för 
den anläggning varifrån olja och oljeprodukter utlastas samt i vissa fall 
även huvudmannen för utlastningsanläggning i malmlastningshamn och 
för bunkringsanläggning. Några remissinstanser. bl. a. o(ielagringsråd<'t. 

S1•enska petroleum instilllt<'t och Sveriges industri/örbund. iir emellertid av 
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annan uppfällning och framhåller att huvudmannaskapet inte bör överilyttas 
från iigaren av allmän hamn, dvs. i regel kommunen. Enligt oljelagringsrådet 
har utredningen inte redovisat tillräckligt övertygande argument för ett över
givande av rådande ordning. I varje fall bör det enligt rådets mening un
dersökas om man inte med begriinsadejusteringar av det nuvarande systemet 
kan effektivisera hanteringen av oljeblandat barlastvatten och biittra på de 
brister som i vissa hänseenden konstaterats. Svenska petroleum institutet 
framhåller att ett fartygs behov av barlast vatten inte i och för sig sam
manhiinger med det utlastande företagets befraktning av fartyget utan i 
stället med fartygets närmast föregående last, resa och destination. Vidare 
påpekar institutet att - med undantag för ett fåtal enskilda anläggningar 
- oljedepåerna anlagts på kommunerna tillhörig mark, att kommunerna 
anlagt kajer, gemensamma anläggningar för lossning, inpumpning, oljeav

skiljning m. m., att kommunerna har riitt att ta ut hamnavgifter och att 
kommunerna generellt strävar efter att tillhandahålla företagen service i 
olika hänseenden. Ett överförande av huvudmannaskapet till oljedepåerna 
synes enligt institut.:! rent praktiskt innebära en onödig omgång. Man måste 
niimligen utgå ifrån att varje huvudman - sedan regeringen beslutat i frågan 
- först måste triiffa avtal med hamnen om tillstånd, mark, eventuella led
ningar och om disposition och destruktion av det oljeförorenade vattnet. 
Enligt institutet kan det inte heller vara rationellt med ilera anläggningar 
i samma hamn. 

Sjii/artsverket förklarar sig berett att dels i samråd med berörda parter 
liigga fram förslag om i vilka hamnar anliiggningar skall finnas, vem som 
skall vara huvudman för de olika anliiggningarna, dessas tekniska utform
ning, kapacitet m. m., dels övervaka att anliiggningarna kommer till stånd 
och deltaga i övervakningen av driften. Enligt verket bör dock driftkontrollen 
av anläggningar på land handhas av annan myndighet iin verket. Vidare 
anser sjöfartsverket att verket även bör få i uppdrag att i samråd med berörda 
parter liigga fram förslag om elen tekniska utformningen, kapaciteten m. m. 
av anordningarna för mottagande av oljerester från fartygs drift och att 

övervaka att sådana anordningar kommer till stånd. 
Vissa remissinstanser framför olika synpunkter betriiffancle anviindningen 

av oljemottagningsanliiggningar och diirmed sammanhängande frågor. 
Öw•rs(w'dsen för ekonomiskt .försvar erinrar om att utbyte av olja i be

redskapslager sker i intervaller. Enligt överstyrelsen måste det vara rimligt 
att avliimning av barlastvatten i sådana sammanhang kan ske vid någon 
niirbeliigen, av annan ägd mottagningsanliiggning. Med hiinsyn till de kost

nader som det hiir lir fråga om bör varje möjlighet till samarbete på platser 
med ilera anliiggningsiigare tillvaratas i framtiden, liksom möjligheterna till 
fortsatt utnyttjande av befintliga mottagningsanliiggningar oavsett nuva
rande iigare. I sådana fall synes enligt överstyrelsen någon ändring vad be

triifTar huvudmannaskapet inte böra vidtas. 
Statens naturvård.werk anser att föroreningsfrågorna i samband med mot-
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tagningsanläggningar inte tillriickligt beaktats av UKA. Att minska utsläp
pen till sjöss tar enligt verket inte innebiira att vattenvårdskraven eftersiitts 

beträffande anläggningarna. som i sig innebiir koncentrering av fororeningar 
och utsHipp i ofta redan hårt belastade recipienter. 

Länss(vrelsen i Malmöhus län framhåller att i området mellan Helsingborg 
och Helsingör har införts ett trafiksystem. som innebär att den liingsgåcnde 
fartygstrafiken enkelriktats. Detta system kommer möjligen att utvidgas 
att giilla ytterligare avsnitt i Öresund. För alt i detta 11ige underliilta för 
fartyg att avliimna oljeblandat barlastvatten m. m. utan att enkelriktnings
systemel äventyras är det enligt fänsstyrelsen angeliiget att samråd sker 
mellan Sverige och Danmark i fråga om lokaliseringen m. m. av mottag
ningsanläggningar i Öresund. 

Svenska petroleum institutet framhåller att en teknisk omständighet, som 
försvårar lösningen av mottagningsproblemet, iir att mottagningsanordning
ar i regel inte kan klara av behandling av oljeblandat vatten som innehåller 
emulgeringsmedel. Sådana medel förekommer vid rengöring av fartygstan
kar men bör enligt institutet förbjudas, när fartyg skall gå till oljehamn 
för lastning. 

Statens naturvårdsverk, Svenska kommunfijrbundet och Sveriges far(vgshe

jälsförenin?, framhåller att risken för oljeutsHipp i samband med liiktring 
inte berörts av UKA och inte heller hur man skall förfara i sådana sam
manhang. 

Betriiffande de ekonomiska aspekterna i samband med anliiggningarnas 

anordnande och drift framför vissa remissinstanser olika synpunkter. 
Länsstvrelsen i Stockholm län anser att ytterligare överväganden bör göras 
beträffande finansieringen av anläggningar med direkta statsbidrag eller via 
en siirskild fond. Att avgifternas storlek avgörs genom överenskommelse 
mellan berörda parter kan enligt liinsstyrelsen leda till att de uttagna av
gifterna liksom nu kommer att variera avseviirl från plats till plats och 
i vissa fall betraktas som alltför höga. Länsstyrelsen i Hallands län ifrågasätter 
om det inte bör utgå statsbidrag till Hickande av kostnader för vissa mot
tagningsanlUggningar. Enligt Wnsstyrelsen bör denna fråga ytterligare över
viigas. Länsstyrelsen i Skaraborgs län uttalar att statsbidrag i viss omfattning 
bör kunna utgå till täckande av sådana kostnader. Kus/lankers intressefiirening 
föreslår all sjöfartsverket bemyndigas att efter samråd med rederiorgani
sationer och oljeföretag fastställa enhetliga mottagningsvillkor och even

tuellt taxor. Sverigesfar(vr.sbe(iilsförening föreslår att ett maximipris fastställs 
för mottagning. Flera remissinstanser framhåller att avgiften för mottagning 
av barlastvatten bör vara låg. Länsstyid~en i Kristianstads län iir av den upp
fattningen att det bör föreskrivas att huvudman för anläggning iir skyldig 
att kostnadsfritt mottaga oljeblandat barlastvatten. Även lä11sst1·relse11 i Afal

möhus län ger uttryck för en sådan uppfattning. Sl'erigcs redare/i.ire11i11g till
styrker UKA:s förslag niir det gäller mottagningsanliiggningar för oljeblandat 
barlastvatten endast under förutsättning an inga eller i varje fall låga avgifter 
tas ut. 
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Niistan samtliga remissinstanser tillstyrker eller liimnar utan erinran 
UKA:s förslag att de oljerester som hiirrör från fartygs maskinrum om
händertas av kommunerna inom ramen för ett kommunalt renhållnings
monopol och att kostnaderna härför täcks genom avgifter som tas ut med 
stöd av lagen om kommunala renhållningsavgifter. 

Behovet av anläggningar och anordningar för mot
tagning av andra kemikalier och kemikalierester 
från fartyg iin olja vitsordas genomgående av remissinstanserna. Flera av 

dem understryker dessutom att det är angeliiget att sådana anläggningar 
och anordningar kommer till stånd. Av flera remissinstanser. bl. a. statens 

nat11rvårds11erk. länsstyrelsen i Ös1ergö1lands län och Svenska kommunförhun

det. betonas vidare, att det är nödviindigt att frågan om det slutliga om
hiindertagandet och oskadliggörandet av kemiskt avfall löses i samband 
med att anliiggningarna och anordningarna kommer till stånd. Naturvårds
verket iir av den uppfattningen att flera betydelsefulla frågor måste belysas 
för att slutlig ställning skall kunna tas till hur ett system för anliiggningar 
skall byggas upp och administreras. Enligt verket är en av de viktigaste 
frågorna på vilket sätt de omhiindertagna kemikalieresterna skall behandlas 
och oskadliggöras och om det finns resurser för detta inom landet. Verket 
framhåller därvid att det är "uteslutet att ta emot några kemikalierester 
innan behandlingsfrågan är löst". Är behandlingsfrågan inte löst skulle näm
ligen enligt verket den situationen kunna uppstå att avfall som bedömts 
alltför riskfyllt att släppas ut i havet i stället - efter kanske endast bristfällig 
behandling - släpps ut i avseviirt kiinsligare områden. såsom hamnar och 
andra kustniira vatten. Samma synpunkter understryks av Svenska hamn
förhundet. 

Flertalet remissinstanser är av den uppfattningen att frågan om huvud
mannaskapet bör lösas i princip på det siitt UKA föreslagit, nämligen att 
ansvaret för att lämplig anliiggning eller anordning finns läggs på hamnens 
ägare eller lastens mottagare eller avsändare (hanterare) och att ett flexibelt 
system tillämpas, som i varje särskilt fall ger det mest iindamålsenliga re
sultatet. Några remissinstanser iir emellertid av annan uppfattning. Sålunda 
framhåller bl. a. länsstyrelsen i Malmöhus län, Svenska 11etrole11m instiflltet, 

S1•eriges industriförhund och Sveriges redareförening att ansvaret för mottag
ning av kemiskt avfall bör läggas på kommunerna. 

Flertalet remissinstanser delar UKA:s uppfattning att kostnaderna för an
liiggning eller anordning för mottagning av kemiskt avfall bör bestridas 
av huvudmannen. Några remissinstanser anser dock att statsbidrag hör utgå 
till täckande av kostnader för uppförande av anliiggning eller att denna 
fråga i varje fall bör utredas. Vidare är remissinstanserna nästan genom
gående av den uppfattningen att huvudmannen efter skälig och riittvis grund 
sjiilv bör få bestiimma huruvida avgift för användning av anliiggning eller 

anordning skall utgå. Av flera remissinstanser betonas härvid att avgiften 
bör vara låg. Några remissinstanser anser att avgiften bör inarbetas i hamn
avgiften. 
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Mot konventionernas bestämmelser om toalettavfall och fast 

av fa 11 framförs i stort sett inte några erinringar av remissinstanserna. 

Ett genomförande av en svensk lagstiftning på grundval av dessa bestiim

melser hälsas med tillfredsställelse av bl. a. Va1tl.'n11ärner och Vl.'tenskaps

akademien. Starens narurvårdsl'l.'rk anser att Sverige bör verka för att så många 

stater som möjligt ansluter sig till havsföroreningskonventionens valfria bi

lagor om toalettavfall och fast avfall. 
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7 Föredraganden 

7. J Inledning 

Förorening av havsvatten genom olja. kemikalier etc. medför i flera hiin

seenden betydande skador och avseviirda olägenheter. Skadeverkningarna 

på växt- och djurvärld är välkända. Skador och olägenheter förorsakas också 

fisket bl. a. genom att redskap smutsas ned och förstörs av oljeföroreningar. 

Olja som driver in mot kusterna kan göra stränder otjänliga för bad och 

annat friluftsliv. 

Sedan länge pågår ett internationellt samarbete för att söka hindra bl. a. 

sådan förorening av havsvattnet. Betriiffande utsliipp av olja från fartyg 

har samarbetet tidigare resulternt i bl. a. konventionen den 12 maj 1954 

till förhindrande av havsvattnets förorening genom olja (oljeskyddskonven

tionenl. Grundtanken i konventionen är att varje fördragsslutande stat skall 

tillse att dess fartyg, oavsett var i viirlden de uppehåller sig, iakttar i kon

ventionen angivna regler för att motverka att havsvattnet förorenas. Den 

viktigaste av dessa regler är ett förbud mot utsläpp av olja inom vissa i 

konventionen angivna zoner (förbjudna zoner). Dessa striicker sig i regel 

50 nautiska mil från land. Det bör anmiirkas att konventionens förbud inte 

avser alla slag av olja och inte heller utsläpp under vissa förhållanden av 

blandningar med en oljehalt som understiger särskilt angivna värden. Kon

ventionen ändrades i vissa hänseenden vid en internationell oljeskydds

konferens år 1962. Ändringarna innebar bl. a. att också Östersjön och Nord

sjön förklarades vara förbjudna zoner. Ytterligare ändringar i konventionen 

antogs vid församlingsmöten som Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorga

nisationcn llMCO> höll åren 1969 och 1971. Genom dessa iindringar fick 

konventionen ett väsentligt ändrat innehåll. Bl. a. slopades de s. k. fria zoner, 

där olja tidigare fått släppas ut. Konventionen och 1962 års ändringar däri 

trädde i kraft \9S8 resp. \967. De \969 och \97\ beslutade ändringarna 

har iinnu inte trätt i kraft. Sverige har tillträtt konventionen och godkänt 

konventionsändringarna. 

Vidare antogs 1969 en internationell konvention om ingripande på det 

fria havet vid olyckor som är ägnade att leda till föroreningar genom olja 

(1969 års ingreppskonvention). Konventionen syftar till att precisera kust

staternas befogenhet att på det fria havet ingripa mot utländskt fartyg för 

att förebygga förorening genom olja vid sjöolycka och för att begrHnsa ska

deverkningar av sådan förorening. Sverige har tillträtt ingreppskonventionen, 

som trädde i kraft den 6 maj 1975. 
För Sveriges del finns bestämmelser till skydd för den marina miljön 

bl. a. i Jagen ( 1972:275) om åtgiirder mot vattenförorening från fartyg (iindrad 

senast 1975: 149, i det följande benämnd 1972 års lag) och i kungörelsen 

(1972:278) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg (ändrad 1975:151, 
i det följande benämnd 1972 års kungörelse). Lagstiftningen bygger på ol

jeskyddskonventionen med däri t. o. m. 1971 beslutade ändringar. 
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Trafiken med olje- och kemikalielaster till sjöss har fortlöpande ökat kraf
tigt. På grund härav och i anslutning till de växande miljöskyddssträvandena 
har frågan om åtgärder till skydd för den marina miljön allt mer kommit 

att uppmiirksammas. Ökade anstriingningar har också gjorts i syfte att ytter
ligare motverka och förhindra att havsvattnet förorenas. 

Vid en internationell havsföroreningskonferens i London hösten 1973 an
togs en internationell konvention till förhindrande av förorening från fartyg 

(havsföroreningskonventionen) och ett protokoll om ingripande på det fria 
havet vid havsförorening genom andra iimnen iin olja (ingreppsprotokollet). 
Till skillnad frän oljeskyddskonventionen innehåller havsföroreningskon

ventionen bestämmelser inte bara om utsläpp av olja utan iiven av andra 
skadliga iimnen - i huvudsak kemikalier -, toalettavfall och fast avfall. 

Genom ingreppsprotokollet ut vidgas 1969 års ingreppskonvention så att det 
blir möjligt att vidta åtgiirder även niir allvarlig och överhiingande fara fö
religger för förorening genom kemikalier m. m. Sverige har undertecknat 
konventionen och protokollet med förbehåll för ratificering. 

Parallellt med arbetet på havsföroreningskonventionen förbereddes en sär
skild konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö (Östersjö

konventionen). Arbetet med konventionen avslutades vid en miljövårds
konferens i Helsingfors i mars 1974. Konventionen har till syfte att minska 
den förorening som orsakas av ämnen som hiirrör från områdena kring 
Östersjön och från sjöfarten diir. Den innehåller i likhet med havsförore
ningskonventionen regler om utsliipp av olika slag (olja, kemikalier, toa
lettavfall och fast avfall) från fartyg. Reglerna ansluter i stort till motsvarande 
regler i havsföroreningskonventionen för specialområden, med det undan
taget att tidpunkten för ikrafttriiclanclet i fråga om Oytancle kemikalier i 
bulk Wmnats öppen. Sverige har undertecknat Östersjökonventionen. Denna 
skall ratificeras enligt konventionsbestiimmelserna. 

fämsictes med det internationella samarbetet har inom landet utredningen 
Uo 1971 :01) rörande omhiinclertagancle och behandling av kemiskt avfall 

m. m. (UKA) övervägt åtgärder till motverkande av vidare förorening av 
havsvattnet. Utredningen har avgett betiinkandena (Os K 1973:4) Anliigg
ningar ~or mottagning av oljeblandat barlastvatten, m. m. och <Os K 1974: 12) 
Anliiggningaroch anordningar för mottagning av kemikalierester från fartyg. 

Vidare har sjöfartsverket avgett förslag till författningsiinclringar som for
anlcds av ett svenskt tilltriide till havsföroreningskonventionen och Ös
tersjökonventionen. 

Ha vsföroren i ngskonven tinnen, Östersjökonventionen, i ngreppsprotokol
let, de båda utredningsbetiinkanclena och författningsförslaget har remiss
behandlats. 

Jag har tidigare liimnat en detaljerad redogörelse för det internationella 
samarbetet till skydd för elen marina miljön, den svenska lagstiftningen 

i iimnet och nyssniimncla utreclningsarbete liksom för den omfattande re
missbehandlingen av de nya internationella överenskommelserna, utred-

6 Riksdagen 1975176. I sam/. Nr 5 
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ningsförslagen och fårfattningsförslaget. I det följande kommer jag diirfår 
att siirskilt omniimna endast de viktigaste momenten medan jag i övrigt 
får hänvisa till föregående redovisning. 

7 .2 Sl·eriges tillträde till konventionerna 

7.l. l Allmiifll om rati/icrrings(rågorna 

Som framgått av min tidigare redogörelse upptar havs för o r e -

ni n g skon ven tio n en i ett antal artiklar dels allmänna bestämmelser. 
dels regler om ikraftträdande. ändringar av konventionen etc. Oe tekniska 
bestämmelserna finns i fem bilagor med detaljerade regler till förhindrande 
av föroreningar av olika slag. niimligen i bilaga I förorening genom olja. 
i bilaga Il förorening genom flytande kemikalier som transporteras i bulk. 
i bilaga III förorening genom skadliga iimnen, främst kemikalier, som trans
porteras i förpackad form eller i fraktcontainer m. m., i bilaga IV förorening 
genom toalettavfall och i bilaga V förorening genom fast avfall. Bilagorna 
L Il och IV gäller inte endast förbud mot eller begränsning av utsliipp utan 
även fartygets konstruktion och utrustning i sådana avseenden som är vii

seniliga från miljöskyddssynpunkt. 

Till konventionen iir också fogade två protokoll som innehåller niirmare 
bestiimmelser om rapportering av föroreningsincidenter och om skiljecloms
förfarande. 

Konventionen träder i kraft tolv månader efter det att femton stater. 
som tillsammans representerar minst 50 % av det samlade värlclstonnagets 
bruttodräktighet räknat i registerton. har tillträtt den. Konventionsbestäm
melserna för olja och flytande kemikalier i bulk blir bindande för alla stater 
som tillträder konventionen. Däremot är bilagorna IIl-V valfria i elen me
ningen att en tillträdande stat kan förklara att den inte är villig att tillämpa 
de i dessa bilagor upptagna reglerna. En stat som har avgett sådan förklaring 
kan dock senare godta bilagan eller bilagorna i fråga. Den nya konventionen 
ersätter, sedan den trätt i kraft. den reviderade oljeskyddskonventionen såvitt 
avser förhållandet mellan stater som är bundna av båda konventionerna. 

Såsom framgått av det föregående innebär ingrepps p rot ok o 11 e t 
en utvidgning av 1969 års ingreppskonvention i anslutning till de utvidg
ningar som följer av havsföroreningskonventionen. 

Liksom havsföroreningskonventionen innehåller Östersjö kon ven -

tio n en ett antal artiklar med allmänna bestiimmelser och med regler 
om ikraft1rädande och procedurfrågor. medan de mera detaljerade tekniska 
frågorna rörande sjöfarten regleras i bilagor till konventionen. De materiella 
bestiimmelser som rör sjöfarten finns i artiklarna 7 och 11 och i de diirtill 
anslutande bilagorna IV och VI. Anikel 7 och bilaga IV innehåller regler 

om utsliipp från fartyg av olja. kemikalier. toalettavfall och föst avfall. I 
artikel 11 och bilaga VI finns föreskrifter om samarbete mellan de för-



Prop. 1975176:5 83 

dragsslutande staterna vid bekämpning av marina föroreningar. Som jag 

har påpekat tidigare innehåller konventionen också regler som inte berör 
sjöfarten - främst bestiimmelser om landbaserade föroreningar - vilka för
bigås i detta sammanhang. De anmäls senare denna dag av chefen för jord
bruksdepartementet. 

Förutom av Sverige har Östersjökonventionen undertecknats av Oster
sjöområdets övriga sex stater. nämligen Danmark. Finland, Förbundsre
publiken Tyskland. Polen. Sovjetunionen och Tyska Demokratiska Repub
liken. Konventionen träder i kraft två månader efter det att det sjunde 
instrumentet som innefattar ratificering eller godkiinnande har deponerats. 
Till artikel 7 och bilaga IV tinns siirskilda ikrafttriidandebestiimmelser som 
innebär att betydels.::fulla delar skall börja tilfampas snarast möjligt, dock 
senast den I januari 1977 eller vid konventionens ikrafttriidande. om denna 
tidpunkt infaller efter 1976 års utgång. Niir det gäller reglerna om nytamle 

kemikalier i bulk är tidpunkten för ikraftträdande inte bestämd. 
I stället förbinder sig de fördragsslutande staterna att senast den I januari 
1977 eller ett år etter konventionens ikrafttriidande - beroende på vilken 
av dessa tidpunkter som infaller senare - fastställa tidpunkten för kemi
kaliereglernas ikraftträdande. Det bör framhållas att Östersjökonventionen 
- till skillnad från havsföroreningskonventionen - inte innehåller några val
fria bestiimmelser utan i sin helhet blir bindande för stater som tillträder 
den. Dock må påpekas att konventionen medger ett uppskov av högst ett 
år med tillämpningen av vissa bestämmelser. 

- ·- - - -
Ett svenskt t i 11 trä cl e till de nya överenskommelserna har genom

gående tillstyrkts eller lämnats utan erinran vid remissbehandlingen. Från 
många håll har betydelsen av överenskommelserna understrukits. De in
viindningar som rests rör - såsom jag skall redovisa senare - delfrågor och 
går ut på att överenskommelserna i vissa avseenden inte iir tillriickligt in
gripande eller - i andra fall - att de med for alltför långtgående restriktioner. 
Vidare diskuteras alternativa lösningar av olika problem och liimpliga tid
punkter för reglernas ikrafttriidande. 

Jag delar den positiva inställning som priiglar praktiskt taget alla remiss
yttranden. 1 lavsföroreningskonventionen - med det anslutande ingreppspro
tokollet - och Östersjökonventionen utgör betydelsefulla steg niir det giiller 
att förbiittra den marina miljön. Jag ser det som helt naturligt att vi i Sverige 
- i överensstiimmelse med våra allmänna ambitioner på miljövårdsområdet 
- skall tilltr~ida överenskommelserna och internationellt verka för att de 
får vidast möjliga tilliimpning. Det an förela innebiir att jag förordar en· ra
titii.:ering av överenskommelserna för svenskt vidkommande. Vissa problem 

rörande tidpunkten för det praktiska genomförandet av föreskrifterna såvitt 
de gäller tlytande kemikalier i bulk har dock ännu inte fått sin lösning 
utan kommer att vidare överviigas i anslutning till de överliiggningar som 
skall föregå en överenskommelse enligt Östersjökonventionen om ikraft
triidande av konventionens bestiimmelser om sådana kemikalier. Dessa pro
blem - vilka jag skall återkomma till senare - innebiir att havsförorenings-
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konventionen inte kan ratificeras f. n., eftersom bilaga Il till konventionen 
är av tvingande natur. Däremot möter inte hinder mot att ratificera Ös
tersjökonventionen. Frågan om godkiinnande av havsförorcningskonven
tionen i nyssniimnda del torde få understiillas riksdagen samtidigt som frå
gorna om godkiinnande av ti!Wggsöverenskommelsen till Östersjökonven
tionen och om vissa lagstiftningsåtgärder som påkallas av konvcntionsbe
stiimmelserna. Detta beriiknas kunna ske under år 1976. 

7.l.l Olia 

Som har framgått av min tidigare redovisning är det oljeskyddskonven
tionen med 1962 års iindringar som iir internationellt giillande. För svenskt 
vidkommande har vi emellertid gått avseviirt liingre och vår lagstiftning 
- 1972 års lag och 1972 års kungörelse - bygger på oljeskyddskonventionen 

med de iindringar diiri som beslutats 1969 och 197 l. De svenska bestiim
melserna innehåller i huvuddrag följande. 

Inom Sveriges sjöterritorium tar olja inte tömmas ut från fartyg. Även 
annat utnöde av olja inom sjöterritoriet skall förhindras så långt det iir 
möjligt. I fråga om tankfartyg med en bruttodriiktighet av minst 150 re
gisterton och annat fartyg med en bruttodräktighet av minst 500 registerton 
giiller bestämmelserna även på det fria havet. Därutöver föreskrivs i fråga 
om svenskt tonnage att bestiimmelserna skall tillämpas även på tankfartyg 
med en bruttodräktighet under 150 registerton O\:h annat fartyg med en 

· bruttodriiktighet under 500 registerton och en maskinstyrka av minst 400 

effektiva hiistkrafter. Från mrbudet mot oljeutsliipp medges vissa begränsade 
undantag i huvudsaklig överenssHimmelse med 1969 års ändringar i ol
jeskyddskonventionen. För tiden intill dess 1969 ärs iimlringar i konven
tionen triider i kraft giiller undantagsbcstiimmelserna dock i fråga om ut
liinc.lskt fartyg endast om det hör hemma i land som redan tilllimpar de 
iindrade konventionsreglerna. I fråga om utsHipp av olja från annat utliindskt 
fartyg iiger vissa iildre, mindre långtgående bestämmelser motsvarande till
liimpning. Dessa bestiimmclser ansluter till de föreskrifter som giiller enligt 

oljeskyddskonventionen med 1962 års iindringar. 
I 1972 års lag föreskrivs vidare att anliiggning eller anordning för mot

tagning av oljerester och oljehaltig blandning från fartyg skall finnas i allm~in 

hamn som regeringen bestiimmer. I enlighet hiirmed har föreskrivits att 
mottagningsanHiggning skall finnas i Luleå, Stockholm. Norrköping, Malmö, 
Helsingborg och Göteborg. Vidare skall i allmiin hamn i ett nertal olika 

kommuner finnas anordning av enklare slag som kan ta emot begriinsade 
miingder av oljerester. Föreskrifter om anliiggning och anordning meddelas 
av sjöfartsvcrket. 

Bestiimmelser om fartygs konstruktion och utrustning till förebyggande 
eller begränsning av vattenförorening finns i 1972 års lag, 1972 års kungörelse 
och föreskrifter som meddelas av sjöfartsverket. Detsamma gäller i fråga 
om certifikat som visar att bestämmelserna är uppfyllda. 
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I förhållande till den svenska lagstiftningen innebiir föreskrifterna i 
havs förorenings konventionen om oljeutsliipp utanför special~ 
områden endast ett par smärre ändringar. som liimpligen bör tas upp i den 
svenska lagstiftningen med tidsmiissig anpassning till konventionens ikraft
triidande. Denna bedömning skall också ses mot bakgrund av de betydligt 
striingare regler som - enligt vad jag föreslår i det följande på grundval 

av Östersjökonventionen - avses giilla i fråga om hela Östersjöområdet. 
Havsföroreningskonventionen upptar också en rad föreskrifter om far

tygens konstruktion och om särskilda övervaknings- och kontrollsystem. 
I anslutning härtill finns särskilda övergångsbestämmelser för fartyg som 
iir i drift. niir konventionen träder i kraft. 

Konstruktions- och utrustningsbestämmelserna utgör en viisentlig del av 
havsföroreningskonventionens regler till förhindrande eller mot verkande av 
oljeföroreningar. Det är med hiinsyn härtill tillfredsställande att kunna 
konstatera att svensk varvsindustri och rederiniiring ligger långt framme 
på detta område. Niir det giiller svenska fartyg som iir under byggnad eller 
projektering torde man redan f. n. i betydande utstriickning ha tagit hiinsyn 
till de i havsfororeningskonventionen angivna kraven. Vissa komponenter 
i kontroll- och övervakningssystemen finns iinnu inte tillgiingliga for kom

mersiellt bruk men svenska företag har spelat en betydande roll niir det 
giillt att driva på utvecklingen. Man torde därför kunna utgå från att iiven 
denna fräga skall få sin lösning i en niira framtid. 

Enligt 1972 års kungörelse ankommer det på sjöfartsverket att - efter 
samräd med naturvårdsverket - meddela föreskrifter om bl. a. fartygs kon
struktion och utrustning för att förebygga eller begriinsa vattenförorening. 
I enlighet härmed följer sjöfartsverket utvecklingen niir det giiller konstruk
tions- och utrustningsfrågorna inom detta område och verket torde - efter 

hand som de tekniska problemen löses och med beaktande av de ekonomiska 
aspdterna - meddela behövliga föreskrifter. Detta förhållande, sett mot 
bakgrund av rederi- och varvsn~iringcns höga ambitionsnivå, gör sannolikt 
att den svenska handelsflottan, redan när havsföroreningskonventionen trä
der i kraft. i stor utsträckning kommer att motsvara de i konventionen 
angivna konstruktions- och utrustningskraven. 

Östersjöomrädct omfattar i konventionssammanhang - utom Östersjön 
- iiven Bottniska viken, Finska viken och inloppet till Östersjön söder om 
en linje ungefärligen mellan Skagen och Göteborg. Detta område utgör ett 

av de specialområden för vilka havsföroreningskonventionen uppstiiller sär
skilt striinga regler. Det iir dessa regler - vilka i princip innebiir totalforbucl 
mot alla slags utsliipp av olja och oljehaltiga blandningar - som har tagits 
upp i Östersjökonventionen. Alla oljetankfartyg och alla andra 

fartyg som har en bruttodräktighet av minst 400 registerton skall behålla 

oljerester. förorenat barlastvatten och tankspolvatten ombord för avlämning 
till mottagningsanordning. När det gäller fartyg som inte är oljetankfartyg 
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och som har en bruttodräktighet understigande 400 registerton tillåts utsläpp 
av oljehaltiga blandningar endast under vissa snävt preciserade villkor. Vida
re föreskriver konventionen att oljelastningsterminaler och reparationsham

nar inom Östersjöområdet senast den I januari 1977 skall vara försedda 
med anordningar för mottagning och hantering av förorenat barlastvatten 
och tankspolvatten från oljetankfartyg och att alla hamnar inom området 

skall ha anordningar för mottagning av oljerester och oljehaltiga blandningar 
från alla slags fartyg. 

En riktpunkt för ikraftträdandet av Östersjökonventionens regler om olja 
och oljehaltiga blandningar iir den 1 januari 1977. 

Restiimmelserna i havsföroreningskonventionen och Östersjökonventio
nen aktualiserar, som framgår av min tidigare redogörelse, frägan om in
riittande dels av anordningar för mottagning och behandling av allt förorenat 

. barlast- och tankspolvatten från oljetankfartyg i alla oljelastningsterminalcr 
och reparationshamnar, dels av anordningar för mottagning av andra ol
jerester och oljehaltiga blandningar från alla fartyg i alla hamnar. UKA 

har i det tistigare nämnda betänkandet Anliiggningar för mottagning av 
oljeblandat barlastvatten, m. m. behandlat denna fråga. Enligt utredningen 
föreligger behov av att avliimna oljeförorenat barlastvatten foimst i last
ningshamnar för olja och oljeprodukter. Vidare kan anliiggningar behöva 
inriittas i hamn där olja inte lastas men som anlöps av fartyg som kan 

lasta olja. Utredningen syftar dels på de s. k. 080-fartygen som kan lasta 
antingen malm eller olja och som i malmlastningshamn, t. ex. Luleå, kan 
behöva göra sig av med oljeblandat barlastvatten m. m., dels på vissa äldre 
fartyg med växeltankar - dvs. tankar som används för både barlastvatten 
och bunkerolja - som kan behöva avlämna barlastvatten vid bunkrings
anläggningar. Utredningen förutsätter vidare att varje reparationsvarv kom
mer att ha tillgång till erforderlig mottagningsanläggning för oljeblandat 
barlastvatten o. d. Trots att oljetrafiken ökat. utnyttjas de mottagningsan
liiggningar som finns i de llesta fall endast i ringa utstriickning. Detta beror. 
framhåller utredningen. på pristande mottagningskapacitet. mindre god ser
vice i övrigt och höga kostnader i samband med avliimning. 

F. n. iir skyldigheten att inriitta OL"h driva anliiggning för mottagande av 
barlastvatten m. m. knuten till iigaren av allmän hamn. dvs. i realiteten 
till vederbörande kommun. Enligt utredningens uppfattning bör skyldig
heten i fortsättningen åligga huvudmannen för den anliiggning varifrån olja 
och oljeprodukter lastas ut. Mottagandet av barlastvatten m. m. måste n:in1-
ligen anses utgöra en integrerande del av den verksamhet som p~\går vid 

en oljedepå, cisternanläggning eller liknande. En sådan ordning anses stå 
i överensstiimmelse med grunderna för giillande miljöskyclclslagstiftning. 
vilken innebär att den som utövar eller iimnar utöva miljöfarlig verksamhet 
skall vidta de skyclclsåtgärder. tåla elen begriinsning av verksamheten och 

iaktta de försiktighetsmått i övrigt som kan behövas för att förebygga eller 
avhjiilpa oliigenhet. Därtill kommer att de tekniska förutsiittningarna för 
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att slutligt ta om hand oljerester iir siirskilt goda just vid raflinaderier och 
liknande anliiggningar. 

Niir det giillcr de ekonomiska aspekterna uttalar utredningen att som 
allmiin princip för miljövården kan siigas giilla att den som förorenar eller 
kan förorena skall biira kostnaderna för att detta skall kunna förhindras. 
Frågan om uttagande av avgift för mottagning av oljeblandat barlastvatten 
m. m. anses vara av den karaktiiren att den inte bör regleras utan avgöras 
genom överenskommelse mellan vederbörande parter, dvs. i första hand 
rederiet och det utlastande företaget. 

Utredningen förordar att regeringen skall bestHmma i vilka hamnar an
liiggningar skall linnas och vem som skall vara huvudman för anlHggning. 
Regeringen eller myndighet som regeringen bestiimmer skall meddela fö

reskrifter om utförande av anliiggning och om dess underhåll och drift. 
De oljerester som hiirrör från fartygs maskin utrymmen bör enligt utred

ningens uppf~1ttning tas om hand inom ramen för det kommunala ren
hMlningsmonopole1. Sådana oljerester skiljer sig niimligen principiellt inte 
rrrin avfallsolja fr[m kommunikationsmcdel på land. 

I remissyttrandena framförs inte några kritiska synpunkter bctriiffande 
Östersjökonventionen i vad den giiller sjöfarten. Behovet av mottagnings
anordningar för olja och oljerester vitsordas niistan genomgående av re
missinstanserna. I ätskilliga remissyttranden understryks att det iir angeliigct 
att stictana inriittas i den omfattning som UKA föreslår. Av bl. a. Sveriges 
redareförcning framhålls att en nödviindig förutsiittning för att utsliipps
bcsliimmelserna skall kunna tilliimpas iir att behövliga mottagningsanord
ningar linns tillgiingliga. Niistan alla remissinstanser tillstyrker eller liimnar 
utan erinran förslaget att skyldigheten att inriitta och driva motlagnings
anliiggning för oljeblandat barlastvatten, tankspolvatten m. m. bör åligga 
huvudmannen för den anl:iggning varifrån olja och oljeprodukter utlastas 
samt i vi~sa foll iivcn huvudman för utlastningsanordning i malmlastnings
hamn och bunkringsanliiggning. Några remissinstanser, bl. a. oljclagrings
rädet, Svenska petroleum institutet och Sveriges industriförbund,iirav annan 
uppfattning och anser att huvudmannaskapet inte bör flyttas frän iigare 
av allmiin hamn, dvs. i realiteten vederbörande kommun. Utredningens 
uttalande om mottagningsanordningar vid reparationsvarv godtas i princip 
av remissinstanserna. 

I likhet med UKA och niistan samtliga remissinstanscr anser jag att an
svaret för att anliiggning för mottagning av oljeblandat barlastvatten, tank

spolvattcn o. cl. inriittas och drivs framdeles bör vila på huvudmannen för 
den anWggning varifrån olja och oljeprodukter utlastas. De skiil UKA anfört 
hiirfrir anser jag viilgrundade. Till detta vill jag foga att ytterligare erfarenheter 
numera har vunnits av sådana mottagningsanliiggningar och att återvin

ningen av olja i anliiggningarna liimnar betydande bidrag till kostnadstiick
ningen och under vissa förhållanden gör anliiggningarna lönsamma. Detta 
förhällande understryker sambandet med den verksamhet som i övrigt drivs 
i anslutning till oljeutlastningsterminalerna. I de fall behov föreligger att 
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avliimna oljeblandat barlastvatten m. m. diir oljetankfartyg repareras, bör en
ligt min meni!lg den som driver reparationsverksamheten svara för att be
hövlig mottagningsanordning finns. Om mottagningsanordning behövs även 
på annan plats bör regeringen i varje särskilt fall bestämma vem som skall 
svara för anordningen. Som UKA har föreslagit bör regeringen eller myn
dighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om utförande av 
anläggning och om dess underhåll och drift. 

En väsentlig förutsiittning för en svensk ratificering av Östersjökonven
tionen iir - såvitt giiller nu berörda delar - att frågan om anordnande av 
mottagningsanliiggningar kan lösas tillriickligt snabbt. Under ärendets be
redning inom kommunikationsdepartementet har kontakter tagits med be
rörda myndigheter och intresseorganisationer och det har diirvid klarlagts 
att behövliga anliiggningar med tillriicklig kapacitet kan vara i drift vid års

skiftet 1976-1977. 
Som framhållits av UKA och Oera remissinstanser iir avgiftsfråg;m vii

sentlig rör ett effektivt utnyttjande av mottagningsanliigg:ningarna. Hur frå

gan löse:-> har emellertid betydelse också i ett vidare sammanhang, som 
det enligt min mening finns anledning att lägga siirskild vikt vid. Jag syftar 
då pä önskviirdheten att uppnå vidast möjliga efterlevnad av Östersjökon
ventionens utsläppsförbud. När konventionen godkänts av samtliga Öster
sjöstater och trätt i kraft blir dess bestämmelser bindande inom konven
tionsstaternas territorialvatten men inom Östersjöområdet i övrigt endast 
för fartyg som hör hemma i dessa stater. 13estiimmelserna kommer inte 
att giilla för andra fartyg på fritt vatten inom Östersjöområdet. förriin hem
landet godkiint havsfi.iroreningskonventionen och denna triitt i kraft. Risken 
iir påtaglig för utsWpp från sådana fartyg, diirför att man på så siitt undviker 
kostnader rör avliimning av barlastvatten etc. En bristande efterlevnad i 
detta hiinseencle skulle - med hiinsyn till den betydande trafiken med fartyg 
som inte hör hemma i Östersjöstat -allvarligt iiventyra de positiva effekterna 
av Östersjökonventionen. Den Wmpliga lösningen ligger enligt min mening 
i att avlämnandet av oljeförorenat vatten i princip görs avgiftsfritt för redaren, 
vilket också har föreslagits av ett par remissinstanser. Självfallet innebär 
detta inte att den som svarar för anordningen är förhindrad att gottgöra 
sig för sina kostnader utan endast att dessa skall kalkyleras in i verksamheten 
så att fartygen behandlas lika oavsett om förorenat vatten avlämnas eller 
ej. Om principens giltighet begränsas till sådana fall då fartyget skall lasta 

olja eller genomgå reparation hos den som svarar för mottagningsanlägg

ningen, torde avgiftsbefrielsen inte få negativa effekter för den senare, efter
som en avgift under alla förhållanden skulle komma att belasta hans verk
samhet. En lösning enligt nu angivna riktlinjer bör ha en gynnsam effekt 
i fråga om intresset även hos befälhavarna på konventionsbundna fartyg 

att efterleva bestämmelserna. 

Niir det giiller de ekonomiska aspekterna i övrigt anser jag - liksom ut

redningen och flertalet remissinstanser - att siirskilt statsbidrag inte bör 
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komma i fråga. Diirvid har jag också beaktat möjligheterna att med en 

rationell drift få intäkter genom återvinning av olja. 

Nästan samtliga remissinstanser tillstyrker eller lämnar utan erinran för

slaget att oljerester som härrör från fartygs maskinrum o. cl. skall omhän

dertas inom ramen för ett kommunalt renhållningsmonopol och kostnaderna 

härför täckas genom avgifter som tas ut med stöd av lagen (1965:54) om 

kommunala renhållningsavgifter (ändrad 1970:894). Jag biträder förslaget. 

När det gäller avgiftsfrågan vill jag - med hänvisning till mina över

väganden i detta avseende såvitt rör omhändertagande av barlastvatten och 

tankspolvatten - understryka vikten av att kostnaderna inte täcks genom 

uttag endast för fartyg som lämnar oljerester. I stället bör för den renhåll

ningsservice som erbjuds sjöfarten via hamnarna tas ut ersättning enligt 

de grunder som anges i kungörelsen (1950: 152) om fastställelse av hamn

och grundpenningtaxor samt taxor å sluss-. kanal- och andra farlcdsavgifter 

(ändrad 1973: 1055). En rad skäl - inte minst av praktisk natur - talar också 

för att avgift enligt lagen om kommunala renhållningsavgifter för omhän

dertagande och annan behandling av avfall som lämnas av fartyg i hamn 

bör belasta hamnverksamheten. De kostnader som hamnen förorsakas här

igenom kan sedan - med hänsynstagande till nyss förordade principer -

beaktas vid bestämningen av hamnavgift, grundpenning eller motsvarande 

avgift som erläggs för utnyttjande av hamnen. 

I sammanhanget vill jag också erinra om att riksdagen numera antagit 

förslagen i prop. 1975:32 om bl. a. inriittande av ett företag för att behandla 

miljöfarlig! avfall (JoU 1975: 10, rskr l 975: 161 ). Riksdagens beslu! innebiir 

bl. a. att regeringen med stöd av ett bemyndigande i kommunala renhåll

ningslagcn ( 1970:892. iindrad senast 1975:338) fär meddela föreskrifter om 

införande av kommunalt renhållningsmonopol avseende bl. a. oljeavfall. 

Sammanfattningsvis utmynnar mina överviigandcn rörande olja och ol

jeres!er i all jag förordar cl! godkännande av havsförori~ningskonventionen 

och Östersjökonventionen såvitt de avser sådana iimncn. 

7.2.J Kemikalier 

Oljeskyddskonventionen upptar inte några bestämmelser om kemikalier. 

toalettavfall. fast avfall e. d. Enligt svensk lagstiftning kan emellertid med

delas särskilda föreskrifter till förebyggande av vattenförorening genom an

nat avfall som härrör från fartygs drift än olja. Föreskrifter får meddelas 

inte bara om avfall från fartygs framdrivning utan också om bl. a. avfall 

från annan last än olja, t. ex. kemikalier. Föreskrifterna meddelas av chefen 

för marinen i fråga om örlogsfartyg och av statens naturvårdsverk i fråga 

om andra fartyg. För tiden till dess föreskrifter härom har trätt i kraft gäller 

länsstyrelsebeslut som har meddelats med stöd av iildre lagstiftning. 

Som jag tidigare nämnt finns i bilaga Il till havsföroreningskonventioncn 

detaljerade regler till förhindrande av förorening genom flytande kemikalier 
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i bulk. Föreskrifterna bygger på en riskgradering i fyra olika kategorier. 
betecknade A-D med A som den farligaste kategorin. och anger kriterierna 
för dessa. Kriterierna iir knutna till bl. a. iimnenas grad av farlighet för 

havets resurser. miinniskors hiilsa eller möjligheterna att utnyttja havet. 
De iinrncn som omfattas av regleringen iir de som tagits upp i bihang Il 

till bilagan och sådana som provisoriskt bedömts tillhöra någon av nämnda 
kategorier. Föreskrif!crna iigcr i princip tilliimpning på alla fartyg som trans
porterar llytande kemikalier i bulk. 

Utsliipp av llytandc kemikalier är i princip förbjudet och tillåts endast 
under vissa angivna villkor. Villkoren för utsläpp ökar i stränghet med 
ämnets farlighet och havsområdets karaktär. De strängaste villkoren gäller 
således för utsläpp av iimnen av kategori A i specialområden, till vilka 
riiknas endast Östersjö- och Svartahavsomrädcna. 

l anslutning till utsllippsbestämmelserna ges detaljerade föreskrifter som 
skall möjliggöra kontroll av att dessa bestämmelser efterlevs. Kontrollen 
skall ske med hjiilp av bl. a. lastdagbok i vilken olika åtgiirder med skadliga 

iimnen skall redovisas. 
De fördragsslutande parterna skall tillse att hamnar och terminaler för 

lastning och lossning utrustas med anordningar för mottagning av rester 
och blandningar som innehåller kemikalier. Även i hamnar där kemika
lietank fartyg repareras skall finnas lämpliga anordningar för mottagning av 
sådana rester och blandningar. 

Betriiffande ikraftträdandet av utsläppsreglerna för specialområden sägs 
i havsföroreningskonventionen att de stater som gränsar till ett sådant om
råde skall komma överens om en tidpunkt då kravet på nödvändiga mot
tagningsanordningar skall vara uppfyllt Ol'.h de siirskilda utsliippsreglerna 
för specialområden skall börja tilliimpas. Skulle konventionen triida i kraft 
före denna tidpunkt. skall inom området tilliimpas de föreskrifter som avser 
utsliipp utanför specialområden. 

Vid,1rc finns. som framgår av vad jag tidigare anfört, i bilaga lll till havs
föroreningskonventionen detaljerade regler som handlar om kemikalier 
m. m. som transponeras till sjöss i förpa>:kad form eller i fraktrnntainer, 
llyttbara tankar eller landsvägs- och järn vägstank vagnar. Reglerna överens
stämmer i stort med motsvarande regler i 1960 års internationella konvention 
om säkerheten för människoliv till sjöss ISOLAS) om farligt gods (kap. 
VII), vilken Sverige har tillträtt. 

Bestämmelserna i bilaga IV till Östersjökonventionen om flytande ke

mikalier i hulk ansluter till havsföroreningskonventionens regler i bilaga 
!I för specialområden. l fråga om tidpunkten får ikrafttriidandet av bestäm
melserna sligs att den skall faststiillas av de !Ordragsslutande parterna så 
snart som möjligt o>:h inte senare (in den 1 januari 1977 eller ett år efter 
konventionens ikrafttriidande. beroende pd vilken tidpunkt som infaller se-

nare. 
Föreskrifterna i bilaga IV till Östersjökonventionen om kemikalier m. m. 
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i förpackad form har viss motsvarighet i bilaga 111 till havsföroreningskon
ventionen. I Östersjökonventionen sägs bl. a. att de fördragsslutande parterna 
så snart som möjligt skall tillämpa Himpliga enhetliga regler rörande transport 
av kemikalier m. m. i förpackad form. 

I både havsföroreningskonventionen och Östersjökonventionen föreskrivs 
- som framgår av min tidigare redogörelse - att särskilda mottagnings

anordningar för kemikalier och blandningar som innehäller kemikalier skall 

finnas i hamnar och· terminaler för lastning och lossning samt i hamnar. 
där kemikalietankfartyg repareras. UKA har i betänkandet AnHiggningar 
och anordningar för mottagning av kemikalierester från fartyg behandlat 
denna fråga. UKA:s förslag innebär bl. a. att produktkontrollniimnden -efter 
samråd med bl. a. sjöfartsverket - skall föreskriva för vilka iimnen och be
redningar mottagningsanläggningar eller anordningar skall finnas och att 
regeringen eller myndighet som regeringen bestiimmer har att besluta i vilka 
hamnar som sådana an!Uggningar eller anordningar skall finnas. vilka Umnen 

och beredningar dessa i varje särskilt fall skall avse och vilket tekniskt 
utförande anläggningarna eller anordningarna skall ha. När UKA övervägt 
frågan om huvudmannaskap har UKA kommit till den uppfattningen att 
det inte är möjligt att finna en lösning som utan undantag kan tillämpas 
i alla hamnar. Enligt UKA bör regeringen efter en analys av trafikens om
fattning och karaktär besluta om hamnens ägare eller lastens mottagare 
eller avsiindare (hanterare) skall vara skyldig att svara för anläggning eller 
anordning. Om särskilda avgifter för användning av anläggning eller an
ordning bör tas ut eller inte får enligt UKA:s mening avgöras av huvud
mannen. 

Värdet av havsföroreningskonventionens och Östersjökonventionens be
stiimmelser till förebyggande av vattenförorening genom kemikalier vits

ordas genomgående vid remissbehandlingen. Flera remissinstanser, bl. a. 
statens naturvårdsverk och Svenska kommunförbundet, betonar emellertid 
att det iir nödviindigt att frågan om det slutliga omhiindertaga11det och o
skadliggörandet av kemiskt avfall löses i samband med att anliiggningarna 
och anordningarna kommer till stånd. Naturvårdsverket Ur av den upp
fattningen att flera betydelsefulla frågor måste belysas för att slutlig stiillning 
skall kunna tas till hur ett system för anliiggningar skall byggas upp och 
administreras. Enligt verket iir några av de: viktigaste frågorna pc"t vilket 
siitt de omhiinclertagna kemikalieresterna skall behandlas och oskadliggöras 

och om det finns resurser for detta inom landet. Verket framhåller därvid 
att det iir "uteslutet att ta emot några kemikalierester innan behancllings
frågan iir löst'". ;\r behandlingsfrågan inte löst skulle niimligen enligt verket 
den situationen kunna uppstå. att avfall som bedömts alltför riskfyllt att 

släppa ut i havet i stiillet. efter kanske endast bristfallig behandling, sEipps 
ut i avseviirt kiinsligare områden. t. ex. hamnar och andra kustniira vatten. 

Att Sverige så snart som möjligt skall ti!liimpa konventionernas bestiim
melser om flytande kemikalier i bulk iir enligt min mening sjiilvklart. Detta 
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förutsätter emellertid all problemen med det kemiska avfallets mottagande, 
omhändertagande och oskadliggörande kan lösas. Häri ligger en rad frågor 
av praktisk. teknisk och ekonomisk natur som får prövas i anslutning till 
de fortsatta överläggningarna rörande ikraftträdandet av Östersjökonven
tionens bestiimmelser om kemikalier. Enligt min mening bör för svensk 
del frågan kunna lösas genom medverkan av det riksomfattande behand

lingsföretag som enligt riksdagens beslut (prop. 1975:32, JoU 1975:10. rskr 
1975: 161 J skall inriitlas för att behandla eller långtidsförvara miljöfarligt av
fall. Silvitt giiller avfall från sjöfarten måste i samband diirmed lösas bl. a. 
siidana fragor om avgr:insningen av ansvaret faktiskt och ekonomiskt i olika 
hanteringsled mellan detta företag, lastens avsiindare och mottagare, ham
nens iigare. redaren etc. Till dessa frågor avser jag - som jag redan har 
förutskickat - att återkomma i ett senare sammanhang. 

\-kel hänsyn till Östersjökonventionens utformning såvitt elen avser kec 
mikalier möter ej hinder mot ratificering, och jag förordar ett godkännande 
i denna del. Vidare förordar jag att havsföroreningskonventionen godkänns 
i den del som rör kemikalier m. m. i förpackad form. 

7.J.4 Toalc11av/al/ och /as1 avfall 

I bilagorna IV och V till havsföroreningskonventionen finns detaljerade 
regler - bl. a. i fråga om villkor för utsläpp och om mottagningsanorclningar 
- till förhindrande av förorening genom toalettavfall och fast avfall. I fråga 
om toalettavfall innehåller konventionen även föreskrifter om fartygens ut
rustning. 

Föreskrifterna i Östersjökonventionen om toalettavfall och fast avfall över
ensstämmer i allt väsentligt med motsvarande regler i havsföroreningskon
ventionen om utsläpp, mottagningsanorclningar m. m. 

Mot konventionernas bestämmelser om toalettavfall och fast avfall fram
förs i stort sett inte några erinringar av remissinstanserna. Flera av dem 
hälsar med tillfredsstiillelse ett genomförande av en svensk lagstiftning i 
enlighet med dessa bestämmelser. 

Jag delar den positiva uppfattning som kommit till uttryck vid remiss
behandlingen och förordar att konventionerna godkänns i dessa delar. Det 
avfoll som hiir avses bör - i likhet med vad jag tidigare förordat i fråga 
om oljerester frän fartygs maskinrum - tas om hand inom ramen för det 

kommunala renhällningsmonopolet. 

Enligt min mening bör i avgiftsfrågan i stort kunna tillämpas samma 
principer som jag tidigare förordat beträffande omhändertagande av olje
rester. 

7.2.5 Sa111arbe1e vid bekämpning av hav!j/iirore11i11gar 

Bestämmelser om samarbete mellan Östersjöstaterna vid bekämpning av 
havsföroreningar finns i Östersjökonventionen i artikel 11 och bilaga VI. 
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Förebilder för bilagan har varit överenskommelsen i samma iimne mellan 

de nordiska länderna (SÖ 1971 :23) och det avtalsutkast som utarbetades 
vid Östersjöstaternas möte i Visby 1970. Bestiimmelscrna har inte mött 
någon erinran vid remissbehandlingen och jag förordar - efter samråd med 
chefen för kommundepartementet - att konventionen godkänns i denna 
del. 

7 .3 Övriga frågor 

I lavsföroreningskonventionen innehåller en rad bestiimmelser om beiv
rande av övertriidelser, om övervakning och kontroll, skadestånd i vissa 

l~dl, rapporteringsskyklighet m. m. Likaså finns regler om undertecknande. 
ratificering, ikrafttriidande, ändringar i konventionen o. d. I Östersjökon
ventionen finns - utöver vad jag nyss niimnt - vissa åtganden om samarbete 
i olika frågor rörande sjöfarten. I nu angivna delar har vid remissbehand

lingen inte framförts några inviindningar mot konventionerna och jag för
ordar ett godkiinnande. 

Bestämmelserna i Östersjökonventionen om vattenförorening från fartyg 
har möjliggjorts genom att Östersjöområdet behandlats som ett specialom

råde i havsföroreningskonventionen. Bl. a. med hänsyn till bestämmelsernas 
art av siirreglering för ett klart avgriinsat område förordar jag, att de tas 

upp i en särskild författning vid sidan av 1972 års lag, som alltså med 
denna lösning skulle innehålla endast mera generellt gällande regler - be
stämmelser om utsläpp på det fria havet utanför Östersjöområdet, föreskrifter 
om fartygens konstruktion och utrustning, kontroll- och övervakningsregler 

o. d. För en sådan lösning talar också den omständigheten att till 1972 års 
lag - eftersom den bygger på överenskommelser som inte trätt i kraft -
kommit att knytas tämligen komplicerade övergångsbestämmelser vilka 
skulle behöva byggas ut ytterligare, om Östersjökonventionens regler skulle 
arbetas in i lagen. 

Som framgått av det föregående omfattar Östcrsjöomradet inte konven
tionsstaternas inre vatten. Inte heller ingår i detta omräde svenskt vatten 
norr om latitudparallellen genom Skagen. Enligt min mening biir emellertid 

en svensk lagstiftning om åtgärder mot vattenförorening från fartyg på 
grundval av Östersjökonventionen gälla allt svenskt sjöterritorium, dvs. även 
inre vatten och vattnet utanför Bohuskusten, varvid möjligheten bör bevaras 
att för svenskt sjöterritorium tilllimpa föreskrifter som är str~ingare iin Ös

tersjökonventionens bestiimmelser. 
I enlighet med det anförda har inom kommunikationsdepartementet upp

riittats förslag till lag om å.tgiirder mot vattenförorening från fartyg inom 

Östersjöområdet. I det följande avser jag att niirmare kommentera de fö
reslagna bestiimmelserna. 

I I ~ anges lagens giltighetsområde. Det kan i anslutning härtill erinras 
om att vissa bestämmelser i 1972 års lag och 1972 års kungörelse - främst 
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rörande fartygs konstruktion och utrustning - har giltighet även i fråga 
om fartyg som trafikerar Östersjöområdet. I 3 ~ upptas definitioner i hu

vudsaklig överensstiimmelse med Östersjökonventionen. I en del fall har 
vissa - i den praktiska tillämpningen betydelselösa - avvikelser gjorts i 
syfte att förenkla beskrivningarna. I den mån mera detaljerade bestämningar 

behövs, kan de lämnas i verkställighetsfåreskrifter. 

Uttrycket "släppas ut" används bl. a. i 4 ~ för att beskriva alla slag av 

oljeutflöden. Av 19 ~ följer att utsläpp som sker på grund av uppsåt eller 
oaktsamhet iir straffbara. Om ett straffritt utsläpp har skett men veder
börande uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att hindra eller minska 

fortsatt utflöde. omfattas underlåtenheten av samma straffbestiimmelse. Vad 
nu sagts har sjiilvfallet motsvarande tilliimpning i fråga om utsliippsförbuclen 

i 5 och 6 ~~-
Med de inskriinkningar som följer av 5 och 6 ~~ om toalettavfall och 

fast avfall utgör bestiimmelserna i 8 ~ i princip en motsvarighet till 4 ~ i 

1972 års lag. Syftet med 8 ~ ifr att - i avbidan på att Östersjökonventionens 
bestiimmelser hiirom kan siittas i tilliimpning - undvika en försämring av 

nuvarande miijlighcter att vidta åtgiircler mot vattenförorening genom ke
mikalier. 

Begreppet anordning i elen nya lagen motsvarar iiven anliiggning enligt 
terminologin i 1972 års lag. I fråga om mottagningsanordningarna beskrivs 
i bl. a. 9 ~ åliggandena för elen som lastar ut olja eller driver reparations
verksamhet så all vederbörande företag "svarar för" att mottagningsan
ordning finns. rnirav följer att företaget inte sj~ilvt behöver driva anliigg
ningen. Den faktiska driften kan anförtros t. ex. ell för flera utlastande 
oljebolag gemensamt dotterföretag i de fall en samordnad lösning iir att 
föredra. F.tt reparationsvarv kan överlåta driften på en entreprenör, t. ex. 
ett oljebolag. Sådana åtgiirder för dock inte innebiira all det företag som 
har det förfallningsmiissiga ansvaret inte liingre kan uppfylla sina förplik
telser. t. ex. genom att företaget avhiinder sig inflytandet över mottagnings
verksamheten. Aktualiseras en lösning som innebiir att entreprenör anviinds. 
måste också beaktas att anliiggningen skall lokaliseras så att fartygen inte 
orsakas otillbörlig försening. 

Konventionen stiiller inte krav på att mottagningsanordning skall finnas 
tillgiinglig d;ir liiktring av olja sker. Vad som skall giilla i olika fall vid 

sådan verksa111het kan enligt lagen beslutas med stöd av 9 ~ första stycket. 

14 och 18 ~~- Bestämmelsen i 11 ~ första stycket innebiir att mottagning 
och behandling av barlast- eller tankspolvatten från fartyg, som lastas eller 
repareras, skall ske utan särskilt vederlag. 

Östersjökonventionen innehåller - som jag tidigare redovisat i detalj -
noggranna r~gler om de förhållanden under vilka vissa utsliipp ffir ske. Bc

stiimmelser hiirom torde fä meddelas med stöd av 18 ~. 
Föreskrifter i övrigt i anledning av Östersjökonventionen - t. ex. regel 

6 i bilaga IV - torde det ankomma på regeringen att meddela. 
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Den nya lagstiftningen om åtgiirder mot vattenförorening från fartyg inom 
Östersjöområdet föranleder vissa följcländringar i 1972 års lag och lagen 
(1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten <iindrad 1972:2771. 
Vidare bör 25 ~ 1972 års lag iindras så att forumregeln kommer att omfotta 
även talan om ersättning av fartygets iigare eller redare i fall som avses 

11 * andra stycket. 
När det giiller iindringarna i lagen om forbud mot dumpning av avfall 

vatten har jag samrått med chelen för jordbruksdepartementet. 
Som har framgått av den tidigare redovisningen iir tilliimpningen av Ös

tersjökonventionen i olika delar beroende av konventionens ikraftträdande. 
Tidpunkten hiirför kan inte nu anges exakt och det fftr alltså ankomma 
på regeringen att besluta niir lagstif'tningen skall triida i kraft. En riktpunkt 
iir lliirvid i fråga om huvuddelen av bestiimmelserna den I januari 1977. 

I fråga 0111 vissa delar kan ett tidigare ikraftträdande bli aktuellt. Vid be
slutandetom ikrafttriidande har regeringen också att faststlilla de övergångs

bestiimmelser som behövs med hiinsyn till stater som inte iir bundna av 
Östersjökonventionen. Jag syftar då på att det i vissa avseenden bör fö
reskrivas att iildrc bestiimmelser skall tilliimpas. 

lngreppsprotoko\let har vid remissbehandlingen tillstyrkts eller famnats 
utan erinran. Jag förordar att det godkiinns. En ratilicering påkallar inte 
någon ytterligare lagstiftning eftersom ingripanden som avses i protokollet 
kan ske med stöd av 11 ~ 1972 års lag (jfr prop. 1972:38. JoU 1972:36. 
rskr 1972:234). 

7 .4 Hemställan 

Med hiinvisning till vad jag nu har anfört hemstiiller jag att regeringen 
föresfö riksdagen att 

dl'ls godkiinna 1973 ars internationella konvention till förhindrande av 
föroreningar från fartyg utom s{1vitt elen avser flytande kemikalier som trans
porteras i bulk, 

dels godkänna 1973 års protokoll om ingripande pä det fria havet vid 
havsföroreningar genom andra iimncn iin olja. 

i/e/1· godkiinna 1974 års konvention om skydd av Östcrsjönmrådets marina 
miljö såvitt den avser artiklarna 7 och 11 och bilagorna IV och VI, 

dels antaga förslagen till 
I. lag om åtgiirder mot vattenförorening från fartyg inom Östersjöom

rådet. 
2. lag om iindring i lagen (] 972:275) 0111 ätgiirder mot vattenförorening 

från fartyg, 
3. lag om iindring i lagen (]971:1154) om förbud mot dumpning av avfall 

i vatten. 
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8 Beslut 

Regeringen beslutar att genom proposition förcliigga riksdagen vad fö

redraganden har anfört för den åtgiird som han har hemställt om. 
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Bilaga 1 

1973 ARS INTERNATIONELLA KONVENTION 
TILL FÖRHINDRANDE AV FÖRORENING 
FRAN FARTYG 

7 Rik1dage111975/?fi. I sam!. Nr5 
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INTERNA TIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION 
OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973 

THE PARTIES TO THE CONVENTION, 

BEING CONSCIOUS of the need to preserve the human environment in 
general and the marinc environment in particular, 

RECOGNIZINC that deliberate, ncgligent or accidental release of oil and 
othcr harmful substances from ships constitutes a scrious source of pollution. 

RECOGNIZING ALSO the importancc of the Intcrnational Convcntion for 
the Prevention of Pollution of thc Sea by Oil, 1954, as bcing the first multilateral 
instrument to be concluded with thc prime objectivc of protecting thc environment, 
and appreciating thc significant contribution which that Convention has madc in 
preserving the scas and coastal environmcnt from pollu tion, 

DESIRING to achieve the complcte elimination of intentional pollution of 
the marine cnvironment by oil and other -harmful substances and the minimization 
of accidcntal discharge of such substances, 

CONSIDERING that this object may best be achieved by establishing rules 
not limited to oil pollution having a universal purport. 

HAVE AGREED as follows: 

General Obligations under the Convcntion 

(1) The Parties to the Convention undertake to give effect to the provisions of 
thc present Convention and those Annexes thereto by which thcy are bound, in 
order to prevent the pollution of the marine environment by the discharge of 
harmful substances or eff1uents containing such substanccs in contravention of thc 
present Convention. 

(2) Unless expressly provided otherwise. a rcferencc to the present Convention 
constitutes at the same time a reference to its Protocols and to the Annexes. 

ARTICLE 2 

Definitions 

For the purposes of thc present Convention, unless expressly providcd other-
wise: 

(I) "Regulations" rneans the Regulations contained in the Anncxes to the present 
Convention. 
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( Öl'ersdt t1ling) 

1973 ÅRS INTERNATIONELLA KONVENTION TILL FÖRHINDRANDE 
AV FÖRORENING FRÅN FARTYG 

DEfÖRDRAGSSllTA\DEPARTERNA. 

SOM .i\ R rvt LOVET\ A om nödviind igheten att bevara den mänskliga miljön i 
allmiinhet och den marina miljön i synnerhet. 

SOM INSER att utsHipp av olja och andra skadliga iimnen J'rfm fartyg som 
sker avsiktligt eller av försumlighet elkr p~ grund av olyckshändelst' utgör en 
allvarlig l'öroreningsUilla. 

SOM .i\ VE'\ INSER bt'tydelsen av 19 54 iirs in ternationclla konvention till 
förhindrande av havsvattnets förorening genom olja som det första multilaterala 
avtal. som träffats med skyddet av miljön som främsta syfte. och uppskattar denna 
konventions betydande bidrag till skyddet av haven och kusternas miljö mot 
förorening. 

S0.\1 ÖNSl'-AR uppnii en fullständig eliminering av avsiktlig förorening av den 
marina miljön genom ol,ia och andra skadliga iimnen och en minimering av utsläpp 
av sådana iimnen pa grund av olyckshiindelse. 

SOl\1 ANSER att detta mål bäst kan uppnas g::-nom att regler faststiilles som ej 
~ir begr~insade till oljeförorening och som har universell tillämplighet. 

HAR ÖVERENSKOMMIT om följande: 

ARTIKEL 1 

il J/111Jwza f6rpl ik I elscr enligt kolll'Cll I io11c11 

I. De fördragsslutande parterna förbinder sig att tilbmpa bestiimmelserna i 
denna konwnti,1n nch i Je bilagor till den som är bindande l'ör dem. i syl'te att 
hindra i'örorening :.1v den marina miljön genom utsläpp av skadliga :imnen eller 
utflöden som innehaller si1dana iinmen i strid mot denna konvention . 

.., Om annat ej uttryckligen anges innebär en hänvisning till denna konvention 
samtidigt en h~invisning till dess protokoll och till bilagorna. 

ARTIKEL 2 

Dej/11itio11er 

Om annat ej uttryckligen anges skall i denna konvention 

1. med "regler" försUs reglerna i bilagl)rna till denna konvention. 
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(2) "Harmful substance" means any substance which, if introduced into the sca, 
is liable to create hazards to human health, to harm Iiving resources and marine life, 
to damage amenities or to interfere with other legitimate uses of the sea, and 
includes any substance subject to control by the present Convention. 

(3) (a) "Discharge", in relation to harmful substances or eftluents containing 
such substances, means any release howsoever caused from a ship and 
includes any escape, disposal, spilling, leaking. pumping, emitting or 
emptying; 

(b) "Discharge" does not include: 

(i) dumping within the meaning of the Convention on the Prevention 
of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 
done at London on 13 November 1972; or 

(ii) release of harmful substances directly arising from the explora
tion, exploitation and associated off-shore processing of sea-bed 
mineral resources; or 

(iii) release of harmful substances for purposes oflegitimate scicntific 
research into pollution abatement or control. 

(4) "Ship" mcans a vessel of any type whatsoever operating in the marine cnviron
ment and includes hydrofoil boats, air-cushion vehicles, submersibles, floating craft 
and fixed or floating platforms. 

(5) "Administration" means the Government of the State under whose authority 
the ship is operating. With respect to a ship entitled to fly a flag of any State, the 
Administration is the Govemment of that State. With respect to fixed or floating 
platforms engaged in exploration and exploitation of the sea-bed and subsoil 
thereof adjacent to the coast over which the coastal State exercises sovereign rights 
for the purposes of exploration and exploitation of their natura! resources, the 
Administration is the Government of the coastal State concerned. 

(6) "Incident" means an event involving the actual or probable discharge into 
the sea of a harinful substance, or efflucnts containing such a substance. 

(7) "Organization" means the Inter-Governmental Maritime Consultative Organi
zation. 

ARTICLE 3 

Application 

(1) The present Convention shall apply to: 

(a) ships entitled to fly the flag of a Party to the Convention; and 

(b) ships not entitled to fly the flag ofa Party but which operate under the 
authority of a Party. 

(2) Nothing in the present Article shall be <.:anstrued as derogating from or 
extending the sovereign rights of the Parties under international law over the sea-bed 
and subsoil thereof adjacent to their coasts for the purposes of exploration and 
exploitation of their natura] resources. 
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1 med "skadligt ~irnne" försE1s varje ämne som, om det tillföres havet. k<m 
inneb~ira risker for människors hälsa, vara skadligt för levande tillg:rngar och den 
marina faunan och floran, skada skönhets- och rekreationsviirden eller störa annat 
behörigt utnyttjande av havet, däri inbegripet varje iimne som iir föremill for 
reglering i denna konvention, 

3. a) 

b) 

med "utsbpp" förstiis. i fråga om skadliga ämnen eller utflöden som 
innehilller sådana ämnen. varje utsläpp. oavsett hur det orsakats, från 
ett fartyg, däri inbegripet varje utströmning. kvittblivning, spill. bckage. 
utpumpning, utspridning eller u !tömning. 

uttrycket "utshipp" ej innefatta 

l) dumpning som avses i konventionen om förhindrande av havsfor
oreningar till följd av dumpning av avfall, avslutad i London den 
l3 november 1972, eller 

2) sädant utsbpp av skadliga ämnen som direkt orsakas av utforsk
ning. utvinning och cbrmed förenad, ej landbaserad bearbetning 
av havsbottnens mineraltillgimgar. eller 

3) utsläpp av skadliga fornen för behörig vetenskaplig forskning 
ang<iendL' bl'bmp11ing eller kontroll av i"örorening. 

4. med "fartyg" förstiis fartyg av alla slag som anviindes i dc11 marina miljön. 
däri i11bcgripet biirplansb<itar, sv~ivare. undervattensfartyg. flytande farkoster och 
fasta eller ilytandc platt f\lrmar. 

5. med "administration" förstäs regeringen i den stat under vars myndighet 
fartyget lyder. I fr<iga om ett fartyg som är ber~itligat att föra en viss stats llagga är 
administrationen denna stats rl'gering. I fr:iga om fasla elkr flytande plattformar, 
som anviindes for utforskning av och utvinning fr:in den del av havsbottnen och dess 
underlag som gr:ir1sar till den kust över vilken kuststaten utiiv:ir suvedna rättigheter 
med avseende pä utforskning och utvinning av naturtillg~iugarna. :ir administra
tionen if1«ig:ivarande kuststats regering. 

6. med "incident" förstas en h:indelse som medfiir eller kan befaras medföra 
utshipp i havet av skadligt iilllnt' eller utflöden innl'h:\llandc sadant iimne. 

7. med "organisationen'" t"örsl:is \klhmstatliga rädgivande sjiifartsorganisatio-
nen. 

ARTIKEL 3 

Ti llii111pn i 11gs1 il/I rd1/e 

I. Denna konvention skall iiga till:impning pit 

a) fartyg som iir ber~ittigade :itt föra en tl:irdragsslutande parts flagga. och 

bl fartyg som ej är beriittigade att föra en fördragsslutande parts nagga 
men som lyd<'r under en fördr:igsslutandL' parts myndighet. 

, Intet i Lknna artikl'I skall tolkas som inskr:inkning i elkr utvidgning av de 
fördragsslutande parternas suvcriina rättigheter enligt internationell riitt i fr;~1ga om 
utforskning nd1 utvinning av naturtillpngarna i den del av havsbottlll'n och c.less 
undt'rlag som gr~insar till deras kuster. 
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(3) The present Convention shall not apply to any warship, naval auxiliary or 
other ship owned or operated by a State and used, for the time being, only on 
govemment non-commercial service. However, each Party shall ensure by the adop
tion of appropriate measures not impairing the operations or operational capabilities 
of such ships owned or operated by it, that such ships act in a manner consistent, 
so far as is reasonable and practicablc, with the present Convention. 

ARTICLE 4 

Viola tian 

(1) Any violation of the requirements of the present Convention shall be 
prohibited and sanctions shall be established therefor under the law of the 
Administration of the ship concemed wherever the violation occurs. lf the 
Administration is informed of such a violation and is satisfied that sufficient 
evidence is available to enable proceedings to be brough t in respect of the alleged 
violation, it shall cause such proccedings to be taken as soon as possible, in 
accordance with its law. 

(2) Any violation of the requirements of the present Convention within the 
jurisdiction of any Party to the Convention shall be prohibited and sanctions shall 
be cstablished therefor under the law of that Party. Whenever such a violation 
occurs, that Party shall either: 

(a) cause proceedings to be taken in accordance with its law; or 

(b) fumish to the Administration of the ship such information and cvidence 
as may be in its possession that a violation has occurred. 

(3) Where information or evidence with respect to any violation of the present 
Convention by a ship is furnished to the Administration of that ship, the Admini
stration shall promptly inform the Party whkh has furnished thc information or 
evidence, and the Organization, of the action taken. 

( 4) The penalties specified under the law of a Party pursuant to the present 
Article shall be adequate in severity to discourage violations of thc present 
Conven tion and shall be equally severe irrespective of where the violations occur. 

ARTICLE 5 

Certificates and Special Rules on Jnspectivn af Ships 

(1) Subject to the provisions of paragraph (2) of the present Article a certificate 
issued under the authority of a Party to the Convention in accordancc with the 
provisions of the Regulations shall be accepted by the other Parties and rcgarded for 
all purposes covered by thc present Convention as having the same validity as a 
ccrtificate issued by them. 

( 2) A ship required to huld a certificate in accordance with the provisions of the 
Regulations is subject, while in the ports or off-shore terminals under the jurisdiction 
of a Partv, to inspection by officers duly authorized by that Party. Any such inspec
tion shail be limited to verifying that therc is on board a valid certifo:ate. unless 
there are dear grounds for believing that thc condition of thc ship or its equipment 
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3. D-:nna kome11tio11 skall e_j äga tilliimpning pa iirlngsi"arlyg. militära hj:ilpi"artyg 
eller andra fartyg som äges eller drives. av en -stat och som vid tidpunkten i fräga 
användes enbart i statlig icke-kommersiell tjänst. Varje fördragsslut<mde part skall 
Jock i fr:iga lllll fartyg aY detta slag, som den tigcr elkr driver. tillse genom 
viutaganue av lämpliga atgärucr. som e_j inverkar menligt på fartygens funktion eller 
funktio11sforrniiga. att sJuana fartyg sii langt det iir sk:iligt och möjligt upptdu-:r i 
i)vcrensstämmelse med dl'nna konvention. 

ARTIKEL 4 

Örert röde/ser 

I. Va1je i.Jverrr;idelse av best;immelserna i denna konvention skall vara förbjuden 
och p:ifolj<ler för sadan övertriidelse skall vara lagligen fastställda av ifr[igavaran<le 
fartygs ad111i11istration oaVSL'tl var övertr:ickls-:11 sker. Unuerr;ittas aumi11istratio11-:n 
om L'Tl saJan överträdelse och finner :ttt tillräckliga bevis föreligger för att inleda 
r iit tsligt föri"aranue m-:J anledning av J-:n p<rstaJJa övertriidelse11. skall den 
föranstalta nm att r:ittsligt förforanut' inleues s[i snart som möjligt i enlighet med 
Jcss lag. 
1 Varje överträdelse av best~inundscrna i denna konvention ino111 nf1gon 
fördragsslutande parts jurisdiktion skall vara förbjuden och pi1foljder for sadana 
i)vertriidelser skall vara fastställda i denna parts lag. Närhelst sadan övertr:idclse sker 
skall denna fördragsslutande part antingen 

a) föranstalta 0111 att rättsligt förfarande inledes i rnlighet meu Jess lag. 
eller 

b) tillhandah:illa fartygets auministration siidana upplysningar och bevis i 
dess besittning som visar att en övertr:idelsc har skett. 

3. Har upplysningar eller bevis riirande övcrtriidclsc av denna konvention 
tills@lts fartygets administration. skall denna skynds<unt underriitta den fördrags
slutande part som har tillhandah<illit upplysningen eller beviset samt organisationen 
om de :1tgiirder som har \'id tagits. 

4. De straff som anges i en föruragsslutanue p:irts lag i cnlighet meJ Jenna 
artikel skall vara tillräckligt striinga för att avskräL·ka fran övertriidclscr av 
konventionen och de skall vara lika stränga oavsett var övertr:idelserna sker. 

ARTIKEL 5 

Ccrt1jikat och särskilda regler 0111 i11spektio11 a1• filrtyg 

1. Om annat ej följer av bestiimmelserna i punkt 2 i denna artikel. skall certilikat 
som utfärdats enligt bemyndiganue av en fordragsslutandc part enligt vad som 
föreskrives i reglerna godtagas av iivriga fordragsslutande parter och betraktas för 
aliJ i denna konvrntion avsedda :ind<unid som likv:ir<ligt med certillkat som de sjiilva 
utfärdat. 

~ Ltt Ltrtyg för vilket kriives certilikat enligt vad som föreskrives i reglerna far i 
sadan hamn eller terminalanbggning utanför kusten (utsjöterminall som är under en 
fördragsslutande parts jurisdiktion underkastas inspektion genom förriittningsm:in 
som bemynuigats d:irtill i vl'derbörlig ordning av denna fördragsslut:rnde part. Varje 
sauan inspektion skall bcgrfosas till att fastställa att giltigt certifikat finns 
ombord. liirs<ivitt det ej finns klara skäl att antaga att fartygets tillstimd eller Jess 



Prop. 1975176:5 104 

does not correspond substantially with the parti1:ulars of that certificate. In that 
case, or if the ship does not cany a valid certificate, the Party carrying out the 
inspection shall take such steps as will ensure that the ship shall not sail until it can 
proceed to sea without presenting an unreasonable threat of harm to the marine 
environment. That Party may, however, grant such a ship permission to leave the 
port or off-shore terminal for the purpose of proceeding to the nearest appropriate 
repair yard available. 

(3) lf a Party denies a foreign shlp entry to the ports or off-shore terminals under 
its jurisdiction or takes any action against such a ship for the reason that the ship 
does not comply with the provisions of the present Convention, the Party shall 
immediately infonn the consul or diplomatic representative of the Party whose 
flag the ship is entitled to fly, or if this is not possible, the Administration of the 
ship concerned. Before denying entry or taking such action the Party may request 
consultation with the Administration of the ship coricerned. Information shall also 
be given to the Administration when a ship does not carry a valid certificate in 
accordance with the provisions of the Regulations. 

(4) With respect to the ships of non-Parties to the Convention, Parties shall apply 
the requirements of the present Convention as may be necessary to ensure that no 
more favourable treatment is given to such ships. 

ARTICLE 6 

Detection of Violations and Enforcement of the Conl'ention 

( l) Parties to the Convention shall co-operate in the detection of violations and 
the enforcement of the provisions of the present Convention, using all appropriate 
and practicable measures of detection and environmental monitoring, adequate 
procedures for repor ting and al:cumulation of evidence. 

(2) A ship to which the present Convention applies may, in any port or ofl~shore 
terminal of a Party, be subject to inspection by officers appointed or authorized by 
that Party for the purpose of verifying whether the ship has discharged any harmful 
substances in \"illlation llf the provisions uf the Rcgulations. Il ~111 i11spc·..:tiu11 
indicates a violation of the Convention, a report shall be forwarded to the 
Administration for any appropriate action. 

(J) Any Party shall furnish to the Administration evidence, if any, that the ship 
has discharged harmful substances or effluents containing such substances in 
violation of the provisions of the Regulations. If it is practicable to do so, the 
competent authority of the fonner Party shall notify the Master of the ship of the 
alleged violation. · 

(4) Upon receiving such evidence, the Administration so informed shall investigate 
the matter, and may request the other Party to furnish further or better evidence 
of the alleged contravention. lf the Administration is satisfied that sufficient 
evidence is available to enable proceedings to be brought in respect of the alleged 
violation, it shall cause such proceedings to be taken in accordance with its law as 
soon as possible. The Administration shall promptly infonn the Party which has 
reported the alleged violation, as well as the Organization, of the action taken. 

(5) A Party may also inspect a ship to which the present Convention applies when 
it enters the ports or off-shore terminals under its jurisdiction, if a request for an 



Prop. 1975176:5 105 

utrustning i väsentliga avseenden ej överensstämmer med uppgifterna i certifikatet. I 
s:·1dant fall eller om pä fartyget ej föres giltigt certifikat. skall den l'Lirdragsslulande 
part sum utför inspektiun.vidtaga atgiirJer for att s~ikersLilla att fartyget ej skall 
avga fiirriin det kan git till sjöss utan att utg1'ira ett usbligt hot om skada pi1 den 
marina miljön. Denna fiirdragsslutande part l'::ir dock ge s;idant fortyg tillst:111d all 
lämna h<unnen eller utsjöterminalen f(ir att ga till det n~irmaste liimpliga 
reparationsvarv som är tillgiingligt. 

3. Om en fördragsslutande par! nekar ett utliindskl fartyg tilltriide till hamnar 
eller utsjöterminaler under dess jurisdiktion eller vidtager nagon iitgärd mot sad:mt 
fartyg pil grund av att rartyget ej uppfyller bestämmelserna i denna konvention, 
skall denna fordragsslutande part omeddbart underriitta konsuln t.!ller den 
diplomatiske representanten för den part vars !lagga fartyget iir beriiltigat ;,il1 föra 
eller, om det t;,i ej är möjligt. ifrtigavarande fartygs administration. lmwn lilltriide 
nekas eller atgiird vidtages kan fi'irdragsslutande part begiira samr~id med 
i l"ri1gavarande fartygs administration. Ad mi 11 istra t ionen skall ocks<i unde rrii ttas niir 
ett fartyg ej medför giltigt certifikat enligt vad som fiireskrives i reglerna. 

4. Med avseende pii fartyg fran stater som ej iir fördragsslutande parter skall de 
fördragsslutande parterna tillämpa hestiimmelserna i denna konvention i den man 
det iir nödvändigt fi.ir att siikerstiilla att s;idana fartyg ej far en mt.!ra gynnsam 
behandling. 

ARTIKEL 6 

Upptiickande m1 r)r;ertnidelser ncl! 1·erkställa11de u1• ko11Pe11tio111!11 

I. De fördragsslutande parterna skall samarbeta fiir <itt upptiicka övertriidelser av 
konventionen och for att verkstiilla bestiimmelserna i kunventiunen och de sbll 
Jiirvid bcgagna alla lämpliga och an\'~indbara nwJcl for spaning och mil_jöövervak-
11i11g, liimpliga fiirfarandcn for rapportering och insamlande av bevismaterial. 

1 l::tt fartyg pi1 vilket denna konvention iiger tilliimpning far i varje hamrfrller 
utsjöterminal under en fordragsslutande part underkasta~ i11spektio11 genom 
förriitlningsmän som utsetts eller bemyndigats av parten för att utriina om skadliga 
iimnc'n sliippts ut i strid mot vad sum foreskrives i reglerna. Visar en inspektion 
att iiverträdelse av konventionen skett, skall en rapport tillstiillas administrationen 
för l:implig atgärd. 

3. \'arjc:i fl)rJragsslutandc part skall först' aJ1ninistrationcn 1ncJ bevis. 0111 sfiJana 
finns. för att fartyg sHippt ut skadliga i1mne1i c•lkr utt"ll'idl'n sum innehiiller s;.1dana 
iinmen i ~triJ mot vad sum tiirc·skrih'S i regkrna. Om sa iir möjligt. skall den. 
fiirstniimnda partens behöriga myndighL'l underr:it t<1 fartygets bdiilliavare om dt'n 
p<isUdJa iivntr:idels,•n . 

.f. Den administration som siil1111d~1 underr:itt<its skall efter mot tag<111dc av sada11a 
bevis undersi1ka falkt och kan hcg:ir:1 att dc·11 andra fordr:1gsslula11Je partl~ll 
tillhandali:iller ytterligare eller biittre bc'vis i'ör Jen piist:idda iiwrtriidc•lscn. Finnc·r 
administr:iti1.1nc•n att tillriickliga bevis lörcligger fi·ir att inleda riittsligt 1·iirL1rande 
med anledning :J\ den p:1stadda i'ivertriidelsen. skall dt•11 l"iiranstalta om ;1tt s;ida11t 
riiltsligt fiirf:1r:1nde inledes sa snart som möjligt i enlighet med dc•ss l<ig. 
:\dministratin11l'11 skall skyndsamt undl~n':itta den l"ii1'dragsslutande part so111 

rapporterat den p<lstadda över! riidt.!lsen och organisationen om vidtagen atgiird. 

'i l'n fördragsslutanJe part f;\r oc·ksi1 verkstiilla inspektion av ett fartyg p;1 vilket 
denna konvention iigcr tilliimpning, niir det anlöper hamnar eller utsjiitermi11~1kr 
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investigation is received from any Party together with sufficient evidence that the 
ship has discharged harmful substances or effluents containing such substances in 
any place. The rcport of such investigation shall be sent to the Party requesting 
it and to the Administration so that the appropriate action may be taken under the 
present Convention. 

ARTICLE 7 

Undue Delay to Ships 

(l) All possible efforts shall be made to avoid a ship being unduly detained or 
delayed under Art ide 4, 5 or 6 of the present Convention. 

(2) When a ship is unduly detained or delayed under Article 4, 5 or 6 of the 
present Convention. it shall be cntitled to compensation for any loss or damage 
suffered. 

ARTICLE 8 

Reports on Incidents lm1olving Harmful Substances 

(l) A report of an incident shall be made without delay to the fullest extent 
possible in accordance with the provisions of Protocol I to the present Convention. 

(2) Each Party to the Convention shall: 

(a) make all arrangements necessary for an appropriate officer or agency to 
receive and process all reports on incidents; and 

(b) notify the Organization with complete details of such arrangements for 
cin;ulation to other Parties and Membcr States of the Organization. 

{3) Whenever a Party receives a report under the provisions of the present 
Article, that Partyshall relay the report without delay to: 

( a) the Administration of the ship involved; and 

(b) any other State which may be affected. 

(4) Each Party to the Convention undertakes to issue instructions to its maritime 
inspection vessels and aircraft and to other appropriate services, to report to its 
authorities any incident referred to in Protocol I to the present Convention. That 
Party shall, if it considers it appropriate, report accordingly to the Organization and 
to any other party conccrned. 

ARTICLE 9 

Other Treaties and Interpretation 

(I) Upon its entry into force, the present Convention supersedes the International 
Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil. 1954, as amended, as 
between Parties to that Convention. 
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Llllder dess jurisdiktion, om begiiran 0111 en sädan undersökning mottagits fr:in en 
annan fördragsslutande part jämte tillr~id;liga bevis för att fartyget släppt ut 
skadliga ämnen eller utflöden som innehaller sådana ämnen. oavsett var detta skett. 
Rapport om sadan undersökning skall tillställas den fördragsslutande part som 
begiirt undersökningen samt administrationen, så att lämplig :ltgärd kan vidtagas 
enligt Jcnna konvention. 

ARTIKEL 7 

U1illbörligr Jiirn:1111nde 111· fartyg 

I. Alla tänkbara ansträngningar skall göras för att unuvika att ett fartyg 
otillbörligt kvarhålles eller l"örsen:is p~i grund av åtgärd enligt artikel 4. 5 eller 6 i 
<lenn::i konvention. 

"' N~ir ett fartyg otillbörligt kvarhiilles dler försc11as pa grund av atgiird enligt 
artikd 4. 5 dkr 6 i denna konvcntiun. skall dl't vara bniittigat till ersättning för 
uppkummen fiirlust eller skada. 

ARTIKEL 8 

Rappor/l'r 0111 incide111er som rör skadliga ci11111e11 

I. Rapport om en incident skall avges utan dröjsmCil och sa fullstiindigt som 
möjligt i enlighet med bestämmelserna i protokoll r till Jenna konvention. 

Ya1je fordragsslu tande part skall 

a) vidtaga alla :itgärder som är nödvändiga för att alla rapporter om 
incidenter mottages och bearbetas av en l:implig tjiinstemmi eller 
liimpligt organ. och 

b) delge organisationen fullstiindiga uppgi!'ter om siid~u1a iitgiirder for 
utsiindning till övriga tOrdragsslutandc parter och organisationens 
medkmssta ter. 

3. :--;ärhelst en fiirdragsslutande part mottager en rapport enligt bestiimmelserna i 
denna artikel skall parten omedelbart vidarebefordra rapporten till 

a) ifr:igavarande fartygs administration, och 

b) varje annan stat som kan beröras. 

4. V:iri<' fnrdragsslutande part förhinder sig att utfarua instruktioner tör siid:.ma 
färtyf:! od1 luftfartyg, som :1nvii11dcs fiir sjöf::irtsöverv;ik11illf:!, och :111dr:1 liimplig:1 
förvaltningar att till sina myndigheter rapportera varje incident som avses i 
prntoknll I till denna komention. S·;iJan fordragsslutande part skall, om den an,cr 
dec l:impligt. avge motsvarande rapport till organisatilmcn och varje a1111a11 bcnird 
föruragsslutandc part. 

ARTIKEL 9 

AnJra /i'irdraK och rolk11i11g 

). Denna konvention crsiiltcr. n~ir den triiuer i kr:.ift, )')54 :irs reviderade 
internationella konvention till förhindrande av havsvattnets förorening genom olj:1 
siivit t avser l'örhi\llandet mellan den konventionens parter. 
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( 2) Nothing in the present Convention shal\ prejudice the codification and 
development of the law of the sea by the United Nations Conference on the Law of 
the Sea convened pursuant to Resolution 2750 ((XXV) of the General Assembly 
of the United Nations nor the present or future claims and legal views of any State 
concerning the law of the sea and the nature and extent of coastal and flag State 
jurisdiction. 

(3) The term "jurisdiction" in the present Convention shall be construed in the 
light of international law in force at the time of application or interpretation of 
the present Convention. 

ARTICLE 10 

Settlemcnt of Disputes 

Any dispute between two or more Parties to the Convention concerning the 
interpretation or application of the present C:onvention shall, if settlement by 
negotiation between the Parties involved has not been possible, and if these Parties 
do not othcrwise agrec, be submitted upon request of any of them to arbitration 
as set Llllt in Protocol II to the present Cunvention. 

ARTICLE 11 

Commu11icatio11 of Information 

( 1) The Parties to the Convention undertakc to communicate to the Organization: 

(a) thc text of laws, orders, decrees and regulations and other instruments 
which have been promulgatcd on the various matters within the scope 
of thc present Convention: 

(b) a list of non-governmcntal agencics which are authorized to act on their 
hchalf in mattcrs relating to the design, construction and equiprnent of 
ships carrying harrnful substances in accordancc with the provisions of 
thc Rcgulations: 

(c) a sufficient number of spccimens of their certificates issued under the 
provisions of the Rcgulations; 

( d) a list of reception facilities induding their location, capacity and 
available facilities and other drnracteristics: 

(c) official rcports or sumrnaries of official rcports in so far as they show 
the rcsults of the application of the present Convcntion: and 

( f) an amma! stat!stical report, in a form standardizcd by the Organization, 
of penalties al'.tually imposed for infringcment of the present Conven
tion. 

( ~) The Organization shall notify Parties of the receipt of any communications 
unJer the present Article and circalate tu all Parties any infonnation communiL·atcd 
to i I under su~-paragraphs (I I( b) to ( f) of the prescn t Article. 
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, Intet i denna konvention skall fliregripa havsr;ittens kodifiering och utveck
ling vid den havsriittskonforens som Förenta nationerna skall h[11la enligt Förenta 
nationernas generalförsamlings resolution 2750 C (XXV): ej heller föregripes nagon 
stats nuvarande eller framtida anspri1 k och rättsliga uppfattning rii rande havsr;i t ten 
samt arten och omfattningen av kuststats- och tlaggstatsjurisdiktion. 

3. Uttrycket "jurisdiktion" skall i denna konvention tolkas enligt den interna
tionella rätt som gäller vid tidpunkten for tilbmpning eller tolkning av denna 
konvention. 

ARTIKEL 10 

BiliJ~'?;gande 1n• tl'ister 

Tvist mellan tvti eller flera fördrags~lutande parter bctr;iffande tolkningen 
eller tilbmpningen av denna konvention skall, om tvisten ej kunnat bifaggas genom 
llirhandlingar mellan berörda fördragsslutandc parter och dessa parter ej kommer 
överens 0111 annaL på begäran :w n~ignn av dem h;inskjutas till skiljedom enligt 
protokoll 11 till denna konvention. 

ARTIKEL 11 

Till/1amlalidllande a~' injim11atio11 

I. De fördragsslutande parterna förhinder sig att delge organisationen 

a) texten till lagar. förordningar. kungiirelser. reglementen och andra 
bestämmelser som har utnirdats i olika :imnen inom denna konventions 
tillämpn ingsom r:1de, 

b) en förteckning iiver de icke-statliga organ som bemyndigats att vidtaga 
iitg:irder p~i deras vägnar i fri1gor som rör utformning. konstruktion och 
utrustning av fartyg som transporterar skadliga :imnen enligt vad som 
foresk rives i reglerna. 

c) etl tilkickligt antal exemplar av de cntifikat som utfardas av dem 
enligt vad som föreskrives i reglerna, · 

d) en forteckning över mottagningsanorclningar. innefattande dessas belii
genhet och kapaci tel. tillg:ingliga anordningar och övriga kiinnetecken. 

e) officiella rapporter eller sammandrag av officiella rapporter i den mfo 
de avser resultaten av denna konventions till:impning. och 

n en ~jrlig statistisk redogörelse. enligt formulär som fastst:illes av 
organisationen. for straff som utdömts for övertriiclelse av denna 
konvention. 

, Organisationen skall underrätta fördragsslutande parter om mottagandet av 
meddelanden enligt denna artikel och vidarebefordra till alla förclragsslutande parter 
information som delgivits organisationen enligt punkterna I b) I f) i denna artikel. 
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ARTICLE 12 

Casualties to Ships 

(I) Each Administration undertakes to conduct an investigation of any casualty 
occurring to any of its ships subject to the provisions of the Regulations if such 
casualty has produced a major deleterious effect upon the marine environment. 

(2) Eacl1 Party to thc Convention undertakes to supply the Organization with 
information concerning the findings of such investigation. when it judges that such 
information may assist in determining what changes in the present Convention 
might be desirable. 

ARTICLE 13 

Signature, Ratification, Acceptance. Approml and Accessio~1 

(I) The present Convention shall remain open for signature at the Headquarters 
of the Organization from 15 January 1974 until 31 December 1974 and shall 
thereafter rcmain open for accession. States may become Parties to the present 
Convcntion by: 

( a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval: 
or 

(b) signature subject to ratification, acceptance or approval. followed by 
ratification. acccptance or approval: or 

(c) accession. 

( 2) Ratification, acceptance, approval or accession shall be effectcd by the deposit 
of an instrument to that effect with the Secretary-General of the Organization. 

(3) The Secretary-General of thc Organization shall in form all States which have 
signed the present Convention or acceded to it of any signature or of the deposit 
of any new instrument of ratification. acceptance, approval or accession and the 
date of its deposit. 

ARTICLE 14 

Optio11al An11cxes 

( 1) A Sta te may at the time of signing, ratifying, accepting. approving or acceding 
to the present Conventiori declare that it does not accept any one or all of 
Annexes 111. IV and V (hereinaftcr referred to as "Optional Annexes") to the 
present Convention. Subject to the above. Parties to the Convention shall be bound 
by any Annex in its entirety. 

( 2) A Statc which has dcclared that it is not hound by an Option al Annex may at 
any tirne accept such Annex by depositing with the Organization an instrument of 
the kind rcferred to in Article 13( 2) of the present Convention. 

(3) A State which makes a declaration under paragraph ( l) of the present Article 
in respect of an Optional Annex and which has not subsequently accepted that 
Annex in accordancc with paragraph ( 2) of the present Article shall not be under 
any obligation nor entitled to claim any privileges under the present Convention in 
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ARTIKEL 12 

Fart_1gsol_1•ckor 

I. Varje :.1dministration förbinder sig att wrkställa en undersökning av v:irje 
olycka som drabbar nagot av dess fartyg pit vilket reglern:i äger tillämpning. om 
si1dan olyL·ka medfört en allvarlig skadlig effekt pii den marina miljön. 

1 Ya~je fördragsslutande part förbinder sig att tillhandahalla organisationen 
information om resultatet av S<ldana undersökningar när den finner att si1dan 
information kan vara av betydelse for bedömande av vilka ändringar i denna 
konvention som kan vara önskviirda. 

ARTIKEL 13 

Cl/l/crtecknandc. ratijicering, godtagande. godkännande och ans/11t11ing 

l. Denna konvention skall vara öppen för undertecknande i organisationens 
lokaler frän den 15 januari 1974 till den 31 december 1974 och skall därefter vara 
öppen för anslutning. Stater kan bli förclragsslutande parter genom 

a) undt'rtecknande u1a11 förbehf1ll för ratificering. godtagande eller god
l.:iin1unde. ei!t'r 

b I undt'rtecknande med förbehall för ratificering. godtag:.1nde eller god
kännande. följt a\' ratificering. godtagande eller godkännande. eller 

c) :mslu tning. 

1 Ratifo.:cring. godtattandl?. godbnnande eller amlutning skall verkställas 
genom deposition av ett instrument därom hos organisationens generalsekreterare. 

3. Organisationens generalsekreterare skall underrätta alla stater som har 
undertecknat denna konvention eller anslutit sig till den om undertecknande od1 
om depusiti,1n av nytt instrument snm avser ratificering. godtagande. godbnnandc 
eller anslutning samt om dagen for instrumentets deposition. 

ARTIKEL 14 

Valji"ia bilugor 

I. Stat bn. dii den undertecknar. ratificerar. godtager. godk:inncr eller ansluter 
sig till denn:1 konvention. förkl:ua alt den ej godtager en eller flera av bilagorna 111. 
IV och V (i del följande bcn:imnda '"valfria bilagor'") till denna konvention. Om 
annat ej följer av vad som sagts ovan. skall fordragsslutamlc parter vara bundna av 
varjl' bilaga i dess helhet. 

1 Stal som förklara! sig ej vara bunden av en valfri bilaga kan n:ir som helst 
godtaga denna bilaga genom att hos organisationen deponera ett instrnmcnt av det 
slag som anges i artikel 13 punkt 2idenna1-:onventinn. 

3. Stal som avger förl.:laring c'nligt punkt I i den11;1 artii.:t'I i l'riiga nm valfri 
bilaga och som ej därefter godtagit denna bilaga enligt punl.:t 2 i denna artikL'I skall 
ej ha nägra sk'. 1ldigheter och skall ej heller kunna iiberopa n:1gra rättigheter enligt 
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respect of mattcrs related to such Annex and all references to Parties in the present 
Convention shall not include that State in so far as matters related to such Annex 
are concemed. 

(4) The Organization shall inform the States which have signed or acceded to the 
present Convention of any declaration under the present Article as well as the 
receipt of any instrument deposited in accordance with the provisions of para
graph (2) of the present Article. 

ARTICLE 15 

Entry info Force 

(I) The present Convention shall cnter into force twelve months after thc date on 
which not less than fifteen States, the combincd rncrchant f1eets of which constitute 
not less than fifty per cent of the gross tonnage of the world's merchant shipping, 
have becorne parties to it in accordance with Article 13 of the present Convention. 

(2) An Optional Annex shall enter into force twelve rnonths after thc date on 
which the conditions stipulated in paragraph (I) of the present Article have been 
satisfied in relation to that Annex. 

(3) The Organization shall infonn the States which have signed the present 
Convention or acceded to it of the date on which it enters into force and of the 
date on which an Option al Annex enters into fon;e in accordance with paragraph ( 2) 
of the present Article. 

(4) For Statcs which have deposited an instrument of ratification. acceptance, 
approval or accession in respect of thc present Convention or any Optional Annex 
after the requirements for entry into force thcreof have becn met but prior to thc 
<late of entry into forcc, the ratification, acceptancc, approval or accession shall 
takc effect on the date of en try into force ·of the Convention or such Annex or 
three months aftcr the date of dcposit of the instrument whichever is the later date. 

(5) For States whit:h have deposited an instrument of ratification,' acceptance, 
approval or accession after the date on which the Convention or an Optional Annex 
entered into force, the Convention or the Optional Annex shall become effective 
three rnonths after thc datc of deposit of the instrument. 

(6) After the datc on which all the conditions required under Article 16 to bring 
an amendment to the present Convention or an Optional Annex into .force have 
been fulfilled, any instrument of ratification. acceptance, approval or accession 
depositcd shall apply to thc Convention or Annex as amendcd. 

ARTICLE 16 

Amendments 

(1) The present Convention may be amended by any of the procedures specified 
in the following paragraphs. 
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denna konvention i fdgor som h~inför sig till denna bilaga, och hänvisningar i 
denna konvention till fiirdragsslutande parter skalJ ej innefatta denna stat s3vitt 
avser frägor som hiinför sig till bilagan. 

4. Organisationen skall underrätta de stater som har undertecknat eller anslutit 
sig till denna konvention om förklaring enligt denna artikel och om mottagandet av 
instmment snm deponeras enligt besLimmelserna i punkt 2 i denna artikel. 

ARTIKEL 15 

JkraftträdaJl(fe 

I. Denna konvention skall träda i kraft tolv manader efter den dag dä minst 15 
sta1l'r, vilkas handelstlottor sammanlagt har minst 50 procent av världsh;wdels
llnllans bruttodräktighet, blivit fördragsslntande parter enligt artikel 13 i denna 
konvention . 

..., En valfri bilaga skall trtiJa i kraft tolv manader efter den dag d3 de villkor som 
anges i punkt l i denna artikel har uppfyllts i fraga om denna bilaga. 

3. Organisationen skall underrätta de stater som har undertecknat eller anslutit 
sig till denna konvention om dagen for dess ikraftlriidande och om dagen för 
ikraftträdandet av valfri bilaga enligt punkt 2 i denna artikel. 

4. För stater. som deponerar instrument avseende ratificering. godtagande eller 
godkännande av eller anslutning till denna konvention eller någon av de valfria 
bilagorna efter del att villkoren för ikraftträdande uppn[1tts men före tidpunkten 
för ikrnfttr:idandct. skall ratificeringen, godtagandet. godkännandet eller anslut
ningen bli giillande den dag. dä konventionen eller hilagan triider i kraft, eller tre 
minader efter den dag d<i instrumentet deponerats, om sistnämnda dag infaller 
senare . 

.'i. För stater. sum Lkpuncrar i11strunwn 1 avseende ratificering, god tag;mde, 
godkiinnande eller anslutning efter den dag då konventionen eller en valfri bilaga 
triitt i kraft. skall konventionen eller den valfria bilagan hli giillande tre mfinader 
efter den dag da instrurnen tet deponerats. 

6. Efter den dag dii alla villkor uppfyllts som föreskrives i artikel 16 for 
ikrarttriidande av en iindring i denna konvention eller i en valfri bilaga skall 
instrlll11L'llt avscenck ratiricering, godtagandc. godkännande eller anslutning som 
deponeras g:illa den ändrade konventionen eller bilagan. 

ARTIKEL 16 

,fm/ringar 

I. Denna konvention kan ändras på nagot av de sätt som anges följande 
punkter. 

8 Riksdagen 1975/lfJ. 1 sam/. Nr 5 
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(2) Amendments after consideration by the Organization: 

(a) any amendment proposed by a Party to the Convention shall be 
submitted to the Organization and circulated by its Secretary-General to 
all Members of the Organization and all Parties at least six months 
prior to its consideration; 

{b) any amendment proposed and circulated as above shall be submitted to 
an appropriate body by the Organization for consideration; 

(c) Parties to the Convention, whether or not Members of the Organiza
tion, shall be entitled to participate in the proceedings of the 
appropriate body; 

(d) amendments shall be adopted by a two-thirds majority of only the 
Parties to the Convention present and voting; 

(e) if adopted in accordance with sub-paragraph (d) of this paragraph, 
amendments shall be communicated by the Secretary-General of the 
Organization to all the Parties to the Convention for an:eptancc; 

(f) an arnendmen t shall be dcemed to have been accepted in the following 
circumstances: 

(i} an amendment to an Artidc of the Convention shall be deemed 
to have been accepted on the date on whid1 it is accepted by 
two-thirds of the Parties, the combined merchant fleets of wh ich 
constitute not less than fifty per cent of the gross tonnage of the 
world's merchant fleet: 

(ii) an amendment toan Annex to the Convention shall be deemed to 
have been accepted in accordance with the procedure specified in 
sub-paragraph (t)(iii) of this paragraph unless the appropri<Jte 
body, at the time of its adoption, determines that the amendment 
shall be deemed to have been acceptcd on thc date on which it is 
accepted by two-thirds of the Parties, the combined merchant 
fleets of which constitute not less than fifty per cent of the gross 
tonnage of the world's mcrchant tleet. Nevertheless, at any time 
before thc entry into force of an amendment tu an Annex to the 
Convention, a Party may notify the Secretary-General of thc 
Organization that its express :.ipproval will be nccessary bcforc the 
amendment enters into force for it. The l:.itter sh:.ill bring such 
notification and thc datc of its receipt to the notice of Parti~s: 

(iii) an amendment to an Apprndix to an Annex to the Convention 
shall he deemed to have been accepted at the end of a period to 
be determined by the appropriate body at the tirne of its 
adoption, which period shall be not less than ten months, unlcss 
within that period an objection is communicated to the Organiza
tion by not less than one-third of the Parties or by Parties 
thc combined merchant fleets of which constitutc not less than 
fifty per cent of thc gross tonnage of the world's mcrchant fleet 
whichever condition is fulfilled; 

(iv) an amendment to Protocol I to the Convention shall be subject 
to the same procedures as for the amendments to the Anncxes 
to the Convention, as provided for in sub-paragraphs (f)(ii) or 
(f)(iii) of this paragraph; 
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2. Ändringar efter prövning av organisationen: 

a) i'i. ndring som föreslas av en fördragsslutande part skall överlämnas till 
organisationen och av dess generalsekreterare delges alla organisationens 
medlemmar och alla fördragsslutande parter minst sex månader före 
förslage ls prövning. 

b) i\ndring som föreslagits och delgivits enligt ovan skall av organisationen 
överliimnas till cl t särskilt organ för prövning. 

c) Fördragsslutande parter skall, vare sig de är medlemmar av organisatio
nen eller ej. vara berättigade att del taga i överläggningarna i det 
siirskilda organet. 

d) Ändringar skall antagas med två tredjedels majoritet uteslutande bland 
närvarande och röstande fördragsslutande parter. 

e) i\ndringar som antagits enligt dl i denna punkt skall av organisationens 
generalsekreterare överlämnas till alla fördragsslutande parter fiir 
god tagande. 

f) En ändring skall ames som god tagen i följande fall: 

Il ~\ndring i en artikel i konventionen skall anses som godtagen den 
dag d~ den godtagits av tv:1 tredjedelar av de fördragsslutande 
parterna, om de som godtagit ändringen har handelsflottor som 
sammanlagt har minst 50 procent av viirldshandelsllottans brutto
dräktighet. 

2) i'i.ndring i en bilaga till konventionen skall anses som godtagen i 
enlighet med det förfarande som anges i f) 3) i denna punkt. om ej 
det särskilda organet vid tidpunkten för iindringens antagande 
bestiimmer att ändringen skall anses som godtagen den dag da den 
gcidtagits av tvi1 tredjedelar av de fordragsslutande parterna. om 
de som godtagit ändringen har handelsflottor som sammanlagt har 
minst 50 procent av världshandelsflottans bruttodräktighet. För
dragsslutande part far dock när som helst före ikraftträdandet av 
en ändring i en bilaga till konventionen meddela organisationens 
generalsekreterare att dess uttryckliga godkännande är nödvändigt 
innan ändringen triidcr i kraft för dess del. Generalsekreteraren 
skall underrätta de fördragsslutande parterna om sadant medde
lande och om dagen för mot tagandet. 

3) i'i. ndring i ett bihang till en bilaga till konventionen skall anses 
som godtagen vid utgången av en tid, som faststiillcs av det 
särskilda organet vid tidpunkten för iindringens antagande och 
som ej får vara kortare än tio månader, om organisationen ej 
under denna tid mottager invändningar antingen från minst en 
tredjedel av de fördragsslutande parterna eller friin ett antal 
fördragsslutande parter vilkas handelsflottor sammanlagt har 
minst 50 procent av viirldshandelsOottans bruttodriiktighet. 

4) Ändring i protokoll I till konventionen skall ske enligt det 
förfarande som anges i f) 2) eller f) 3) i denna punkt för iindring i 
bilaga till konventionen. 
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(v) an amendment to Protocol Il to the Convention shall be subject 
to the same procedures as for the amendments to an Article 
of the Convention, as provided for in sub-paragraph (f)(i) of this 
paragraph; 

(g) the amendment shall enter inta force under the following conditions: 

(i) in the case of an amendment to an Article of the Convention, to 
Protocol Il, or to Protocol I or to an Annex to the Convention 
not under the procedure specified in sub-paragraph (f)(iii) of this 
paragraph, the amendment accepted in conformity with the fore
going provisions shall enter inta force six months after the date of 
its acceptance with respect to the Parties which have declared that 
they have accepted it; 

(ii) in the case of an· amendment to Protocol I, toan Appendix toan 
Annex or to an Annex lo the Convention under the procedure 
specified in sub-paragraph (t)(iii) of this paragraph, the amend
ment deemed to have been accepted in accordance with the 
foregoing conditions shall enter inta force six months after its 
acceptance for all the Parties with the exception of those which, 
before that date, have made a declaration that they do not accept 
it, or a declaration under sub-paragraph (f)(ii) of this paragraph, 
that their express approval is necessary. 

(3) Amendment by a Conference: 

(a) Upon the request of a Party, concurred in by at least one-third of the 
Parties, the Organization shall convene a Conference of Parties to the 
Convention to consider amendments to the present Convention. 

(b) Every amendment adopted by such a Conference by a two-thirds 
majority of those present and voting of the Parties shall be communi
cated by the Secretary-General of the Organization to all Contracting 
Parties for their acceptance. 

(c) Unless the Conference decides otherwise, the amendment shall be 
deemed to have been accepted and to have entered into force in 
accordance with the procedures specified for that purpose in sub
paragraphs (2)(t) and (g) of the present Article. 

(4) (a) In the case of an amendment to an Optional Annex, a reference in the 
present Article toa "Party to the Convention" shall be deemed to mean 
a reference to a Party bound by that Annex. 

(b) Any Party which has declined to accept an amendment lo an Annex 
shall be treated as a non-Parly only for the purpose of application of 
that Amendrnent. 

(5) The adoption and entry into force of a new Annex shall be subject to the 
same procedures as for the adoption and entry into force of an amendment lo an 
Article of the Convention. 

(6) Unless expressly provided otherwise, any arnendment to the present Conven
tion made under lhis Article, which relates to the structure of a ship, shall apply 
only to ships for which the building contracl is placed, or in the absence of a 
building contract, the keel of which is laid, on or after the date on which the 
amendment comes into force. 
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5) Ändring i protokoll Il till konventionen skall ske enligt det för
farande som anges i f) 1) i denna punkt för iindring i en artikel i 
konventionen. 

g) En ändring träder i kraft på följande villkor: 

I) I foiga om s~dan ändring i en artikel i konventionen eller i 
protokoll Il eller i protokoll I eller i en bilaga till konventionen, 
som ej skett enligt det förfarande som anges i f) 3) i denna punkt, 
träder ändringen, om den godtagits i enlighet med förestäende 
bestämmelser, i kraft sex månader efter den dag dii den skall anses 
som god tagen, med avseende på de fördragsslu tande parter som 

1 forkl:.lrat att de godtager ändringen. 

2) I fraga om sadan ändring i protokoll I eller i ett bihang till en 
bilaga eller i en bilaga till konventionen, som skett enligt det 
förfarande som anges i f) 3) i denna punkt, träder ändringen, om 
den skall <mses som godtagen i enlighet med förestående 
bestiirnmelser, i kraft sex manader efter den dag dit den skall anses 
som godtagen, med avseende pa alla fördragsslutande parter utom 
dem som före denna dag har förklarat att de ej godtager 
iindringen eller avgivit en förklaring enligt f) 2) i denna punkt att 
deras uttryckliga godkännande är nödvändigt. 

3. Ändring genom en konferens: 

4. 

a) Pa begiiran av en. fördragsslu tande part skall organisationen, om denna 
begiiran biträtts av minst en tredjedel av de fördragsslutande parterna, 
samm,mkalla en konferens av fördragsslutande parter för att pröva 
iindringar i denna konvention. 

b) Varje :indring som antagits av en s~1dan konferens med tv'! tredjedels 
majoritet bl:.ind n~irvarande och röstande fördragsslutande parter skall 
av organisationens generalsekreterare överlämnas till samtliga fördrags
slutande parter för god tagande. 

c) Om konferensen ej beslutar annat skall ändringen anses som godtagen 
och ha tr~itt i kraft i enlighet med de förfaranden som anges fiir sådant 
:indamal i ptmkterna 2 f) och 2 g) i denna artikel. 

a) I fräga om ~indring i en valfri bilaga skall en hänvisning i denna artikel 
till "en fiirdragsslutande part" anses avse en hänvisning till en 
fi>rdragsslutande part som ~ir bunden av ifri1gavarande bilaga. 

b) fiirdragsslutandc part som avböjt att g<ldtaga en ~indring i en bilaga 
skall betraktas som icke fördragsslutande part endast vid tillämpning av 
ifri1gavarande ändring. 

"i fraga om antagande nch ikrafttr~idande av en ny bilaga tilhimpas samma 
förfaranden som i fraga om antagande och ikraftträdande av en ändring i en artikel i 
konventionen. 

6. Om annat ej uttryckligen anges skall sadan ändring i konventionen enligt 
denna artikel som avser fartygs konstruktiva delar gälla endast fartyg för vilket 
byggnadskontrakt tecknas eller. om byggnadskontrakt ej finns. vars köl str:.ickes pa 
eller efter den dag (Li ändringen tr:ider i kraft. 
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(7) Any amendment to a Protol:ol or to an Annex shall relate to the substance of 
that Protowl or Annex and shall be consistent with the Articles of the present 
Convention. 

(8) The Secretary-General of the Organization shall inform all Parties of any 
amendments which enter into force under the present Article, together with the 
date on which each such amendment enters into force. 

(9) Any declaration of acceptance or of objection to an amendment under the 
present Article shall be notified in writing to the Secretary-General of the Organiza
tion. The lat ter shall bring such notification and the date of its receipt to the notice 
of the Parties to the Convention. 

ARTICLE 17 

Promotion of Technical Ca-operation 

The Parties to the Convention shall promote, in consultation with the 
Organization and other international bodies, with assistance and co-ordination by 
the Executive Director of the United Nations Environment Programme. support for 
those Parties which request technical assistance for: 

(a) the training of scientific and technical personnel; 

(b) the supply of necessary equipment and facilities for reception and 
monitoring; 

(c) the facilitation of other measures and arrangements to prevent or 
mitigate pollution of the marine environment by ships; and 

(d) the encouragement of research; 

preferably within the wuntries concerned. so furthering the aims and purposes of 
the present Convention. 

ARTICLE 18 

Demmciation 

( 1) The present Convention or any Optional Annex may be denounced by any 
Parties to the Convention at any time after the expiry of five years from the 
date on whid1 the Convention or such Annex enters into force for that Party. 

(2) Denunciation shall be effected by notification in writing to the Secretary
General of the Organization who shall in form all the other Parties of any such 
notification received and of the date of its receipt as well as the date on which such 
dcnunl:iation takes effect. 

(3) A denundation shall take effect twelve months after reccipt of the notifica
tion of denunciation by the· Secretary-General of thc Organization or after the 
expiry of any other longer period which may be indicated in the notification. 
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7. i\ndring i ett protokoll eller i en bilaga skall htinföra sig till det sakliga 
inneklllct i protokollet eller bilagan och skall vara förenlig med artiklarna i denna 
konvention. 

:->. Organisationens generalsekreterare skall underrätta alla fördragsslutande 
parter om varje ~ind ring som träder i kraft enligt denna artikel och om den dag då 
varje sCtdan iind ring träder i kraft. 

<>. Förkbring om godtagande av eller om inv:indning mot en ändring enligt 
denna artikel skall avges genom ett skriftligt meddelande till organisationens 
generalsekreterare. Denne skall underrätta de fördragsslutandc parterna om sådant 
meddelande och om dagen fiir mottagandet. 

ARTIKEL 17 

Fiii111ja11de al' tekniskt samarbete 

De fördragsslutande parterna skall. i s;umad med organisationen och andra 
inkmationella mgan och med hj:ilp och samordning av verksttillande direktören för 
Förenta nationernas miljöprogram. friimja stöd till s:idana frirdragsslutande parter 
som beg:ir tekniskt bistfod för 

al utbildning av vetenskaplig och teknisk personal. 

b) leverans av utrustning och hjälpmedel som :ir nödvändiga för mottag
ning och övervakning. 

cl underbttande av andra <itgärder och arrangemang för alt hindra eller 
minska förorening av den marina miljön genom fartyg. och 

d) uppmuntran till forskning. 

företr:idt'Svis inom berörda ijnder. för att p<i detta s:itt bt:fr:imja denna konventions 
m~tl och syften. · 

ARTIKEL 18 

Uppsiig11i11g 

I. l.knna konvention eller varje valfri bilaga far av för<lragsslutandc part 
upps:igas när S\Hll helst c·t"ter 11tgangen av t~m ar r:iknat fran den Jag. Ja 
kpnventiont'n eller saJan bilaga tdder i kraft t«ir denna frirdragsslutande part. 

, Lpps:igningen skall vt:rkst:illas genom ett skriftligt meddelande till organisa
tionens generalsekrdcrare sum skall underrätta alla övriga fördragsslutande partt:r 
om sadant meddelande och om dagen för mottagandet samt om den d:tg da sådan 
11ppsägning blir gtillande. 

3. Fn upps:igning blir g:illandc tolv m:lnader efter den dag d:i organisationens 
generalsekreterare mottagit upps:igningen eller efter utgfangen av den bngre tid som 
kan vara angiven i meddelandet. 
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ARTICLE 19 

Deposit and Registration 

(I) The present Conven tion shall be deposited with the Secretary-General of the 
Organization who shall transmit certified true copies thereof to all States which 
have signed the present Convention or acceded to it. 

(2) As soon as the present Convention enters into force. the text shall be 
transmitted by the Secretary-General of the Organization to the Secretary-General 
of the United Nations for registration and publication, in accordance with 
Article I 02 of the Charter of the United Nations. 

ARTICLE 20 

Languages 

The present Convention is established in a single copy in the English, French, 
Russian and Spanish languages, each text _being equally authentic. Official trans
lations in the Arabic, German, Italian and Japanese languages shall be prepared and 
deposited with the signed original. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned* being duly authorized by their 
respective Governments for that purpose have signed the present Convention. 

DONE AT LONDON this second day of November, one thousand nine 
hundred and seventy-three. 

* Signatures omittcd. 
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ARTIKEL 19 

Deponering och registrering 

I. Denna konvention skall deponeras hos organisationens generalsckrl'terare som 
skall överhimna bestyrkta avskrifter därav till alla stater som um.lenecknat denna 
konvention eller anslutit sig till den. 

, Sa snart denna konvention trätt i kraft skall organisationens generalsekretera
re överbrnna texten till riirenta nationernas generalsekreterare f(ir registrering och 
publicering enligt artikel I 02 i rörenta nationernas stadga. 

ARTIKEL 20 

Sprdk 

Denna konvention iir upprättad i ett enda exemplar pii engelska, l"ranska. 
ryska och spanska språken. varvid va1je text iiger lika vitsord. Officiella (ivers;itt
ningar till arabiska. tyska. italienska och japanska spr~1ken skall utarbetas och 
deponeras tillsammans med det undertecknade originalet. 

Tl LL BEKRÄFTELSE HÄRAV har undertecknade*. diirtill vederbörligen 
bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat denna konvention. 

SOM SKEDDE 1 LONDON den andra november nittonhundrasjuttiotre. 

* ~a11111tc-c·k11i11µa11ia utnlutna. 
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PROTOCOLI 

PROVISIONS CONCERNING REPORTS ON 
INCIDENTS INVOLVING HARMFUL SUBSTANCES 
(in accordance with Article 8 of the Convention) 

Article I 

Du ty to Report 

122 

(I) The Master of a ship involved in an incident referred to in Article III of this 
Protocol, or other person having charge of the ship. shall report the particulars of 
such incident without delay and to the fullest extent possible in accordance with 
the provisions of this Protocol. 

(2) In the event of the ship referred to in paragraph (I) of thc present Article 
being abandoned. or in the cvcnt of a report from such ship heing incomplete or 
unobtainable. the owner. charterer, manager or operator of the ship, or their agents 
shall, to the fullest extent possible assume the obligations placed upon the Master 
under the provisions of this Protocol. 

Article Il 

,1ifetlzods of Reporting 

(1) Each report shall be made by radio whenever possible, but in any case by the 
fastest channels available at the time the report is made. Reports made by radio 
shall be given the highest possible priority. 

(2) Reports shall be directed to the apprupriate officer or agency specified in 
paragraph (::')(a) of Article 8 of the Convenlion. 

Article 111 

Wlzen to make Reports 

The report shall be made whencver an incident involves: 

(a) a dischargc other than as permitted under thc present Convention; or 

(b) a discharge permitted under the present Convention by virtue of the 
fact that: 

(i) it is for thc purpose of securing the safety of a ship or saving 
life at sea; or 

(ii) it rcsults from damage to the ship or its cquipment; or 

(c) a disd1arge of a harmful substance for the purpose of L·orTibating a 
specific pollution incident or for purposcs of legitimate scicntific 
research into pollution abatcment or control: or 

(d) the probability of a discharge referred to in sub-paragraphs (a), (b) or 
(c) of thc present Article. 
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PROTOKOLL I 

BESTÄMMELSER OM RAPPORTER 
OM llllCIDENTER SOM RÖR SKADLIGA ÄMNEN 

(enligt artikel 8 i konventionen) 

Artikel I 

Skyldighet att rappurtcra 

123 

( Örerslittning) 

I. Befälhavaren pa ett fartyg som haft del i en incident som avses i artikel !!I i 
detta protokoll eller annan person som iir ansvarig för fartyget skall rapportera de 
närmare omständigheterna kring incidenten utan dröjsmal och så fullständigt som 
möjligt i enlighet med best:immelserna i detta protokoll. 

., Har fartyg som avses i punkt I i denna artikel övergivits eller iir rapport som 
avges av sädant fartyg ofullst:i11dig eller omöjlig att erhiilla. skall fartygets iigare. 
befraktare, rt·dare <'lin den som eljest nyttjar fartyget L'ller deras ombud i största 
möjliga utstriickning pätaga sig hcfalhavarcns skyldigheter enligt bcstiimmelserna i 
detta protokoll. 

Artikel Il 

Metoder för rapportering 

I. Varje rapport skall avges per radio. när detta är möjligt, och i varje fall genom 
de snabbaste kanaler som sLir till buds vid tidpunkten för rapportens avgivande. 
Rapporter som siindes per radio skall ges högsta möjliga prioritet. 

., Rapport skall stiillas till vederbörande tj:instcman eller organ som anges 
artikel 8 punkt 2 al i konventionen. 

Artikel 111 

När rap/JOrf skall arge.1· 

Rapp1>rt skall avges niirhelst en incident intrii!Tar som rör 

a) annat utsbpp iin sadant som är tilbtet enligt denna konvention. eller 

b) utsläpp som iir tillatet enligt denna konvention p~l grund av att 

1) det gi.ires i syfte att trygga fartygets säkerhet eller att riidda 
miinniskoliv till sjöss. eller 

2 l det är föranlett av L'n skada pa fartyget eller dess utrustning. eller 

d utsliipp av ett skadligt iimne i syfte att hek:impa en siirskild förorenings
incident eller fiir behörig vetenskaplig forskning angaendc bd;.iimpning 
eller kon troll av forllrening. eller 

d) sannolikhet för ett utsl:ipp som avses i punkterna a). h) eller cl i denna 
artikel. 
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Article IV 

Contents of Report 

(1) Each report shall contain in general: 

(a) thc identity of the ship; 

(b) the time and date of the occurrcnce of the incident; 

(cl the gcographic position of the ship when the incident occurred; 

( d) the wind and sea conditions prevailing at the time of the incident; and 

(e) relevant details respecting the condition of the ship. 

( 2) Each report shall eon tain, in partictilar: 

(a) a clcar indication or description ~f the harmful substances involved, 
including, if possible, the correct technical namcs of such substances 
( trade names should not be used in place of the correct technical 
narncs): 

(b) a statement or cstirnate of the quantities, concentrations and likcly 
conditions of harmful substances discharged or likely to be discharged 
in to the sea; and 

(c) where relevant, a dcscription of the packaging and identifying marks; and 

( d) if possihle, the names of the consignor, consignee or manufacturer. 

(3) Each rcport shall clcarly indicate whether the harm ful substance discharged, 
or likely to be discharged is oil, a noxious liquid substance, a noxious solid 
substance or a noxious gascous substance and whether such substance was or is 
carried in bulk or containcd in packaged form, freight containers, portablc tanks, or 
road and rail tank wagons. 

(4) Each rcport shall be supplementedas nt'ccssary by any othcr relevant informa
tion requested by a recipient of the report or which the person sending the report 
deems appropriatc. 

Article V 

Supplementary Report 

Any person who is obliged under the provisions of this Protocol to scnd a 
report shall, when possible: 

(a) supplement the initial report, as necessary, with information concerning 
furthcr dcvelopments; and 

(b) rnmply as fully as possible with requcsts from affected States for 
additional information concerning the incident. 
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Artikel IV 

R.apporte11.1· i1111ehäll 

I. Av varje rapport skall i allmänhet framg:1 

a) fartygets identitet. 

b) tidpunkt och dag för incidenten, 

d fartygets geografiska position dit incidenten inträffade. 
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dl vind- och sjöförh:illanden vid tidpunkten för incidenten. och 

e) relevanta uppgifter om fartygets tillsti1nd. 

Av varje rapport skall särskilt framgil 

a) tydliga uppgifter om eller tydlig beskrivning av ifr;igavarande skadliga 
iimnen med, om möjligt. ämnenas korrekta tekniska ben:irnningar 
(handelsnamn bör ej användas i stiillet för de korrekta tekniska 
benämningarna), 

bl uppgift om eller uppskattning av miingder. koncentrationer och troligt 
tillständ i fråga om de skadliga ämnen som utsHippts eller befaras bli 
utsläppta i havet, och 

i;) i förekommande fall, beskrivning av förpackningar och identifierings
märken, och 

dl om mi~jligt_ namnet pi1 avsändaren, mottagaren eller tillverkaren. 

3. I varje rapport skall tydligt anges huruvida det skadliga ämne som u tshippts 
eller befaras bli utsläppt är olja. skadligt flytande ämne. skadligt fast ämne eller 
skadligt gasformigt ämne och huruvida s{idant ämne transporterats eller transpor
teras i bulk eller i förpackad form, fraktcontainer, flyttbara tankar eller viig- och 
jä rnvägstankvagnar. 

4. Varje rapport skall i erforderlig utsträckning kompletteras med andra 
relevanta uppgifter. om rapportens mottagare begär det eller rapportens avsändare 
bedömer det som lämpligt. 

Artikel V 

f\0111pletterandc rapport 

Person som enligt bestämmelserna i detta protokoll är skyldig att avge rapport 
skall om möjligt 

a) komplettera den ursprungliga rapporten i erforderlig utstriickning med 
upplysningar om den vidare utvecklingen, och 

b) sa fullstindigt som möjligt tillmiitesgft framsfallningar frfln berörda 
stater om ytterligare upplysningar rörande incidenten. 
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PROTOCOL Il 

ARBITRATION 
(in accordancc with Article 10 of the Convention) 

Article I 

Arbitration procedure. unless the Parties to thc dispute decide otherwise, shall 
be in accordance with the rules set out in this Protocol. 

Article Il 

(I) An Arbitration Tribunal shall be established upon thc request of onc Party to 
the Convention addressed to another in application of Article I 0 of thc present 
Convcntion. The request for arbitration shall consist of a statcment of the case 
together with any supporting documents. 

(2) The requesting Party shall inforrn the Sccretary-General of the Organization 
of thc fact that it has applied for the establishment of a Tribunal, of the namcs of 
the Parties to the dispute, and of the Articles of the Convcntion or Regulations 
over which therc is in its opinion disagreernent concerning thcir interpretation or 
application. The Scnetary-General shall transmit this information to all Parties. 

Article 111 

The Tribunal shall consist of three membcrs: one Arbitrator nominated by 
each Party to the dispute and a third Arbitrator who shall be nominated by agree
ment bctween the two first named. and shall act as its Chairman. 

Article IV 

(1) lf, at the end of a period of sixty days from the nomination of the second 
Arbitrator, the Chainnan of the Tribunal shall not have bcen nominated, the 
Secretary-General of the Organization upon request of either Party shall within a 
furiher period oi sixty clays prnccecl to such nomination, selecting him from a list 
of q ualified persons previously drawn up by thc Council of thc Organizat ion. 

(2) lf, within a period of sixty days from the date of thc rcccipt of the request. 
one of the Parties shall not have nominated the member of the Tribunal for 
whose designation it is responsiblc. the othcr Party may directly inform the 
Sccretary-<.;encral of thc Organization who shall nornin:ite the Chairman of the 
Tribunal within a period of sixty days, selecting him from the list prescribed in 
par:.1graph ()) of the present Article. 

(3) The Chairman of the Tribunal shall. upon nomination. request the Party 
which has not provided an Arbitrator, to do so in the same rnanner and under the 
same conditions. lf the Party docs not make the required nomination, thc Chairman 
of the Tribunal shall request the Secretary-Gencral of the Organi1.ation to make the 
nomination in the forrn and conditions prescribed_in thc preceding paragraph. 



Prop. 1975176:5 127 

PROTOKOLL 11 
f (Fcrsäl 111f11g i 

SKILJEDOM 
(enligt artikel 10 i konventionen) 

Artikel I 

Skiljedomsförfarande skall. om de tvistande parterna ej kommer överens om 
annat. äga rum i enlighet med de regler som iir upptagna i detta protokoll. 

Artikel Il 

I. En skiljedomstol skall tillsättas när en fördragsslutande part framstiiller 
begiiran härom hos en annan fördrabrsslutande part under föeropande av artikel I 0 i 
denna konvention. Begiiran om skiljedom skall innehalla en redogörelse för fallet 
och vara åtföljd av de handlingar som :iberopas. 

2. Den part som begär skiljedom skall underrätta organisationens generalsekre
terare om alt den har begärt tillsättande av en skiljedomstol. om namnen pd de 
tvistande parterna och om de konventionsartiklar eller regler beträffande vilkas 
tolkning eller tillämpning oenighet ri1der enligt dess mening. Generalsekreteraren 
skall vidarebefordra denna information till alla parter. 

Artikel 111 

Skiljedomstolen skall bestf1 av tre ledamöter: en skiljedomare som utses av 
vardera av de tvistande parterna och en tredje skiljedomare som skall utses genom 
överenskommelse mellan de bada först utsedda och som skall vara domstolens 
ord fö randc. 

Artikel IV 

I. Har skiljedomstolens ordfi.irancle ej utsetts vid utg:lngen av en tidrymd av 60 
dagar friin det alt den andre' skiljL'domaren utsags. skall organisationc'ns generalsek
reterare pa begiiran av endera parten inom en ytterligare tidrymd av 60 dagar utse 
honom och cliirvicl välja ni1gon som upptagits i den fiirteckning över kvalificerade 
personer som uppriittats tidigare av organisationens ri1d. 

, Har en av parterna ej inom en tidrymd av 60 dagar fr:in elen dag dii 
framställningen mottogs utsett elen ledamot av skiljedomstolen för vars nominering 
den iir ansvarig, far den andra parten direkt underr~itta organisationens generalsek
reterare som har att utse ordförande för skiljedomstolen inom en tidrymd av 60 
dagar med användande av den förteckning som avses i punkt I i denna artikel. 

3. Skiljedomstolens ordförande skall sedan han utsetts genast anmoda elen part 
som ej utsett skiljedomare att göra detta p~1 samma siitt och i samma ordning. Om 
parten ej efterkommer begäran om nominering. skall skiljedomstolens ordförande 
anmoda organisationens generalsekreterare att utse en skiljedomare i den form och 
ordning som anges i foreg~1ende punkt. 
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(4) The Chairman of the Tribunal. if nominated under the provisions of the 
present Article, shall not be or have been a national of one of the Parties 
concerned, except with the consent of the other Party. 

(5) In the case of the decease or default of an Arbitrator for whose nomination 
one of the Parties is responsible, the said Partyshall nominate a replacement within 
a period of sixty days from the date of decease or default. Should the said Party not 
make the nomination, the arbitration shall proceed under the remaining Arbitrators. 
In case of the decease or defaul t of the Chairman of the Tribunal, a replacemen t 
shall be nominated in accordance with the provisions of Article llI above, or in the 
absence of agreement between the members of the Tribunal within a period of sixty 
days of the decease or default, according to thc provisions of the present Article. 

Article V 

The Tribunal may hear and determine counter-claims arising directly out of 
the subject matter of the disputc. 

Article VI 

Each Party shall be responsible for the remuneration of its Arbitrator and 
connected costs and for the costs entailed by the preparation of its own case. The 
remuneration of the Chairman of the Tribunal and of all general expenses incurred 
by the Arbitration shall be borne equally by the Parties. The Tribunal shall keep a 
record of all its expenses and shall furnish a final statement thereof. 

Article VII 

Any Party to the Convention which has an intercst of a legal nature and 
which may be affected by thc dccision in the case may, after giving writtcn notice 
to the Parties which have originally initiated the procedurc, join in the arbitration 
proccdure with thc consent of the Tribunal. 

Article VIII 

Any Arbitration Tribunal established under the provisions of the present 
Protocol shall decide its own rules of procedure. 

Article IX 

( 1) Decisions of the Tribunal both as to its procedure and its place of meeting 
and as to any question laid bcfore it, shall be taken by majority votes of its 
members; the absence or abstention of one of the members of the Tribunal for 
whose nomination the Parties were responsible, shall not constitute an impediment 
to the Tribunal reaching a decision. In cases of equal voting, the vote of the Chair
man shall be decisive. 
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4. Har skiljedomstolens ordförande utsetts enligt bestämmelserna i denna artikel. 
f::u han vara eller ha varit medborgare i någon av d~ stater som är parter, om ej den 
andra parten himnar sitt samtycke. 

5. Avlider en skiljedomare for vars nominering en av parterna är ansvarig eller 
undandrar ha11 sig att tj~instgöra. skall parte1i utse en ersättare inom en tidrymd av 
60 Jagar friin dagen för fr~ml.31let eller uteblivandet. Utser parten ej 
ersiittare. skall skiljcdomsforfarandet l"ortsiitta med :iterstaende skiljedomare. 
Avlider skiljcdomsttilens ordförande eller undandrar han sig att tjänstgöra. skall 
crs:ittarc utses enligt bcsLimmclserna i artikel 111 i detta protokoll eller. i avsaknad 
av överenskommelse mellan skiljedomstolens ledamöter inom en tidrymd av 60 
dagar frfo friinfallet eller utcbliv<uidet, enligt bestämmelserna i denna artikel. 

Artikel V 

Skiljedomstolen far ta upp och pröva motfordringar som har omedelbart 
samband med förem:ilet for tvisten. 

Artikel VI 

Vardera parten skall svara för sin skiljedomares arvode och omkostnader och 
for de kostnader som är förenade med de.t egna förberedelsearbetet. Arvodet till 
skiljedomstolens ordförande och alla allmiinna kostnader som föranledes av 
skiljedumsförfarandet skall b:iras till lika stor del av vardera parten. Skiljedomssto
kn skall bokl"öra alla sina kostnader och avge slutlig redovisning for dessa. 

Artikel VII 

Fördragsslutande part som har ett riittsligt intresse och som kan p:lvcrkas av 
skiljedomen i fallet fin efter skriftligt meddelande till de parter som ursprungligen 
inlett förfarandet och med skiljedomstolens medgivande deltaga i skiljedomsforfa
randel. 

Artikel VII I 

Skiljedomstol som tillsiittes enligt bestämmelserna i detta protokoll beslutar 
~iiilv om reglerna för for farandet. 

Artikel IX 

1. Som skiljedomstolens beslut bade i fråga om förfarandet och sammanträdes
plats och i varje fri1ga som förelagts domstolen giiller den mening varom flertalet av 
dess ledamöter förenat sig; det förhiillandet att en av de ledamöter i skiljedomstolen 
för vilkas nominering parterna varit ansv<uiga 3r frånvarande eller nedlägger sin rö~t 
skall ej utgöra hinder för att skiljedomstolen fattar beslut. Vid lika röstetal skall 
ord for~111dens röst vara u tsl agsgivaride. 

9 Riksdagi'n 1975176. I sam/. Nr 5 



Prop. 1975176:5 130 

(2) The Parties shall facilitate the work of the Tribunal and in particular, in 
accordance with their legislation, and using all means at their disposal: 

(a) provide the Tribunal with the necessary documents and information; 

(b) enable the Tribunal to enter their territory, to hear witnesses or experts, 
and to visit the scenc. 

(3) Absence or default of one Party shall not constitute an impediment to the 
procedure. 

Ärticle X 

( l) The Tribunal shall render its award within a period of five months from the 
time it is established unless it dccides, in the case of necessity, to extend the time 
limit fora further period not exceeding threc months. The award of the Tribunal 
shall be accompanied by a statcment of reasons. It shall be final and without appeal 
and shall be communicated to the Secretary-General of the Organization. The 
Parties shall immediately comply with the award. 

(2) Any controversy which may arise between the Parties as rcgards interpreta
tion or execution of the award may be submitted by either Party for judgment to 
thc Tribunal which made the award, or, if it is not available to another Tribunal 
constituted for this purpose, in the same manner as thc original Tribunal. 
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-, Parterna skall underbtta skiljedomstolens arbete och skall särskilt. i enlighet 
med sin lagstiftning och med anviindande av alla medel som sUir till deras 
förfogande. 

a) tillhandahalla skiljedomstolen erforderliga handlingar och upplysningar. 

b) möjliggöra för skiljedomstolen atl inresa till deras omri1den. att höra 
vittnen eller sakkunniga och att hiilla syn pii sfallet. 

3. Fr:invaro eller uteblivande av en part sk::tll ej utgöra hinder för förfarandet. 

Artikel X 

1. Skiljedomstolen skall meddela skiljedom inom en tidrymd av fem månade1 
riikn:it friin tidpunkten for dess tillsättande. sitvida den ej. när så är niidviindigt. 
beslutar att förliinga tiden med en ytterligare tidrymd som ej får överstiga tre 
mimader. Skiljedomen skall atloljas av redogörelse för sblen. Den iir slutgiltig och 
kan ej överklagas och skall delges organisationens generalsekreterare. Parterna skall 
omedelbart rätta sig efter skiljedomen. 

" Tvist som kan uppstit mellan parterna angitende tolkning eller verkställande 
av skiljedomen kan av endera parten hänskjutas för avgörande till den skiljedomstol 
som meddelade skiljedomen eller. om denna ej iir tillgiinglig, till en annan 
skiljedomstol som tillsättes för detta iindam:il på s~unma sätt som den ursprungliga 
skiljedomstok·n. 
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ANNEX I 

REGULATIONS FOR THE PREVENTION OF POLLUTION BY OIL 

C'HAPTER I -- GF.NFRAL 

Regulation 1 

Defini tians 

For the purposes of this Annex: 

(I) "Oil" means petroleum in any form including crude oil, fuel oil. sludge, oil 
refuse and refined products (other than petrochemicals which are subject to the 
provisions of Annex Il of the present Convention) and, without limiting the 
generality of the foregoing, includes the substances listed in Appendix I to this 
Annex. 

(2) "Oily mixture" means a mixture with any oil content. 

(3) "Oil fuel" means any oil used as fuel in connexion with the propulsion and 
auxiliary machinery of the ship in which such oil is carried. 

(4) "Oil tanker" means a ship constructed or adapted primarily to carry oil in 
bulk in its cargo spaces and includes combination carriers and any "chemical 
tanker" as defined in Annex Il of the present Convention when it is carrying a 
cargo or part cargo of oil in bulk. 

( 5) "Combina tion carrier" means a ship designed to carry either oil or solid 
cargoes in bulk. 

(6) "New ship" means a ship: 

(a) for which the building contract is placed after 31 December 1975; or 

(b) in the absence of a building contract, the keel of which is laid or which 
is at a similar stage of construction af ter 30 J une 1976; or 

(c) the delivery of which is after 31 December 1979; or 

(d) which has undergone a major conversion: 

(i) for which the contract is placed after 31 December 1975; or 

(ii) in the absence of a contract, the construction work of which is 
begun after 30 J une 1976; or 

(iii) which is completed after 31 December 1979. 

(7) "Existing ship" means a ship which is not a new ship. 
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i Ö!'ersät 111 ing J 

BILAGA I 

REGLER TILL FÖRHINDRANDE AV FÖRORENING GENOM OLJA 

KAPITEL I - ALLMii.NT 

Regel 1 

Definitioner 

l denna bilaga skall 

1. med "olja" förstås petroleum i varje form. d:iri inbegripet r:lolja, br:innolja. 
oljeslam. oljeavfall och raffinerade produkter (med undan tag av pet rokL'miska 
produkter i fdga om vilka bilaga Il till denna konvl'lltion g:illcr) och skall, utan 
inskränkning i definitionens :illmängiltighet, till olja h:införas de :imnen som 
förtecknats i bihang I till denna bilaga, 

2. med "oljehaltig blandning" förstils blandning som innehåller olja. 

3. med "bunkcrolja" forslas olja som <mvändes som bränsle i samband med 
framdrivnings- eller hjälpmaskineriet i det fartyg i vilket oljan föres. 

4. med "oljetankf:utyg" förstås fartyg som :ir byggt eller anpassat huvudsakligen 
för transport av ulja i bulk i lastrummen. d:iri inbegripet kombinationsf:irtyg och 
sådant "kemikalietankfartyg" som avses i bilaga Il till denna konvcntiPn. 11;ir det 
för last eller dellast av olja i bulk. 

5. med "kombinationsfartyg" försbs fartyg som är avsett att transportera 
antingen olja eller fasta laster i bulk. 

6. med "nytt fartyg" förstas fartyg 

a) för vilket byggnadskontraktet tecknas efter dt•n 31 december 197.S. 
L'lkr 

b) när byggnadskontrakt ej finns. vars kiil strtickes eller surn befinner sig 
pf1 motsvararlllc byggnadsstadium efter den 30 juni I (J76. L-!h.>r 

c) som levereras efter den 31 december 1979. eller 

d) som har undergått en väsentlig for:indring 

I) för vilken kontrakt tecknas efter Ul'll 31 dect'mbcr 197.S. clln 

2) när Kontrakt e_i finns. ombyggnadsarbetet pabörjas efter den 30 
juni I (>76. eller 

>) som avslutas elfrr Jcn 3 I Jcccmbcr I Y79. 

7. med "existerande fartyg" förstäs fartyg som ej tir ett nytt fartyg. 
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( 8) "Major conversion" means a conversion of an existing ship: 

(a) which substantially alters the dimensions or carrying capacity of the 
ship; or 

(b) which changes the type of the ship; or 

( c) the in ten t of which in the opinion of the Administration is su bstantially 
to prolong its life; or 

(d) which otherwise so alters the ship that if it were a new ship, it would 
become subject to relevant provisions of the present Convention not 
applicable to it as an existing ship. 

( 9) "l\earest land". The term "from the nearest land" means from the baseline 
from which the territorial sea of the territory in question is established in 
accordance with international law, except that, for the purposes of the present 
C'onvention "from the nearest land" off the north eastern coast of Australia shall 
mean from a line drawn from a point on the coast of Australia in 

latitude 11°00' South. longitude 142°08' East toa point in 
latitude 10° 35' South, 

longitude 141°55' East - thence toa point latitude 10°00' South, 
longitude 142°00' East, thence toa point latitude 9°10' South, 
longitude 143°52' East, thence toa point latitude 9°00' South. 
longitude 144°30' East, thence toa point latitude 13°00' South, 
longitude 144°00' East, thence toa point latitude 15°00' South, 
longitude 146°00' East, thence toa point latitude 18°00' South, 
longitude 147°00' East. thence toa point latitude 21°00' South, 
Jongi tu de 15 3° 00' East, thence to a point on the coast of Australia 

in latitudc 24° 42' South. longitude 153°15' East. 

(10) "Special area" means a sea area where for recognized technical reasons in 
relation to its oceanographical and ecological condition and to the particular 
character of its traffk the adoption of special mandatory methods for the preven
tion of sea pollution by oil is required. Special areas shall include those listed in 
Regulation I 0 of this Annex. 

( 11) "lnstantaneous ratc of disd1arge of oil content" means the rate of discharge 
of oil in litres per hour at any instant divided by the specd of the ship in knots at 
the same instan t. 

( 12) "Tank" means an enclosed space whid1 is formed by the permanent structure 
of a ship and which is designed for the carriage of liquid in bulk. · 

( 13) "Wing tank" means any tank adjacent to the side shell plating. 

( 14) "C'en tre tank" means any tank in board of a longi tudinal hulkhead. 

( 15) "Slop tank" means a tank specifo:ally designated for the collection of tank 
drainings, tank washings and other oily mixtures. 

( I b) "('Jean ballast" means the ballast in a tank which since oil was last carried 
therein. has be~n so cleaned that effluent theret'rom if it were discharged from a 
ship which is stationary into clean calm water on a clear day would not produce 
visiblt: trace' of oil on the surface of the water oron adjoining shorelines or cause 
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R '. mt'd "dsentlig l'ör:indring" först:ls förändring av l'lt existerande fartyg sum 

a) väsentligt ändrar fartygets dimensioner eller lastkapacitet, eller 

b) ändrar fartygets typ, eller 

c) enligt administrationens bedömning göres i syfte att väsentligen 
förlänga fartygets livsbngd. eller 

d) pä :urna! s:itl ~indrar fartyget sä. att det. om det 11adl! varit L'!t nytt 
fartyg. skulle ha värit underkastat vissa best:immelser i denna konven
tion som ej :ir tillämpliga på fartyget som ex is te rande fartyg. 

9. "närmaste land". L:ttryckct "foin närmaste land" betyder från den baslinje 
fr:in vilken territo'rialhavct för ifragavarande stats territorium r:iknas enligt 
intnnatinnell r:itl. med undantag av all :.ivstimd "fr:in n:irmaste land" vid Australiens 
nordostkust \'id tillämpning av denna ko11vention r:iknas fran en linje dragen föin en 
punkt pa Australiens kust 

latitud 11°00' syd, longitud 142°08' ost till en punkt latitud 10°35' syd, 
longitud 141°55' ost - d:iriföm till en punkt latitud !0°00

1 

syd, 
longitud 142°00' ost, däri frän till en punkt latitud 9° I o' syd. 
longitud 143°52' ost. därifrCm till en punkt latitud 9°00

1 

svd. 
longitud 144°30' ost. d:irifr:.'111 till en punkt latitud 13°00

1

-svd. 
longitud 144°00' ost. d:irifrån till en punkt latitud 15°00' syd, 
longitud 146°00

1 

ost, därifriin till en punkt latitud 18°00' syd. 
longitud 14 7°00

1 

ost, därifo1n till en punktlatitud 21°00
1 

syd. 
longitud 153"00' ost. d:irifriin till t'n punkt p:.l Australiens kust 

latitud 2.f 0 .+2' syd, longitud 153'' 15 1 ost, 

10. Jlll'd ''spl'Cialun1radc'' försUs ett havsomr~de i fr:iga om \'ilket. av erk:inda 
tekniska sbl med avseende p(1 omddets oceanografiska och ekologiska förh:.illm1-
den och den särskilda karaktären av där förekommande trafik, antagande av 
särskilda. tvingande metoder för förebyggande av havsförorening genom olja är 
11ödviindigt. varvid som speL·ialornr:lden skall r:iknas de omriiden som förtcL·knats i 
regel I 0 i denna bilaga. 

11. med "momentan oljeu tsläppshastighet" förstas oljeu tsläppshastigheten i liter 
per timme vid ett tillfälle. vilket som helst, dividerad med fartygets fart i knop vid 
samma tillfälle, 

11 med "tank" först:1s ett slutet utrymme som bildas av fartygets fasta 
konstruktion och som :ir avsett för förande av vätskor i bulk. 

13. med "vingtank" förstas en tank som är placerad intill sidobordbggningen. 

14. med '\;enterlank" förstas en tank som är placerad innanför ett IC!ngskepps
skott, 

15. med "sloptank" först:is en tank som är särskilt inrättad för uppsamling av 
tankdr:inering, tankspolviitska och andra oljehaltiga blandningar, 

16. med "ren barlast" först~1s barlast i en tank som, sedan den senast anv:ints för 
transport av olja, har rengjorts så att utflöde frän densamma. om det utsl:ippcs fr~tn 
ett still:.tliggande fartyg i rent lugnt vatten i klart väder under dagtid, ej ger upphov 
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a sludge or emulsion to be dep(>sited beneath the surfacc of the watcr or upon 
adjoining shorelincs. I f the ballast is discharged through an oil discharge monitoring 
and control system approved by the Administration, evidence based on such a 
system to the cffect that the oil content of the effluent <lid not exceed 15 parts per 
million shall be determinative that the ballast was clean, notwithstanding the 
presence of visible traces. 

( 17) ''Segregated ballast" means thc ballast water introduccd into a tank which is 
completely separated from thc cargo oil and oil fuel system and which is 
permanently allocated to the carriagc of ballast or to thc carriage of ballast or 
cargoes other than oil or noxious substances as variously defined in thc Annexes 
of the present Convention. 

( 18) "Length" ( L.) means 96 per cent of the total length on a waterline at 85 per 
cent of the least moulded dcpth measured from the top of the kcel, or the length 
from the foreside of the stem to the axis of the rudder stock on that watcrline, if 
that be greater. In ships designed with a rake of keel the waterlinc on which this 
length is measured shall be parallel to the designed waterline. The length (L) shall 
be measured in mctres. 

( 19) "Forward and after pcrpendiculars" shall be taken at the forward and after 
ends of the length (l). The forward perpendicular shall coincide with the forcside 
of the stcm on the watcrline on which the length is measured. 

(20) "J\midships" isat the rniddle of the length ( L). 

(2 I) "Breadth" ( 13) means the maximum breaJth of the ship, measured amidships 
to the moulded line of the frame in a ship with a meta! shcll and to the outcr 
surface of the hull in a ship with a shcll of any other material. The brcadth (13) 
shall be measured in metres. 

(22) "Deadweight" ( DW) means the difference in metric tons between the displace
rnent of a ship in water of a specific gravity of 1.025 at the load watcrlinc 
corresponding to the assigned summer freeboard and the lightweight of the ship. 

(23) "Lightweight" means the displacement of a ship in metric tons without cargo, 
oil fuel, lubricating oil, ballast water, fresh water and feedwater in tanks, 
consurnable stores, passengers and their effects. 

( 24) "Permcability" of a spacc means the ratio of the volume within that space 
which is assumed to be occupied by water to the total volume of that space. 

(25) "Volumes" and "areas" in a ship shall be calculated in all cascs to moulded 
lines. 

Regulation 2 

Applicatio11 

( 1) Unless expressly provided otherwise. the provisions of this Annex shall apply 
to all sh i ps. 
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till synliga spi1r av olja pa vattenytan eller på omgivande stränder, ej heller till 
oljeslam eller emulsion under vattenytan eller p:i omgivande stränder; utsl:ippes 
barlasten genom ett övervaknings- och kontrollsystern l'ör oljeutshipp som är 
godkänt av administrationen, skall bevis baserat pi1 ett s:ldant system som visar att 
oljeinnehallet i utflödet ej överstiger 15 delar pä en miljon delar vara avgörande för 
att betrakta barlasten som ren även om synliga sp:ir av olja upptäckes, 

17. med "segregerad barlast" förstas barlastvatten som intagits i en t<mk, helt 
skild fran lastolje- och bunkeroljesystemct och avsedd att stadigvarande nyttjas for 
förande av barlast eller i'iir flirande av barlast eller last som ej utgöres av olja eller 
skadliga ämnen som definieras p:1 olika ställen i bilagorna till denna komention, 

18. med ''l:ingd" ( L) förstås antingen % procent av hela Uingden i en vattenlinje 
bdägen p:i ,)5 procent av minsta malldjupet mätt fr<tll kölen eller Wngden foin 
försUivens lörkant till roderhjärtstockens mittlinje i s:unma vattenlinje, om 
sistnämnda längd är större; i fräga om fartyg konstruerade med styrlastighet skall 
längden mätas i en vattenlinje som är parallell med konstruktionsvattenlinjen; 
Hingden (L) skall mätas i meter. 

19. med "förliga och aktra pcrpendiklarna" förstas förliga och aktra ändpunk
terna av längden IL); den förliga perpendikeln skall sammanfalla med stävens 
forkant i den vattenlinje i vilken längden mätes, 

20. med "111idskepps" först:1s mittpunkten av Eingden (L). 

21. med "bredd" (B) l'iirsliis fartygets sti.irsta bredd midskepps m:itt till ytterk:mt 
av spant i t:rrtyg med bordl:iggning av metall och till skrovets yttersida i fartyg med 
bordHiggning av annat material; bredden ( B) skall mätas i meter, 

n med "diidvikt" IDW) förstas skillnaden i metriska ton mellan fartygets 
deplacemenl i vatten med specifika vikten l .025 vid den lastvattenlinje som 
motsvar:ir det ber~iknaJe sommarfriborJet och fartygets vikt tomt, · 

23. med "fartygets vikt tomt" fiirstiis fartygets deplacement i metriska ton utan 
last. bunkcrolja, smöijolja. barlastvatten, färsk- och matarvatten i tankar, förbruk
ningsförräd, passager:ire och deras bagage. 

24. med "fyllbarhet" i fräga om ett utrymme forstils förhallandet mellan den Jel 
av utrymmets rymd som förutsättes bli fylld med vatten och utrymmets hela rymd. 

25. ''rymder" och "ytor" i fartyg alltid riiknas till mallade linjer. 

Regel 2 

Tillämp11i11gw11mide 

I. Om <Ul!lal ej uttryckligen anges skall föreskrifterna denna bilaga ~iga 
tilWmpning pa alla fartyg. 
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(2) In ships other than oil tankers fitted with cargo spaces which are constructed 
and utilized to carry oil in bulk of an aggregate capacity of 200 cubic metres or 
more, the requirements of Regulations 9, 10, 14, 15(1), (2) and (3), 18, 20 and 
24( 4) of this Annex for oil tankers shall also apply to the construction and opera
tion of those spaces, except that where such aggregate capacity is less than 
1,000 cubic metres the requirements of Regulation 15(4) of this Annex may apply 
in lieu of Regula tion 15( I ), (2) and ( 3). 

(3) Where a cargo subject to thc provisions of Annex Il of the present Conven
tion is carried in a cargo space of an oil tanker, the appropriate requirements of 
Annex Il of the present Convention shall also apply. 

( 4) (a) Any hydrofoil, air-cushion vehicle and other new type of vessel 
(near-surface craft, submarine craft, etc.)whose constructional fe9tures 
are such as to render the application of any of the prm isions of 
Chaptcrs Il and 111 of this Annex relating to construction. and equip
ment unreasonable or impracticable may be exempted by the Admini
stration from such provisions. provided that the construction and 
equipment of that ship provides equivalent protection against pollution 
by oil, having regard to the service for which it is intended. 

(b) Particulars of any such exemption granted by thc Administration shall 
be indicated in the Certificate referred to in Rcgulation 5 of this Annex. 

(c) The Administration which allows any such exemption shall, as soon as 
possible, but not more than ninety days thereafter, communicate to 
the Organization particulars of same and the reasons thercfor, which 
the Organization shall circulate to the Parties to thc Convention for 
their information and appropriate action, if any. 

Regulation 3 

Equivalents 

( !) The Administration may allow any fitting, material, appliance or apparatus 
to be fitted in a ship as an alternative to that required by this Annex if such 
fitting. material, appliancc or apparatus is at least as effective as that required by 
this Annex. This authority of the Administration shall not extend to substitution 
of operational methods to effcct the control of discharge of oil as equivalent to 
those design and cunstruction features which are prcscribed by RegulatiL)ns in this 
Annex. 

(2) The Administration which allows a fitting, material, appliance or apparatus, 
as an alternative to that required by this Annex shall communicate to the 
Organization for circulation to the Parties to the Convention particulars thereof, 
for their information and appropriate action, if any. 

Regulation 4 

(I) Every oil tanker of 150 tons gross tonnage and above. and every other ship 
of 400 tons gross tonnage and ahove shall be suhject to the surveys specified 
below: 
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1 I fr~iga om fartyg, som ej iir oljetankfartyg och som iir försett med 
lastutryrnmen byggda och använda för liira1Hle av olja i bulk lllt'd en sammanlagd 
volym av minst 200 kubikmeter, skall föreskrifterna för ol_iet;.inkfartyg i reglerna 9. 
10 od1 !.+.regel 15 punkterna I. 2 od1 3. reglerna IX od1 20 och rq,tL'l 24 punkt.+ i 
Jc•nna bilaga o..:ksä äga tillämpning i fr~lga om konstruktion och handhavande av 
dösa utryrnmen. Ar den sammanbgda volymen mindre ~in I 000 kubiklllL'kr. far 
d1)L·k föreskrit'tern;.i i rcg<'I 15 punkt 4 i dL'n1ia bilag;.i tilbmp;.is i st~illet för regel 15 
punkterna I. 2 och 3. 

3. >:är en last i fraga om vilken föreskrifterna i· bilaga Il till denna konvention 
g'jlle r föres i ett lastu tryrnme i ett oljetm1krartyg skall till:im pliga forcsk ri fter i 
bilaga Il till denna konvention o..:ks~l iiga tilbmpning. 

4. a) Bärplansfortyg. svävare och annan ny typ av fartyg (ytnärfarkost. 
undervattensfarkost etc.) vars konstruktion är sildan att tifömpning ::iv 
föreskrifterna i kapitlen Il och llI i denna bilaga i fr:iga om 
konstruktion och utrustning ~ir orimlig eller omi.ijlig Lir av administra
tionen undantagas frän si1dan föreskrift. förutsatt att fartygets kon
struktion och utrustning. med beaktande av den fart for vilken fartyget 
~ir avsett. ger likviirdigt skydd mol förorening genom olja. 

b) Uppgifter om sadant undantag som medgivits av en administration skall 
tagas upp i det certifikat som avses i regel 5 i denna bilaga. 

c) Administration som medgivit si1dant undantag skall snarast möjligt, 
dock ej senare än 90 dagar därefter. tillställa organisationen närmare 
uppgifter om undantaget och skälen härför, vilka uppgifter organisa
tionen skall delge de fördragsslutandc parterna för kännedom och den 
Mg~ird som kan vara pi1kallad. 

Regel 3 

/,ihärdiga a11ord11i11gar 

I. Administrationen far medgiva att anordning. material, redskap eller apparat 
anbringas ombord pä fartyg i stället för den som föreskrives i denna bilaga. om 
~mordningen, materialet, redskapet eller apparaten är minst lika effektiv som den 
som föreskrives i denna bilaga. Detta bemyndigande flir administrationen omfattar 
t~j ersättande av de utformnings- och konstruktionsdctaljer som föreskrives genom 
regler i denna bilaga med operationella metoder som avser oljeutsläppskontroll. 

., Administration som godkänner anordning, material. redskap eller apparat i 
stiillet for den som föreskrives i denna bilaga skall tillst:illa organisationen niirmare 
uppgifter hiimm. vilka uppgirtcr organisationen skall delge de fördragssluundt' 
parterna för kännedom och den :ttgärd som kan vara p~ikallad. 

Regel 4 

Besik t11i11gar 

!. Varje oljetankrartyg med en bruttodräktighet av minst 150 registerton uch 
varje annat fartyg med en bruttodräktighet av minst 400 registerton skall underg~i 
nedan angivna besiktningar: 
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(a) An initial survey befnre the ship is put in service or hefore thc 
Certificatc rcquired under Regulation 5 of this Annex is issucd for the 
firsl lime. which shall include a complelc survcy of ils structure, 
equipmcnt. fittings. arrangcmcnts and material in so far as thc ship 
is covered by this Annex. This survcy shall be such as to cnsure \bat 
tl1c structure, cquipment. fittings, arrangements and material fully 
comply with the applicable rcquirements of this Annex. 

(b) Perio1Jic·al survcys at intcrvals spccified by the Administration, but not 
cxcccding l"ivc ycars. which shall be s111.:h as to ensurc that thc structure, 
cquipment. fittings, arrangements and material rully comply with the 
applicahk rcquiremt'nts of this Annex. Howcver, where the duration of 
t:lt' I nternatiunal Oil l'ullution Prevention C'ertificatc ( 197 3) is cxtendcd 
as spe1.·it'ied in Regulation ~(3) or (4) of this Annex, the intcrval of thc 
pcriPdical survcy may be extcndcd corrcspondingly. 

(c) lnlermcdiatc surveys al intervals specified by the Administration but 
not exu~eding thirty months, which shall be such as to ensure that the 
equipment and associatcd pump and piping systems, including oil 
discharge monitoring and cont rol systems, oily-watcr separating equip
ment and oil riltering systerns. fully comply with the applicable 
rcquirements of this Annex and are in good working order. Such intcr
mcdiatc survevs shall be cndorsed on the lnternational Oil Pollution 
Prevention Cc;tifi..:ate ( 197 3) issued under Regulation 5 of this Annex. 

( 2) The Administration shall establish appropriate measures for ships which are 
not suhject !11 thc provisions of paragraph ( 1) of this Regulation in order to ensure 
that the applicable provisions of lhis Annex are complicd with. 

( 3) Surveys of the ship as reg;mls enforcemcnt of the provisions of this Annex 
shall be carricd nut by officers 1Jf thc Administration. The Administration may, 
howcvcr. cntrust thc surveys either to survcyors nominatcd for the purpnsc nr to 
uq;a11iLatio11s rec·u~niLL"U by it. In <:vcry casc the Atlministration c·onccrncd fully 
guarantccs the completl'nrss and efficicncy of the surveys. 

( 4) Af ter any survey of t he ship under this Rcgulation has becn c.:ompletcd. 
no significant changc shall hc made in the structure. equipment. fittings, arrange
ments or material covered by the survcy without the sanction of the Administration, 
cxccpt thc direl.'l replacemcnt of such cquipmcnt or fittings. 

Regulation 5 

lssue of Catijicate 

( 1) An International Oil Pollution Prevention C'crtificate ( \973) shall be issucd, 
aflL'r survey in a1.·c·ordancc with the provisions of Rcgulation 4 of this Annex, t1) any 
uil tanker l)r I :'iO lons gross tnnnage and ahovc and any othcr ships uf 400 tons 
gwss tnnnage ;md ;1bove which are cngaged in voyages to ports or off-shorc 
terminal> umler the iurisdiction of other Parties tu the Convention. In thc case of 
existing ships this rcquircment shall apply twclve munths after the date of cntry 
int\l force of the present (\1nvt·ntion. 

(~) Such Cc•rtil'ic:itc' shall he issued eithcr hv thc Administration nr hv anv 
persons nr l1rganizati• .. ll1 duly authoriZt'd hy it. ln every case the Administ.ratio;1 
assumes full rcspnnsibilily t<.•r thc Cer1it'icalt'. 
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:.Il En första besiktning innan fartyget sä1 tes i trafik eller innan det 
certifikat som kräves enligt regel 5 i denna bilaga utfärdas första gangen, 
vilken besiktning skall omfatta en fullständig besiktning av fartygets 
konstrnktiva delar, utrustning, anordningar. arrangemang och material, 
allt i den utsträckning fartyget är underkastat föreskrifterna i denna 
bilaga. Denna besiktning syftar till att säkerställa att de konstruktiva 
delarna, utrustningen, anordningarna, arrangemangen och materialet 
helt uppfyller tillämpliga föreskrifter i denna bilaga. 

b) Periodiska besiktningar med mellantider som fastst~illes av administra
tionen, dock ej överstigande fem ilr. vilka besiktningar syftar till att 
säkerställa att fartygets konstruktiva delar. utrustning. anordningar. 
arrangemang och material helt uppfyller tilWmpliga föreskrifter i denna 
bilaga. liar giltighetstiden för det internationella oljeskyddscertifikatet 
( 1973) utsträckts med stöd av regel 8 punkt 3 eller 4 i denna bilaga. far 
dock mellan tiden för periodiska besiktningar u tst riickas i motsvarande 
miin. 

c) l\frlla11besiktningar med meliantider som fastst~ilks av administrationen. 
dock ej överstigande 30 mänader. vilk<J besiktningar syftar till att 
säkers.tälla att utrustningen och tillhörande pump- och rörledningssys
tem, däri inbegripet kontroll- och övervakningssystem för oljeutsbpp. 
separeringsutrnstning for oljeblandat vatten och oljefiltreringssystem 
helt uppfyller tillämpliga föreskrifter i denna bilaga och är i funktions
dugligt skick. Intyg om sadana mellanbesiktningar skall upptagas i det 
internationella oljeskyddscertifikatet (1973) som utfärdats med stöd av 
regel 5 i denna bilaga. 

,., Administrationen skall i fråga om fartyg som ej är underkastade föreskrifterna 
i punkt I i denna regel vidtaga Eimpliga i1tgärder för att s:ikerstiilla att tilliimpliga 
föreskrifter i denna bilaga iakttages. 

3. Besiktningar av fartyg med avseende på iakttagandet av föreskrifterna i denna 
bilaga skall utföras av tjänstemän hos administrationen. Administrationen far dock 
anförtro besiktningarna antingen i1t inspektörer, som utses för ändam31et, eller ät 
org:misationer som godkiints av administrationen. Vederbörande administration 
svarar i varje fall helt för besiktningens fullsti:indighet och effektivitet. 

4. Sedan besiktning av fartyget enligt denna regel avslutats far ej ut:111 
administrationens medgivande göras viisentlig ändring i fråga om konstruktiva delar. 
utrustning. anordningar, arrangemang och material som besiktningen omfattat. 
utom direkt utbyte av utrustning eller anordningar. 

Regel 5 

Utfilhlamle m· certifikat 

I. . Ett internationellt_ oljeskyddscertifikat ( 1973) skall utfärdas efter besiktning i 
enlighet med vad som töreskrives i regel 4 i denna bilaga för varje oljetanHartyg 
med en brnttodräktighet av minst 150 registerton och for varje annat fartyg med en 
bruttodräktighet av minst 400 registerton, om fartyget anviindes for resor till 
l~amnar eller utsjöterminaler under andra fördragsslut:uide parters jurisdiktion. I 
lraga om existerande fartyg skall denna föreskrift äga till:impning tolv manader 
efter dagen för ikraftträdandet av denna konvention. 

2. Sadant certifikat skall utfärdas antingen av administrationen eller av person 
eller organisation som i vederbörlig ordning bemyndigats därtill av administratio
nen. I varje fall åtager sig administrationen fullt ansvar for certifikatet. 
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Regulation 6 

Jsme of a Certificate by anotlier Govemlllent 

(I) The Gov<?rnment of a Party to thc Convl'nlion may. at the rl'qucst of the 
Administration, causc 3 ship lo hc surveyed and. if satisfil'd that the provisions of 
this Annex arl' complied with. shall issue nr authorizc thc issue of an lntcrnalional 
Oil Pollution Prevention Certificatc ( 197 3) tu thl' ship in acL·ordance with this 
Annex. 

(2) A copy l)f the Certificate and a copy of thc survey repor! shall be trans-
mitted as soon as possible to the requesting Administration. 

( ~) A Certificate so issued sliall contain a stalt'ment lll the effect that it has been 
issued :it the request of thc- Administration ·and it shall haw the same force and 
receive the same re..:ognilin11 as the Cerlificate issued under Rcgul:itinn 5 of this 
Annl'x. 

(..\.) No lnternational Oil Pnllution Preventinn Certit"i..:ate ( 1973) shall be issued 
tu a ship which is entitled In fly the !lag uf a State which is nota Party. 

Regulation 7 

Form of Certifica te 

The lnternatinn:il Oil Pollution Prcvei11ion Certificatc ( 1973) shall bl' drawn 
up in an offi.:ial language of the issuing country in the fprm cnrresponding to thc 
modd given in Appendix I I tu lhis Annex. I f the language ·us<?d is neither Fnglish 
nor French. the ll'xt shall include :1 translation into onc of !hese languages. 

Regulation 8 

Duratiu11 of Certificate 

I I) An lnlt'rnational Oil l'ullution Prevention Cert ifiL·ate (I <)7 3) shall be i'sued 
for <t period specil°ied by tlic Administraiion, \\'hid1 slrnll ncit exL·eed five ye~trs 
from the date of issue. cxn:pt as provided in paragraphs (2). (3) and (41 uf lhis 
Rl'gulation. 

( 2) lf a ship at the lime when the CertifiL·ate ex pi res is not in a port or uff-shore 
lcrminal under the jurisdictiun uf the Party tu thc Cunvention whose !lag the ship 
is entitled to lly. thc rerlificate 1my be exlcndcd by the Administratiun, hut s11ch 
extension shall he grantecl only for the purposc of allowing th~ ship lo complete its 
voyagc to the StJte whosc !lag thc ship is entitled to J1y or in which it is to be 
surveyed and then only in cases where it appears proper and rcasonahle to dn so. 

(3) '>;o CertifiL·atc shal\ he tlrns cxternkd f~;r a period h)ngcr than fivc months 
and a ship tp which such extensi(.)n is granted shall not on its arrival in the Stal~ 
whose !lag it is cntitled to fly or thc port in which it is tn be surveyed. be ent1tled 
by virlue of such extension to lcave that port or State without having obtained a 
new Certificale. 
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Regel 6 

Certifikat som utjdrdas av annan regering 

I. Fördragsslutande parts regering får pil framställning av administrationen låta 
ett fartyg undergå besiktning och, om det befinnes att föreskrifterna i denna 
bilaga är iakttagna, utfärda eller låta utfärda ett internationellt oljeskyddscertitikat 
( 197 3) rör fartyget enligt föreskrifterna i denna bilaga. 

2. Avskrift av certifikatet och av besiktningsrapporten skall så snart som möjligt 
över;;änd<is till den administration som gjort framställningen. 

3. S:llunda utfärdat certifikat skall innehålla uppgift om att det har utfärdats p:1 
framsUillning av administrationen. och det skall äga samma giltighet och erhalla 
samma erkännande som certifikat som utfär.dats med stöd av regel 5 i denna bilaga. 

4. Internationellt oljcskyddscertifikat ( 1973) far ej utfärdas for ett fartyg som ~1r 
berättigat att i'iira naggan för en stat som ej är fördragsslutandc part. 

Regel 7 

Certifikatets form 

Internationellt oljeskyddscertifikat (1973) skall avfattas på ett officiellt sprak 
i det land där det utfärdas och i en form som överensstämmer med formul::iret i 
bihang Il till rjenna bilaga. Ar det använda språket varken engelska eller franska 
spriiket. skall texten inneh<1lla en övers:ittning till ettdera av dessa språk. 

Regel 8 

Cernfikatets giltighetstid 

I. Internationellt oljeskyddscertifikat (1973) skall utfärdas med en av admi
nistrationen f::istställd giltighetstid som ej far överstiga fem ar frän dagen för 
utfärdandet. med undantag för de fall som avses i punkterna 2. 3 och 4 i denna 
regel. 

-, lkfinner sig ett fartyg viJ tidpunkten för utg::111gen av certifikatets giltighet ej 
i en hamn din utsjöterminal under jurisdiktionen av elen fordragsslt!lanJc' part 
vars flagga fartyget iir berättigat att föra. far certifikatets giltighet forl:ingas av 
administrationen. Sildan förEingning får dock medges endast för att fartyget skall 
kunna fullborda sin resa till det land vars flagga fartyget :ir berättigat att förn eller i 
vilket det sk::ill besiktigas och endast i fall cla ~1tgärdcn framstar som bmplig och 
sblig. 

3. Giltighetstiden for ett certifikat fär ej p~ detta s:itt förbngas med mer :in fem 
m~mader. och ett fartyg. for vilket sadan fiirlängning medgivits, :igcr ej pi1 grund 
h:irav rtilt alt efter ankömsten till det land vars.flagga del är berättigat att föra eller 
till den hamn d:ir det skall besiktigas lämna hamnen eller staten utan att ha erh:illit 
nytt certifikat. 
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(4) A Certificate which has not been extended under the provisions of para
graph (2) of this Regulation may be extended by the Administration for a period 
of grace of up to one month from the date of expiry stated on it. 

(5) A Certificate shall cease to be valid if significant alterations have taken place 
in the construction, equipment, fittings, arrange1nents, or material required without 
the sanction of the Administration. except the direct replacement of such equip
ment or fittings, or if intermediate surveys as specified by the Administration under 
Regulation 4( I )(c) of this Annex are not carried out. 

(6) A Certificate issued to a ship shall cease to be valid upon transfer of such a 
ship lo the f1ag of another State, excepi as provided in paragraph (7) of this 
Regulation. 

(7) Upon transfer of a ship to the llag of another Party, the Certificate shall 
rcmain in fon;e for a period not exceeding fivc months provided that it would not 
have expired before the end of Lhat period. or until the Administration issues a 
replacement Certificate, whichever is earlier. As soon as possible after the transfer 
has taken place the Government of thc Party whosc flag thc ship was formcrly 
entitlcd to fly shall transmit to the Administration a copy of the Ccrtificate 
carricd by the ship before thc transfer and, if availahlc, a copy of the relevant 
survey repor!. 

CHAPTER 11 - RFQUIRFl\ff:-.:TS FOR CONTROL OF 
OPERATIONAL POLLL!TION 

Regulation 9 

Control of Disclzargc of Oi/ 

( 1) Suhjcct to thc provisions of Regulations 10 and I I of this Annex and para
graph ( 2) of this Regulation, any discharge into the sea of oil or oily mix tu res from 
ships to which this Annex applies shall be prohibited exccpt when all the following 
conditions are satisfied: 

(a) for an oil tanker, exccpt as provided for in suh-paragraph (h) of this 
paragraph: 

(i) the tanker is not within a spet:ial area; 

(ii) the tanker is more Lhan 50 nautical miles from the nearest land; 

(iii) the tanker is proceeding en route; 

(iv) the instantaneous rate of discharge of oil content does not exceed 
60 litres per nautical mile; 

(v) the total quantity of oil discharged into the sea does not exceed 
for existing tankers I/ 15 ,000 of the total quan tity of the 
partictilar cargo of which lhe residue formed a part, and for new 
tankers 1/30,000 of the total quantity of the partietdar cargo of 
which the residue formed a part; and 
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4. Certifikat vars giltighetstid ej blivit förlängd med stöd av föreskrifterna i 
punkt 2 i denna regel får av administrationen ges förlängd giltighet med en respittid 
av högst en månad, räknat från den i certifikatet angivna utgången av giltigheten. 

S. Certifikat skall upphöra att gälla. om väsentliga ändringar vidtagits utan 
administrationens medgivande i fråga om föreskrivna konstruktiva delar, utrustning, 
anordningar, arrangemang eller material. med undantag för direkt utbyte av 
utrustning eller anordningar, eller om mellanbesiktningar som föreskrivits av 
administrationen med stöd av regel 4 punkt I c) i denna bilaga ej utförts. 

6. Certillkat som utfärdats för ett fartyg skall upphöra att gälla när fartyget 
övergår till annan stats flagga, utom i fall som avses i punkt 7 i denna regel. 

7. Då fartyg övergär till annan fördragsslutande parts flagga skall certifikatet 
förbli giltigt under en tid av högst fem manader, förutsatt att giltighetstiden ej 
skulle ha utgått före slutet av denna tid, eller till dess administrationen utfärdat ett 
ersättningscertifikat. om delta sker tidigare. Så snart som möjligt efter övergången 
skall regeringen för den fördragsslutande part vars flagga fartyget tidigare var 
berättigat att föra till administrationen översända kopia av det certifikat fartyget 
innehade före övergimgen och. om möjligt. kopia av den tillämpliga besiktnings
rapporten. 

KAPITEL 11 f·ÖRESKR!f'JTR OM KONTROLL 
AV FÖRORENINGAR ORSAKADE AV FARTYGS DRIFT 

Regel 9 

Kontroll av oljeutsläpp 

I. Om annat ej följer av föreskrifterna i reglerna I 0 och 11 i denna bilaga och 
punkt 2 i denna regel, skall utsläpp i havet av olja eller oljehaltig blandning från 
fartyg i fråga om vilket denna bilaga äger tillämpning vara förbjudet utom när 
samtliga följande villkor är uppfyllda: 

a) i frt1ga om oljetankfartyg. med de undantag som anges i b), 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

att fartyget ej befinner sig inom ett specialområde, 

att fartyget befinner sig mer än 50 nautiska mil frän närmaste 
land. 

att fartyget är under gång. 

att den momentana oljeutsläppshastigheten ej i något ögonblick 
överstiger 60 liter per nautisk mil, 

att den sammanlagda mängd olja som sHippes ut i havet ej 
överstiger, i fråga om existerande fartyg 1/l5 000 och i fråga om 
nya fartyg J /30 000 av den sammanlagda mängden av den 
särskilda last i vilken lastresten ingick, och 

10 Riksdagen /975176. I sam/. Nr 5 
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(vi) the tanker has in operation, except as provided for in Regula
tion 15(3) of this Annex, an oil discharge monitoring and control 
system and a slop tank arrangement as required by Regulation 15 
of this Annex; 

(b) from a ship of 400 tons gross tonnage and above other than an oil 
tanker and from machinery space bilges exduding cargo pump room 
bilges of an oil tanker unless mixed with oil cargo residue: 

(i) the ship is not wi thin a special area; 

(ii) the ship is more than 12 nautical miles from the nearest land; 

(iii) the ship is proceeding en route; 

(iv) the oil content of the effluent is less than I 00 parts per million; and 

(v) the ship has in operation an oil discharge monitoring and control 
system, oily-water separating equipment, oil filtering system or 
other installation as required by Regulation 16 of this Annex. 

(2) In the case of a ship of less than 400 tons gross tonnage other than an oil 
tanker whilst outside the special area, the Administration shall ensure that it is 
equipped as far as practicable and reasonable with installations to ensure the 
storage of oil residues on board and their discharge to reception facilities or into the 
sea in compliance with the requirements of paragraph (I )(b) of this Regulation. 

(3) Whenever visib\e traces of oil are observed on or below the surface of the 
water in the immediate vicinity of a ship or ils wake, Governments of Parties to the 
Convention should, to the extent they are reasonably able to do so, promptly 
investigate the facts bearing on the issue of whether there has been a violation of 
the provisions of this Regulation or Regulation 10 of this Annex. The investigation 
should include, in particular, thc wind and sea conditions, the track and speed of 
the ship, other possible sources of the visible traces in the vicinity. and any relevant 
oil discharge records. 

( 4) The provisions of paragraph (I) of this Regulation shall not apply to the 
discharge of clean or segregated ballast. The provisions of sub-paragraph (I Xb) of 
this Regulation shall not apply to the discharge of oily mixture which without 
dilution has an oil content not cxceeding 15 parts per million. 

(5) No discharge into the sea shall contain chemicals or other substances in 
quantities or concentrations which are hazardous to the marine environment or 
chemicals or other substances introduccd for the purpose of circumventing the 
conditions of dischargc spccified in this Regulation. 

( 6) The oil residues which cannot be discharged into the sea in compliance with 
paragraphs (I), (2) and (4) of this Regulalion shall be retained on board or 
discharged to reception facilities. 

Regulation 10 

Methods for the Prel'ention of Oil Pollution from Slzips 
while operating in Special Areas 

(!) For the purposes of this Annex thc special areas are the Mediterranean Sea 
area, the Baltic Sea area, the Black Sea area, the Red Sea area and the Gulfs area 
which are defined as follows: 
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6) att fartyget har, med det undantag som anges i regel 15 punkt 3 i 
denna bilaga. i drift ett övervaknings- och kontrollsystem för 
oljeutsläpp och ett sloptanksarrangemang enligt vad som före
skrives i regel 15 i denna bilaga, 

b) i fråga om fartyg som ej är oljetankfartyg och som har en bruttodräktig
het av minst 400 registerton samt i fråga om rännstenar i maskinut
rymmen, dock ej lastpumprum i oljetankfartyg, såvida blandning ej 
skett med oljelastrester: 
1) att fartyget ej befinner sig inom ett skyddsområde, 

2) att fartyget befinner sig mer än 12 nautiska mil från närmaste 
land, 

3) att fartyget är under gång, 

4) att oljeinnehället i utflödet är mindre än 100 delar på en miljon 
delar. och 

5) att fartyget har i drift ett övervaknings- och kontrollsystem 
för oljeutsläpp, separeringsutrustning för oljehaltigt vatten, olje
filtreringssystem eller annan installation enligt vad som föreskri
ves i regel 16 i denna bilaga. 

2. l fråga om fartyg som ej är oljetankfartyg och som har en bruttodräktighet 
understigande 400 registerton skall administrationen med avseende på det fall att' 
fartyget befinner sig utanför specialområde tillse att det är utrustat, sä långt det är 
möjligt och rimligt. med anordningar som säkerställer att oljerester behålles 
ombord och att de avlämnas till mottagningsanordningar eller släppes ut i havet i 
enlighet med föreskrifterna i punkt 1 b) i denna regel. 
3. Närhelst synliga spar av olja iakttages på eller under vattenytan i ett farty~s 
omedelbara närhet eller i dess kölvatten bör fördragsslutande parters regeringar, i 
den utsträckning det rimligen är möjligt för dem, skyndsamt undersöka de 
omständigheter som är av betydelse för frågan huruvida överträdelse av föreskrif
terna i denna regel eller regel 10 i denna bilaga har förekommit. Undersökningen 
bör särskilt omfatta vind- och sjöförhållandena, fartygets kurs och fart, andra 
möjliga orsaker till de synliga spåren i fartygets närhet och varje relevant registrering 
av oljeutsläpp. 
4. Föreskrifterna i punkt 1 i denna regel äger ej tillämpning på utsläpp av ren 
eller segregerad barlast. Föreskrifterna i punkt 1 b) i denna regel äger ej tillämpning 
på utsläpp av oljehaltig blandning som utan utspädning har ett oljeinnehåll ej 
överstigande 15 delar på en miljon delar. 
5. Inget utsläpp i havet får innehålla kemikalier eller andra ämnen i mängder 
eller koncentrationer som innebär risker för den marina miljön, ej heller kemikalier 
eller andra ämnen som tillsätts i syfte att kringgå de villkor för utsläpp som anges i 
denna regel. · 
6. De ol.ierestcr som ej kan ~läppas ut i havet med iakttagande av föreskrifterna i 
punkterna I, 2 och 4 i denna regel skall behållas ombord eller avlämnas till 
mottagningsanordningar. 

Regel 10 

Metoder för förebyggande 
al' oljeförorening från fartyg i specialomrdden 

I. denna bilaga förstås med specialområde Medelhavsområdet, Östersjöområ
det, Svartahavsornriidet, Rödahavsområdet och Gulfområdet, vilka definieras på 
följande sätt: 
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(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

The Mediterranean Sea area means the Mediterranean Sea proper 
including the gulfs and seas therein with the boundary betwcen the 
Mediterranean and the Black Sea constituted by the 41°N parallel and 
bounded to the west by the Straits of Gibraltar at the meridian of 
5° 36'W. 

The Baltic Sea area means the Baltic Sea proper with thc Gulf of 
Bothnia, the Gulf of Finland and the entrance to the Baltic Sea 
bounded by the parallcl of the Skaw in the Skagerrak at 57° 44.8

1

N. 

The Black Sea area means the Black Sea proper with the boundary 
bctween the Mediterranean and the Black Sea constitu ted by the 
parallel 41°N. 

The Red Sea area means the Red Sca proper including the Gulfs of 
Suez and Aqaba bounded at the south by the rhumb line between 
Ras si Ane (12°8.S'N, 43°19.6

1
E) and Husn Murad (12°40.41N, 

43° 30.2' E). 

The Gulfs area means the sea area located north west of the rhumb line 
bctween Ras al Hadd (22° 30'N. 59° 48' E) and Ras al Fastch 
(25°041 N, 61°25 1E). . 

(2) (a) Subject to the provisions of Regulation 11 of this Annex, any discharge 
into the sea of oil or oily mixture from any oil tanker and any ship of 
400 tons gross tonnage and abovc other than an oil tanker shall be 
prohibited, while in a spe<.:ial area. 

(b) Such ships while in a special area shall retain on board all oil drainage 
and sludge, dirty ballast and tank washing waters and discharge them 
only to reception facilities. 

(3) (a) Subject to thc provisions of Regulation 11 of this Annex, any discharge 
into the sea of oil or oily mixture from a ship of less than 400 lons 
gross tonnage, other than an oil tanker, shall be prohibited while in a 
special area, except when the oil content of the effluenl without 
dilution does not excced IS parts per million or alternative ly when all 
of the following conditions are satisfied: 

(i) the ship is proceeding en routc; 

(ii) the oil content of the effluent is less than I 00 parts per million; 
and 

(iii) the discharge is made as far as practicable from the land, but in 
no case less than 12 nautical miles from the nearest land. 

(b) No discharge into the sea shall eon ta in chemicals or other substances in 
quantitics or concentrations which are hazardous to the marine environ
ment or chemicals or other substances introduced for the purpose of 
circumventing the conditions of discharge spccified in this Regulation. 

(c) The oil residues which cannot be discharged into the sea in compliance 
with sub-paragraph (a) of this paragraph shall be retained on board or 
discharged to reception facilitics. 

( 4) The provisions of this Regulation shall not apply to the discharge of dean or 
segregated ballast. 
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2. 

3. 

a) 

b) 

c) 

d) 

el 

a) 

Med Medclhavsomrädet förstås det egentliga Medelhavet med vikar och 
hav. begränsat mot Svarta havet av latitudparallellcn 41° nord och i väst 
av Gibraltarsund vid meridianen 5° 36' väst. 

Med Östersjöomradet förstås den egentliga Östersjön med Bottniska 
viken och Finska viken samt inloppet till Östersjön vilket begränsas av 
latitudparallellcn genom Skagcn i Skagerack vid 57°44,8' nord. 

Med Svartahavsområdet förstås det egentliga Svarta havet, begränsat 
mot Medelhavet genom latitudparallellen 41 u nord. 

Med Rödahavsområdet förstås det egentliga Röda havet med Suezviken 
och Aqabavikcn. begränsat i söder av loxodromen mellan Ras si Ane 
(12°8,5' nord, 43°19.6' ost) och Husn Murad (12° 40,4' nord,45°30,2' 
ost). 

Med Gulfonmidet förstås havsomrädet nordväst om loxodromen 
mellan Ras al Hadd _(22° 30' nord, 59° 48' ost) och Ras al Fasteh 
(25v04' nord, 61°25' ost). 

Om annat ej följer av föreskrifterna i regel 11 i denna bilaga, skall 
utsläpp i havet av olja eller oljehaltig blandning frän oljetankfartyg och 
från fartyg som ej är oljetankfartyg och som har en bruttodräktighet av 
minst 400 registerton vara förbjudet när fartyget befinner sig i ett 
specialområde. 

b) Sådana fartyg, skall. när de befinner sig i ett specialområde, behålla 
ombord oljerester, oljeslam, förorenad barlast och tankspolvatten och 
får ej avlämna dessa annat än till mottagningsanordningar. 

a) Om annat ej följer av föreskrifterna i regel 11 i denna bilaga, skall 
utsläpp i havet av olja eller oljehaltig blandning från ett fartyg som ej är 
oljetankfartyg och som har en bruttodräktighet understigande 400 
registerton vara förbjudet när det befinner sig i ett specialområde utom 
när uttlödets oljeinnehåll utan utspädning ej överstiger 15 delar på en 
miljon delar eller alternativt när samtliga följande villkor är uppfyllda: 

l) att fartyget är under gång, 

2) att oljeinneh:lllct i utflödet är mindre än lOO delar pä en miljon 
delar. och 

3) att utsbppet göres sä långt som möjligt från land men alltid minst 
12 nautiska mil frtin närmaste land. 

b) Inget utsläpp i havet får innehälla kemikalier eller andra iimnen i 
mängder eller koncentrationer som innebär risker för den marina 
miljön. ej heller kemikalier eller andra ämnen som tillsätts i syfte att 
krii1gg~i d.e villkor för utsläpp som anges i denna regel. 

i:) De oljerester som ej kan släppas ut i havet med iakttagande av 
föreskrifterna i a) i denna punkt skall behii.llas ombord el\er avlämnas 
till motlagningsanordningar. 

4. Föreskrifterna i denna regel äger ej tillämpning pa utsläpp av ren eller 
segregerad barlast. 
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(5) Nothing in this Regulation shall prohibit a ship on a voyage only part of 
which is in a special area from discharging outside the special area in accordance 
with Regulation 9 of this Annex. 

( 6) Whenever visible traces of oil are observed on or below the surface of the 
water in the immediate vicinity of a ship or its wake, the Governments of Parties 
to the Convention should, to the extent they are reasonably able to do so, promptly 
investigate the fäets bearing on the issue of whether there has been a violation of 
the provisions of this Regulation or Regulation 9 of this Annex. The investigation 
should include, in particular, the wind and sea conditions, the track and speed of 
the ship, other possible sources of the visible traces in the vicinity, and any relevant 
oil discharge records. 

(7) Reception facilities within special areas: 

(a) Mediterranean Sea, Black Sea and Baltic Sea areas: 

(i) The Government of each Party to the Convention. the coastline 
of which borders on any given special area, undertakes to ensure 
that not later than 1 January 1977 alJ oil loading terminals and 
repair ports within the special area are provided wi th facilities 
adequate for the reception and treatment of all the dirty ballast 
and tank washing water from oil tankers. In addition all ports 
within the special area shall be provided with adequate reception 
facilities for other residues and oily mixtures from all ships. Such 
facilities shall have adequate capacity to meet the needs of the 
ships using them without causing undue delay. 

(ii) 

(iii) 

The Government of each Party having under "its jurisdiction 
entrances to seawater courses with low depth contour which 
might require a reduction of draught by the discharge of ballast 
undertakes to ensure the provision of the facilities referred to in 
sub-paragraph (a)(i) of this paragraph but with the proviso that 
ships required to discharge slops or dirty ballast i.:ould be subject 
to some delay. 

During the period between the entry into force of the present 
Convention (if earlier than 1 J anuary 1977) and 1 J anuary 1977 
ships while navigating in the special areas shall comply with the 
requirements of Regulation 9 of this Annex. However, the 
Governments of Parties the coastlines of which border on any of 
the special areas under this sub-paragraph may establish a date 
earlier than 1 January 1977 but after the date of entry into 
force of thc present Convention, from which the requirements of 
this Regulation in respcct of thc special areas in question shall 
take effect: 

(I) if all the reception facilities required have been provided by 
the date so established; and 

(2) provided that the Parties concerned notify thc Organization 
of the date so establishcd al lcast six rnonths in advance, 
for circulation to other Parties. 

(iv) After I J anuary 1977, or the date established in accordance with 
sub-paragraph (a)(iii) of this paragraph if earlier, each Party shall 
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5. Denna regel skall ej utgöra hinder för ett fartyg, vars resa endast till en del 
sker inom ett specialomräde, att utanför specialomradet göra utsläpp enligt 
föreskrifterna i regel 9 i denna bilaga. 

6. Närhelst synliga spår av olja iakttages på eller under vattenytan i ett fartygs 
omedelbara närhet eller i dess kölvatten bör fördragsslutande parters regeringar, i 
den utsträckning det rimligen är möjligt för dem, skyndsamt undersöka de 
omständigheter som är av betydelse för frågan huruvida överträdelse av föreskrif
terna i denna regel eller regel 9 i denna bilaga har förekommit. Undersökningen bör 
särskilt omfatta vind- och sjöförhållandena, fartygets kurs och fart, andra möjliga 
orsaker till de synliga spfnen i fartygets närhet och varje relevant registrering av 
oljeutslä pp. 

7. Mot tagningsanordningar inom specialområden 

a) Medelhavs-, Svartahavs- och Östersjöområdena 

I) Regeringen för varje fördragsslu tande part vars kustlinje gränsar 
till ett visst specialområde förbinder sig att tillse att i alla 
oljelastningsterminaler och reparationshamnar inom specialområ
det ej senare än den I januari 1977 tillhandahalles anordningar 
som är tillräckliga för mottagande och behandling av all förorenad 
barlast och allt tankspolvatten frän oljetank fartyg. Därutöver 
skall alla hamnar inom specialonuädct vara försedda med tillräck
liga anordningar för mottagande av andra rester och oljehaltiga 
blandningar från alla fartyg. Sådana anordningar skall ha tillräck
lig kapacitet för att tillgodose behoven hos de fartyg som 
använder dem utan att otillbörlig försening orsakas fartygen. 

2) Regeringen för varje fördragsslutande part som under sin juris
diktion har inlopp till sjötrafikleder med begränsat djup som kan 
kräva en minskning av djupgående! genom utsläpp av barlast 
förbinder sig att tillse att anordningar som avses i a) l) i denna 
punkt inrättas, varvid dock förutsättes att fartyg som skall 
avlämna rester eller förorenad barlast till sådan anordning kan bli 
n:1got försenat. 

3) Under tiden mellan ikraftträdandet av denna konvention (om 
detta sker tidigare iin den I januari 1977) och den 1 januari 1977 
skall fartyg som framföres i specialområden iakttaga föreskrifter
na i regd 9 i c.lenna bilaga. Regeringarna för förc.lragsslutande 
parter vilkas kustlinjer gränsar till nagot av de specialområden 
som avses i punkt 7 a) fär dock fastställa en tidpunkt före den I 
januari 1977 men efter konventionens ikraft trädan de, frän vilken 
föreskrifterna i denna regel i vad avser ifrågavarande specialområ
den skall börja tillämpas, förutsatt 

aa) att samtliga erforderliga mottagningsanordningar är inrätta
de vid den tidpunkt som sälunc.la fastställts. och 

bh) att berörda parter underrättar organisationen om den 
sålunda fastställda tidpunkten minst sex månader i förväg, 
för mec.ldclande till övriga fördragsslutande parter. 

4) Efter den l januari 1977 eller den tidpunkt som fastställts enligt 
a) 3) i denna _punkt, om denna tidpunkt infaller tidigare. skall 
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notify the Organization for transmission to the Contracting 
Governments concerned of all cases where the facilities are a\leged 
to be inadequate. 

(b) Red Sea area and Gulfs area: 

(i) The Government of each Party the coastlinc of which borders on 
the special areas undertakcs to ensure that as soon as possible all 
oil loading terminals and repair ports within these special areas 
are provided with facilities adequatc for the reception and treat
ment of all the dirty ballast and tank washing water from tankers.. 
In addition all ports within the special area shall be provided with 
adequate reception facilities for othcr residucs and oily mixturcs 
from all ships. Sut:h facilities shall have adcquate capacity to meet 
the needs of the ships using them without causing undue delay. 

(ii) The Government of each Party having under ils jurisdiction 
entrances to scawater wurses with low depth con tour which 
might require a reduction of draught by the disdrnrge of ballast 
shall undertake lo ensure the provision of the fa<.:ili lies rcfcrred to 
in sub-paragraph (b )(i) of this paragraph but with the proviso 
that ships required to discharge slops or dirty ballast could be 
subject to some delay. 

(iii) Each Party concerned shall notify the Organization of the 
measures taken pursuant to provisions of sub-paragraph (b)(i) 
and (ii) of this paragraph. Upon receipt of suffkient notifications 
the Organization shall establish a <late from which the rcquirc
ments of this Regulation in respect of thc area in question shall 
take effect. The Organization shall notify all Parties of the <late 
so established no less than twelve months in advani:e of that <late. 

(iv) During the period bctween the entry into force of the present 
Convention and the <late so established, ships while navigating in 
the special area shall comply with the requirements of Regula
tion 9 of this Annex. 

(v) After such date oil tankers loading in ports in these special areas 
where such facilities are not yet available shall also fully comply 
with the requirements of this Regulation. However, oil tankers 
en te ring these special areas for the purpose of loading shall make 
every effort to en ter the area with only dean ballast on board. 

(vi) After the date on which the requirements for the special :irca in 
question takc effcct, cach Party shall notify the Organization for 
transmission to the Parties concerned of all cases where the 
fat:ilitics are allcgcd to be inadequate. 

(vii) At least the ret:eption facilities as prescribed in Rcgulation 12 
of this Annex shall be provided by I J anuary 1977 or one year· 
after the date of entry into force of the present Convention, 
whit:hever occurs later. 
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varje fbrdragsslutande part om alla rall där anor<lningar anses vara 
otil I räck liga un<lerrii tta organ isa tiont'll, som har att un<lerrä lla 
berörda för<lrngsslutan<le regeringar. 

b) Röd<Jliavsomrf1det och Gulfomrä<let 

I) Regeringen för varje fördragsslutande part vars kustlinje gränsar 
till specialomrä<lcna förbinder sig att tillse att i alla oljelastnings
krminaler och reparationshamnar inom specialområdena sä snart 
som möjligt tillhandahalles anordningar som är tillriickliga för 
mottagande och behandling av all förorena<l barlast och allt 
tankspolvatten friin oljetankl'artyg. Därutöver skall alla hamnar 
inom specialområ<let vara förse<lda med tillriickliga anordningar 
för mottagande av andra rester och oljehaltiga blandningar frän 
alla fartyg. Sitdana anordningar skall ha tillriicklig kapacitet för 
att tillgodose behoven hos de fartyg som anviinder dem utan att 
otillbörlig försening orsakas fartygen. 

2) Regeringen för varje for<lragsslutande part som under sin juris
diktion har inlopp till sjötrafikleder med begränsat djup som kan 
kräva en minskning av djupg:iendet genom utsläpp av barlast 
förbinder sig att tillse att anordningar som avses i b) I) i denna 
punkt inriittas, varvi<l dock förutsättes att fartyg som skall 
avlämna rester eller förorenad barlast till sådan anordning kan bli 
n<igot försenat. 

3) Va1je berörd fördragsslutande part skall un<lerr:itta organisationen 
om de åtgärder som vidtagits med ;mledning av röreskrifterna i 
b) I) och 2) i denna punkt. När organisationen mottagit 
tillräckligt antal underrättelser skall den fastsfalla en tic.lpunk t 
frän vilken föreskrifterna i denna regel i vad avser ifo1gavarande 
specialområde skall börja gälla. Organisationen skall underrätta 
alla fordragsslutande parter om den sälunda fastsfallda tidpunkten 
minst tolv månader i förväg. 

4) Under tiden mellan ikraftträdandet av denna konvention och den 
sålunda fastställda tidpunk ten skall fartyg som framföres i 
Sfll~cialomriidet iakttaga föreskrifterna i regd lJ i denna bilaga. 

5) Efter Jcnna tidpunkt skall oljetankfartyg som lastar i sadana 
hamnar i i fr:igava rande specialomr:iden <lär mot tagningsannrd
ningar ännu ej är tillg:ingliga ocks~t till alla delar iakttaga 
föreskrifterna i denna regel. Oljetank fartyg som kommer till dessa 
omddt'll i avsikt :1tt lasta skall dock göra alla ansträngningar för 
att komma till omr~idet med endast ren barlast urnbor<l. 

6) Efter den tidpunkt da föreskrifterna for ifragavarantle specialom
r:ide blirjar gälla, skall varje fördragsslutandc part om alla fall där 
anordningar anses vara otillräckliga un<lerrätta organisationen. 
som har att underriitta berörda fördragsslutande parter. 

7) Åtminstone de mottagningsanordningar som fiireskrives i regel 12 
i denna bilaga skall vara inr:ittade den l jnnuari 1977 eller ett ar 
efter dagen for denna konventions ikrafttr~itlande. om denna 
tidpunkt infaller senare .. 
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Regulation 11 

Exceptions 

Regulations 9 and 10 of this Annex shall not apply to: 
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(a) the discharge inta the sea of oil or oily mixture necessary for the 
purpose of securing the safety of a ship or saving life at sea; or 

(b) the discharge inta the sea of oil or oily mixture resulting from damage 
toa ship or its equipment: 

(i) provided that all reasonable precautions have been taken after the 
occurrence of the damage or discovery of the discharge for the 
purpose of preventing or minimizing the discharge; and 

(ii) except if the owner or the Master acted either with intent to 
cause damage, or recklessly and with knowledge that damage 
would probably result; or 

( c) the discharge inta the sea of substances containing oil, approved by the 
Administration. when being used for the purpose of combating specific 
pollution incidents in order to minimize the damage from pollution. 
Any such discharge shall be subject to the approval of any Government 
in whose jurisdiction it is contcmplated the discharge will occur. 

Regulation 12 

Reception Facilities 

(l) Subject to the provisions of Regulation 10 of this Annex, the Government 
of each Party undertakes to ensure the provision at oil loading terminals, repair 
ports, and in other ports in which ships have oily residues to discharge, of 
facilities for the reception of such residues and oily mixtures as remain from oil 
tankers and other ships adcquate to meet the needs of the ships using them without 
causing unduc delay to ships. 

(2) Reception facilities in accordancc with paragraph (I) of this Regu1ation shall 
be provided in: 

(a) all ports and terminals in which crude oil is loaded into oil tankers 
where such tankers have immediately prior to arrival completed a 
ballast voyage of not more than 72 hllurs or not more than 
1,200 nautical miles; 

(b) all ports and terminals in which oil other than crude oil in bulk is 
Joaded at an avcrage quantity of morc than 1,000 metric tons per day; 

( c) all ports having ship repair yards or tank cle<ming facilities; 

(d) all ports and terminals which handle ships provided with the sludge 
tank(s) required by Regulation 17 of this Annex; 

(e) all ports in rcspect of oily bilge waters and other residues, which 
cannot be discharged in ai.:cordance wit h Regulation 9 of this Annex; 
and 
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Regel 11 

Undantag 

Reglerna 9 och I 0 i denna bilaga äger ej tillämpning i fraga om 

a) sadant utsläpp i havet av olja eller oljehaltig blandning som är 
nödvändigt för ett fartygs säkerhet eller för räddande av människoliv till 
sjöss, eller 

b) sådant utsläpp i havet av olja eller oljehaltig blandning som är en följd 
av en skada pä fartyget eller dess utrustning, 

I) förutsatt att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits efter 
det att skadan inträffat eller utsläppet upptäckts, i syfte att 
hindra eller så långt som möjligt begränsa utsläppet, och 

2) utom när ägaren eller befälhavaren handlat an tingen i avsik l att 
orsaka skada eller vårdslöst och med kännedom om att en skada 
troligen skulle bli följden, eller 

c) utsläpp i havet av ämnen som innehåller olja och som godkänts av 
administrationen. när de användes i syfte att bekämpa särskilda 
föroreningsincidenter för att så längt som möjligt begränsa skada pä 
grund av förorening. Sadant utsläpp kräver godkännande av varje 
regering inom vars jurisdiktion utsläpp avses äga rum. 

Regel 12 

Mot tagi 1 ingsanordn ingar 

1. Om annat ej följer av föreskrifterna i regel 10 i denna bilaga, förbinder sig 
varje fördragsslutande parts regering att tillse att i oljelastningsterminaler. repara
tionshamnar och andra hamnar i vilka fartyg har oljehaltiga rester att avlämna 
tillhandahiillcs anordningar för mottagande av sädana rester och oljehaltiga 
blandningar, som finns kvar i oljetankfartyg och andra fartyg, vilka anordningar 
skall vara tillräckliga för att tillgodose behoven hos de fartyg som använder dem 
utan att otillbörligt dröjsmal orsakas fartygen. 

2. Mottagningsanordningar som avses i föreskrifterna i punkt I i denna regel 
skall tillhandahallas i 

a) alla hamnar och terminaler i vilka räolja lastas i oljetankfartyg när 
sadana tankfartyg omedelbart före ankomsten avslutat en barlastresa pä 
högst 72 timmar eller I 200 nautiska mil. 

b) alla hamnar och terminaler i vilka annan olja än rf1olja lastas i bulk i en 
genomsnittlig mängd av mer än I 000 metriska ton per dygn. 

c) alla hamnar som har reparationsvarv eller tankrcngöringsanordningar för 
fartyg, 

d) ~~la hamnar och terminaler som besökes av fartyg med sludgetank(ar) 
som föreskrives i regel 17 i denna bilaga, 

e) alla hamnar. för oljeförorenat rännstensvatten och andra rester som ej 
kan släppas ut enligt föreskrifterna i regel 9 i denna bilaga. och 
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(t) all loading ports for bulk cargoes in respect of oil residues from 
combination carriers which cannot be discharged in accordance with 
Regulation 9 of this Annex. 

(3) The capacity for the reception facilities shall be as follows: 

(a) Crude oil loading terminals shall h<ive sufficient reception facilit ies to 
receive oil and oily mixtures which cannot be discharged in accordance 
with the provisions of Regulation 9(1)(a) of this Annex from all oil 
tankers on voyagcs as dcscribed in paragraph (2)(a) of this Regulation. 

(b) Loading ports and terminals referred to in paragraph (2)(h) of this 
Regulation shall have sufficient reception facilities to receive oil and 
oily mix tu res which cannot be dischargcd in accordance with the 
provisions of Regulation 9( I)( a) of this Annex from oil tankers which 
Joa<..l oil other than crude oil in bulk. 

(c) All ports having ship rcpair yards or tank cleaning facilities shall ha ve 
sufficicnt reception facilities to receive all residues and oily mixturcs 
which remain on board for disposal from ships prior to entering such 
yards or facilities. 

(d) All facilitics provided in ports and terminals under paragraph (2)(d) of 
this Rcgulation shall be sufficient to receive all residues retained 
according to Regulation 17 of this Annex from all ships that may 
reasonably be expected to call at such ports and terminals. 

(e) All facilities providcd in ports and terminals under this Regulation shall 
be sufficient to rcceive oily bilge waters and other residues which 
cannot be discharged in accordance with Rcgulation 9 of this Annex. 

(t) The facilities provided in loading ports for bulk cargoes shall take into 
account the special problems of combination carriers as appropriate. 

(4) The reception facilities prcscribed in paragraphs (2) and (3) of this Rcgula
tion shall be made available no later than one ycar from the <late of cntry into 
force of the present Convenlion or by I January 1977, whichever occurs later. 

(5) Each Party shall notify the Organization for transmission to the Parties 
com:emed of all cases wherc the faL"ilities provided under this Regulation are 
alleged to be inadequate. 

Regulation 13 

Segregated Ballast Oil Tankers 

(I) Every new oil tanker of 70,000 tons deadweight and ahove shall he provided 
with segregated hallast tanks and shall comply with the requiremcnts of this 
Regulation. 

(2) The capacity of the segregatcd ballast tanks shall be so detcrmined that the 
ship riiay operatc safely on ballast vnyages withnut recourse to the use or oil tanks 
for water ballast exccpt as provided for in paragraph (3) of this Rcgulatilll1. In :ill 
cases, however. thc capacity of segrcgatcd ballast tanks shall be at least such that in 
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f) alla lastningshamnar för bulklaster, för oljerester frfm kombinations
fartyg. som ej kan sliippas ut enligt föreskrifterna i regel 9 i denna 
bilaga. 

3. Mottagningsanordningarna skall ha följande kapacitet: 

a) Terminaler där råolja lastas skall ha tillräckliga mottagningsanordningar 
för mottagande av olja och oljehaltiga blandningar som ej kan släppas ut 
enligt föreskrifterna i regel 9 punkt I a) i denna bilaga frän oljctank
fartyg pii resor som avses i punkt 2 a) i denna regel. 

b) Hamnar och tenninaler som avses i punkt 2 b) i denna regel skall ha 
tillräckliga mottagningsanordningar för mottagande av olja och olje
haltiga blandningar som ej kan släppas ut enligt föreskrifterna i regel 9 
punkt 1 a) i denna bilaga fran oljetank fartyg som lastar annan olja i 
bulk än råolja. 

c) Alla hamnar med reparationsvarv eller tankrengöringsanläggningar skall 
ha tillräckliga mottagningsanordningar för mottagande av alla rester och 
oljehaltiga blandningar som finns kvar ombord för avlämning frim 
fartyg innan dessa anlöper sadana varv eller anläggningar. 

d) Alla anordningar i hamnar och terminaler som tillhandahålles enligt 
punkt 2 dl i denna regel skall vara tillräckliga för mottagande av alla 
rester som behållits ombord enligt regel 17 i denna bilaga från alla 
fartyg som skäligen kan viin tas besöka ifrågavarande hamnar och 
terminaler. 

e) Alla anordningar i hamnar och terminaler som tillhandahålles enligt 
denna regel skall vara tillräckliga för mottagande av oljeförorenat 
rännstensvatten och andra rester som ej kan släppas ut enligt föreskrif· 
tema i regel 9 i denna bilaga. 

f) I fråga om de anordningar som tillhandahillles i lastningshamnar för 
bulklaster skall de särskilda problemen med kombinationsfartyg beaktas 
i erforderlig utsträckning. 

4. De mcittagningsanordningar som föreskrives i punkterna 2 och 3 i denna regel 
skall vara tillgängliga senast ett är efter konventionens ikraftträdande eller den 1 
januari 1977. om denna tidpunkt infaller senare. 

5. Varje fördragsslu tande part skall om alla fall där anordningar som tillhand::
hälles enligt denna regel anses vara otillräckliga underrätta organisationen, som har 
att underrätta berörda fördragsslutande parter. 

Regel 13 

Oljctankfartyg med segregerad barlast 

1. Varje nytt oljetankfartyg med minst 70 000 tons dödvikt skall vara försett 
med segregerade barlasttankar och skall uppfylla föreskrifterna i denna regel. 

2. De segregerade barlasttankarnas kapacitet skall fastställas s:.'i, att fartyget kan 
framföras säkert under barlastresor utan att ta i anspräk oljetankar för vattenbarlast 
med det undantag som anges i punkt 3 i denna regel. I varje fall skall dock de 
segregerade barlasttankarnas kapacitet minst vara sådan att fartygets djupgående 
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any ballast condition at any part of the voyage, including the conditions consisting 
of lightweight plus segregated ballast only, the ship's draughts and trim can meet 
each of the following requirements: 

(a) the moulded draught amidships (dm) in metres (without taking into 
account any ship's deformation) shall not be less than: 

dm = 2.0 + 0.02 L: 

(b) the draughts at the forward and after perpcndiculars shall correspond to 
those determined by the draught amidships (dm), as specified in sub
paragraph (a) of this paragraph, in association with the trim by the 
stern of not grcater than 0.015 L; and 

(c) in any case the draught at the aftcr perpendicular shall not be less than 
that which is necessary to obtain full immcrsion of the propeller(s). 

(3) In no case shall ballast water be carried in oil tanks except in weather 
conditions so severe that, in the opinion of the Master, it is necessary to carry 
additional ballast water in oil tanks for thc safety of the ship. Sm:h additional 
ballast water shall be processed and discharged in compliance with Regulation 9 
and in accordance with the requirements of Regulation 15 of this Annex, and entry 
shall be made in the Oil Record Book referred to in Regulation 20 of this Annex: 

(4) Any oil tanker which is not required to be provided with segregated ballast 
tanks in accordancc with paragraph ( l) of this Regulation may, however, be 
qualified as a segregated ballast tanker, provided that in the case of an oil tanker of 
150 metres in length and above it fully complies with the requirements of 
paragraphs (2) and ( 3) of this Regulation and in the case of an oil tanker of less than 
l 50 metres in length the segregated ballast conditions shall be to the satisfaction of 
the Administration. 

Regulation 14 

Segregation of Oil and Water Ballast 

(I) Except as providcd in paragraph (2) of this Regulation, in new ships of 
4.000 tons gross tonnage and above other than oil tankers, and in new oil tankers 
of 150 tons gross tonnage and above. no ballast water shall be carried in any oil 
fuel tank. 

(2) Where abnorma! conditions or the need to carry !arge quantities of oil fuel 
render it necessary to carry ballast water which is not a clean ballast in any oil fuel 
tank, such ballast water shall be discharged to reception facilities ur in to the sea in 
compliarn;e with Regulation 9 using the cquipment specified in Regulation 16(2) 
of this Annex, and an entry shall be made in the Oil Rccord Book to this effect. 

(3) All other ships shall comply with the requirements of paragraph (I) of this 
Regulation as far as reasonable and practicable. 
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och trim vid varje barlastförhållande under varje del av en resa, däri inbegripet 
förhållanden med endast fartygets vikt tomt och segregerad barlast, kan uppfylla 
ettvart av följande krav: 

a) det mallade djupgäendet midskepps (dm) i meter (utan beaktande av 
deformation av fartyget) skall ej vara mindre än 

dm == 2.0 + 0.02 L, 

b) djupg::iendet vid förliga och aktra perpendiklarna skall motsvara det som 
bestämmes av djupgåendet midskepps (dm) enligt a) i denna punkt 
tills:u11mans med ett trim på aktern av högst 0.015 L. och 

c) i varje fall skall djupgåendet vid aktra perpendikeln vara minst sä stort 
som behövs för att uppn:i full nedsänkning av propellern (propellrarna). 

3. I inget fall far barlastvatten föras i oljetankar utom under sii svf1ra 
väderleksförhållanden att det enligt befälhavarens bedömning är nödvändigt att föra 
extra vattenbarlast i oljetankar för att fartyget skall vara s.'.ikert. Sådan extra 
vattenbarlast skall hanteras och släppas ut med iakttagande av regel 9 och i enlighet 
med föreskrifterna i regel 15 i denna bilaga. och anteckning skall göras i den 
oljedagbok som avses i regel 20 i denna bilaga. 

4. Oljetankfartyg som ej enligt punkt I i denna regel skall vara försett med 
segregerade barlasttankar far dock betraktas som ett tankfartyg med segregerade 
barlasttankar, förutsatt att, om det är fräga om ett oljetankfartyg med en hingd av 
minst 150 meter. fartyget i allt uppfyller föreskrifterna i punkterna 2 och 3 i denna 
regel eller, om det är fråga om ett oljetankfartyg med en längd som understiger 150 
meter. de segregerade barlastförhållandena är godkända av administrationen. 

Regel 14 

Segregering al' olja och vattenbarlast 

I. Om annat ej följer av punkt 2 i denna regel. far i nya fartyg. som eJ ar 
oljetankfartyg och som har en bruttodr:iktighet av minst 4 000 registerton. och i 
nya oljetankfartyg med en bruttodräktighet av minst 150 registerton vattenbarlast 
ej föras i bunkeroljet ank. 

2. När onormala förhållanden eller behovet att föra stora mängder bunkerolja 
gör det nödvändigt att föra val tenbarlast som ej är ren barlast i en bunkeroljetank. 
skall sadan vattenbarlast avlämnas till mottagningsanordningar eller sHipp.as ut i 
havet med iakttagande av regel 9 och med användning av den utrustning som anges i 
regel 16 punkt 2 i denna bilaga. Anteckning härom skall göras i oljedagboken. 

3. Alla andra fartyg skall uppfylla föreskrifterna i punkt I i denna regel s:1 langt 
detta är rimligt och möjligt. 
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Regulation 15 

Retention of Oil 011 Board 
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(I) Subject to the provisions of paragraphs (5) and (6) of this Rcgulation, oil 
tankers of 150 tons gross tonnage and above shall be providcd with arrangemcnts 
in accordance with thc rcquiremcnls of paragraphs ( 2) and ( 3) of this Regulation, 
providcd that in thc case of existing tankers thc requircmcnts for oil discharge 
monitoring and control systems and slop t;mk arrangements shall apply threc years 
after the date of entry into force of the present Convcntion. 

C:n (a) Adequate mcans shall be providcd for deaning the cargo tanks and 
transfi:rring the dirty ballast residue and tank washings from the cargo 
tanks into a slop tank approved by the Administration. In existing oil 
tankers, any cargo tank may be designated as a slop tank. 

(b) In this system arrangements shall be provided to transfer thc oily waste 
into a slop tank or combination of slop tanks in such a way that any 
eftluent discharged into the sea will be such as to comply with the 
provisions of Regulation 9 uf t his Annex. 

(c) The arrangemcnts of thc slop tank or combination of slop tanks shall 
havc a capacity neccssary to retain the slops generated by tank washing, 
oil residues and dirty ballast residues but thc total shall be not less than 
3 per cent of the oil carrying capacity of the ship, except that, where 
segregated ballast tanks are providcd in accordance with Regulation 13 
of this Annex, or where arrangements such as eductors involving the use 
of water additional to the washing water are not fitted, the Administra
tion may accept 2 per cent. New oil tankers over 70,000 tons dead
weigh t shall be provicled with at least two slop tanks. 

(d) Slop tanks shall be so designed particularly in respect of the position 
of inlets, outlcts, baflles or weirs where fitted, so as to avoid 
excessive turbulencc and entrainment of oil or emulsion with the water. 

(3) (a) An oil discharge monitoring and rnntrol system approved by the 
Administration shall be fitted. In considering the design of the oil 
contcnt meter lo he incorporated in the system, the Administration 
shall have regard to thc spccification rei.:omrnendcd by the Organiza
tion.* The system shall be fitted with a recording devii.:e to provide a 
continuous record of thc clischargc in litres per nautical mile and total 
quantity discharged, or thc oil content and ratc of discharge. This 
record shall be identifiable as to lime and <late and shall be kcpt for at 
least thrce years. The oil discharge monitor and control system shall 
comc into operation when therc is any discharge of eflluent into the sea 
and shall be such as will ensurc that <iny discharge of oily mixture is 
autornatically stoppcd when the instant<ineous ratc of discharge of oil 
exceeds that permitted by Regulation 9( I )(a) of this Annex. Any 
failure of this monitoring and control system shall stop the discharge 

* Rcfcrcncc is 111ade lo tht• Rernmmcndation un lntcrnational Pcrformance Specifications 
for Oily-Watcr Separating Equipmcnt and Oit Contcnt Meters adoptcd by thc Organization 
by Resolution A.233tVll). 
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Regel 15 

Belul!landc ar olja 0111/Jord 

I. Om annat ej följer av föreskrifterna i punkterna 5 och 6 i denna regel. skall 
oljetankfartyg med en bruttodr:iktighet av minst 150 registerton vara försedda med 
anordningar enligt föreskrifterna i punkterna 2 och 3 i denna regel. varvid dock i 
fdga om existerande tankfartyg föreskrifterna om övervaknings- och kontroll
system för oljeutsläpp och sloptanksarrangemang skall :iga tillämpning tre i\r efter 
dagen för denna konventions ikrafttr;idande. 

a) Tillräckliga anordningar skall finnas för rengöring av lasttankarna och 
överföring av förnren:icJe harlastrester och tank:;polv:itska frflll 
l3sttankama till en sloptank som :ir godk:ind av administrationen. I 
e.\isterande oljetankfartyg far vilken som helst lasttank avdelas som 
sloptank. 

b) I delta system skall anordningar finnas for överföring av det oljehaltiga 
avfallet till en eller fler:i sloplankar pä sädant sätt att v:irje utflöde som 
sbppes ut i havet uppfyller föreskrifterna i regel 9 i denna bilaga. 

L') Sloptanksarrangemanget. med en eller flera sloptankar. skall ha den 
kap:icitet som behövs för att taga emot den slop som uppstiu vid 
tankspoln ing, gc'nom oljerester och gt'nom rester av förorenad barlast. 
dock sammanlagt minst tre procent av fartygets oljelastkapacitct. I fall 
da segregl'rade barlast tank:Jr iir inr:it tadt' enligt föreskrifterna i regel 13 i 
denna bilaga eller dii sadana anordningar som eduktorer vilka medför 
behov av ytterligare vatten utöver spolvattnet ej förekommer. fltr 
adm in is tra tinnen dock medge t v:°1 procent. Nya oljetank fartyg med 
mer än 70 000 tons dödvikt skall vara försedda med minst två slop
tankar. 

cl) Sloptankar skall vara sf1 utformade. siirskilt med avseende pa placering 
av intag. utlopp och skvalpskott, om s:ldana finns, att oniidigt stark 
turbulens och utsugning av olja eller emulsion med vattnet undvikes. 

a) Lt t av administrationen godbnt övervaknings- och kontrollsystem fiir 
olje11tsltipp skall vara anordnat. Vid prövning av utförandet av elen 
oljehaltmiitare som skall ing:i i systemet sk.all administrationen beakta 
den specifikation som rekommenclcr:is av organisationen.* Systt'met 
skall vara förse! t med en registreringsanordning som ger en fortlöpande 
registrering av utsliippct i liter per nautisk mil och av den sammanlagda 
uisliippta m:ingdcn, eller av oljehalten och utsHippshastighcten. Registre
ringen skall innehillla uppgift om tidpunkt och dag och skall bevaras 
min;t tre ~ir. Övervaknings- och kontrollsystemet skall träda i funktion 
sii snart ett utflöde shippes ut i havet och skall vara sa konstruer:it att 
varje utsl:ipp av oljehaltig blandning automatiskt stoppas när den 
momentana oljeutsbppshastigheten överstiger den som är tillaten enligt 
regel 9 punkt l a) i denna bilaga. Varje fel pä dett:i överv:iknings- och 

·1' Se rckomml'ndation um intern:.itionell utförandcspL\cifikation för scpar~ringsutrustning för 
oljehaltigt valll'n och oJj,·haltmätare, antagen av organisationL'll genom resolution A.~33 
(VI t ). 

11 RiksdagC'n 1975176. I sam/. ;\'r 5 
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and be noted in the Oil Record Book. A manually operated alternative 
method shall be provided and may be used in the event of such 
failure, but the defective unit shall be made operable before the oil 
tanker cornmences its next ballast voyage unless it is proceeding to a 
repair port. Existing oil tankers shall cornply with all of the provisions 
specified ahove except that the stopping of the discharge may be 
performed manually and thc rate of dischargc may be estimated from 
the pump characleristic. 

(b) Effective oil/watcr intcrface detectors approved hy the Administration 
shall be provided fora rapid and accurate determination of the oil/water 
interface in slop tanks and shall be available for use in other tanks 
where the separation of oil and water is effected and from which it is 
intended to discharge cftluent direct to the sea. 

( c) lnstructions as to the operation of the system shall be in accordance 
with an operational manual approved by the Administration. They shall 
cover manual as well as automatic operations and shall be intended to 
ensure that at no time shall oil be discharged except in compliance with 
the conditions specified in Regulation 9 of this Annex.* 

(4) The requirements of paragraphs (I), (2) and (3) of this Regulation shall not 
apply to oil tankers of less than 150 tons gross tonnage, for which the control of 
discharge of oil under Regulation 9 of this Annex shall be effected by the retention 
of oil on board with subsequent discharge of all contaminated washings to recep
tion facilities. The total quantity of oil and water used for washing and returned 
to a storage tank shall be recorded in the Oil Record Book. This total quantity shall 
be discharged to reception facilities unless adequate arrangements are made to 
ensure that any cft1uent which is allowed to be discharged into the sea is 
effectively monitored to ensure that the provisions of Regulation 9 of this Annex 
are complied with. 

f 5) The Administration rnay waive the requirements of paragraphs (I J, (2) and ( 3) 
of this Regulation for any oil tanker which engages exclusively on voyages both of 
72 hours or less in duration and within 50 miles from the ncarest land. provided 
that the oil tanker is not required to hold and does not hold an lntcrnational Oil 
Pollution Prevention Certificate ( 197 3). Any such waiver shall be subject to the 
requirement that the oil tanker shall retain on board all oily mixtures for subsequent 
discharge to reception facilities and to the determination by the Administration that 
facilities available to receive such oily mixtures are adequate. 

(6) Where in the view of thc Organization equipment rcquired by Regula
tion 9( 1 )( a )(vi) or this Annex and specified in suh-paragraph ( 3 )( a I of this 
Regulation is not obtainable for the monitoring of discharge of light rcfined 
products (white oils), the Administration may waive compliancc with such require
ment, provided that dischargc shall be permitted only in compliance with procedures 
established by the Organization which shall satisfy the conditions of Regula
tion 9( I )(a) of this Annex excepl the obligation to have an oil discharge monitoring 
and control system in operation. The Organization shall review the availability of 
equipmcnt at intervals not exceeding twelvc months. 

* Rl'fert·nc-c is madc to "Ckan Scas Guide for Oil Tankers", publishl'd hy thc lnternational 
Chamber of Shipping and thc Oil Companics lnternational ~tarine Forum. 
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b) 

cl 

kontrollsystem skall stoppa utsläppet och antecknas i oljedaghoken. Ett 
manuellt reservsystem skall finnas och far :rnvändas i hiindelse av sädant 
fel. men den felaktiga anordningen skall giiras funktionsduglig innan 
tankfartyget pabi:irjar nästföljande barlastresa försåvitt det ej iir pa viig 
till en reparationsh:unn. Existerande oljetankfartyg skall uppfylla 
samtliga förest~1ende föreskrifter med undantag av att utsliipp far 
st opp:ls manuellt och alt u tsl:ippsh as tigheten för uppskattas med 
ledning av pu111pspecifikationerna. 

Av :Jdministrationen godkända, effektiva gränsskiktsmätare skall finnas 
liir snahbt och noggrant fastst:illande av griinsskiktet mellan olja och 
vatten i sloptankar. S;id:ma m:itare skall finnas tillgängliga för anvtind
ning i andr~t tankar i vilka olja och vatten Sl'part'ras och fr{l!l vilka 
utsliipp av utl'li.ide direkt i havet iir :1vsett att verksUillas. 

Anvisi1i11gar för syste111ets handhavande skall va1y i överensst:immelse 
med en av administrationen godkiind handbok tör handhavandet. De 
skall avse manuellt och au torna tisk t h andhavandc och skall syfta till att 
säkersfalla att olja ej vid nilgot tillfälle sbppes ut annat iin i enlighet 
med dL' fön~skrifter som anges i regel 9 i denna bilaga.* 

4. Föreskrifterna i punkterna 1. 2 och 3 i denna regel iiger ej tilliimpning pii 
s3dana oljetankfartyg med en bruttodriiktighet understigande 150 registerton i friiga 
om vilka kontrollen av oljeutsläpp enligt regel <J i denna bilaga skall ske geno111 att 
olja behiillcs omhord för senare avlä111na11de av all t'örorenad spolvätska till 
niottagningsanorc.lningar. Den sammanlagda miingden olja och vatten som :rnvänts 
för spolning och iitcrförts till förri1dstank skall antecknas i oljedaghoken. Denna 
sammanlagda mängd skall avliimnas till mot tagningsanordningar, om tilldckliga 
atgiirder ej vidtagits för att säkersblla att utflöde som för sliippas ut i havet blir 
föremi\l flir effektiv övervakning för att säkerstiilla att föreskrifterna i regel 9 i 
denna bilaga iakttages. 

5. Administrationen far medge undantag friin föreskrifterna i punkterna 1. 2 och 
3 i denna regel för oljetankfartyg som anviindes uteslutande för siidana resor som 
varken varar hingre iin 72 timmar eller striicker sig längre iin 50 nautiska mil frfln 
niirmaste land, forntsatt att oljetankfartyget ej skall inneha eller innehar ett 
internationellt oljeskyddscertifikat (1973 L Sädant undantag skall förenas med det 
villkoret att oljet:mkfartyget skall behitlla alla oljehaltiga blandningar ombord frir 
senare avl:imnandc till mottagningsanordningar och skall forutsiitta den bedöm
ningen frfo administrationens sida att tillg~ingliga anordningar för mottagande av 
sadana oljehaltiga blandningar iir tillriickliga. 

6. I fall d:i enligt organisationens uppfattning elen utrustning som föreskri\'es i 
regel 9 punkt _1 al()) i denna hilaga och varo111 niirmare fiireskrifter ges i punkt 
3 a) i denna regel ej :ir tillgänglig för övervakning av utsl:ipp :iv btta raffinerade 
produkter (vita oljor). far administrationen medge undantag fran dessa föreskrifter. 
förutsatt att utsliipp tilbtcs endast enligt cl t förfarande som fastställts av 
organisationen och som uppfyller de villkor som anges i regel 9 punkt 1 a) i denna 
bilaga med undantag för skyldigheten att ha ett övervaknings- och kontrollsystem 
för oljeutsläpp i funktion. Organisationen skall taga upp frågan om utrustningens 
tillg:inglighet med mellanrum som ej överstiger tolv månader. 

SL' Cka11 Sc'as Guitk for Oil Tankers. pubiicer3d av lntl'rnational Chambcr of Shipping <Jch 
Oil Co111pa11iL'S lnternational \larine l·orum. 
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(7) The requirements of paragraphs 0 ). (2) and (3) of this Rcgulation shall not 
apply to oil tankers carrying asphalt, for which the rnntrol of discharge of asphalt 
under Regubtion 9 of this Annex shall be effectcd by the retention of asphalt 
residues on hoard with dischargc of all contaminatt'd washings to reception 
facili t ies. 

Regulation 16 

Oil Disclzarge Jlfonitoring and Control System and 
OiZv-Water Separating Equipment 

(]) Any ship of 400 tons gross tonnage and above shall be fittcd with an oily
water separating equipment or filtering system complying with the provisions of 
paragraph (6) of this Regulation. Any such ship which carrics largc quantiti~s of oil 
fuel shall comply with paragraph (2) of this Regulation or paragraph (I) of 
Regulation 14. 

(2) Any ship of 10.000 tons gross tonnage and above shall be fitted: 

(a) in addition to the requirements of paragraph (I) of this Regulation with 
an oil discharge monitoring and control system complying with para
graph ( 5) of this Rcgulation; or 

(b) as an alternative to the requiremcnts of paragraph ( 1) and suh
paragraph ( 2)(a) of this Regulation. with an oily-water separating 
equipment complying with paragraph (6) of this Rcgulation and an 
effective filtering system. complying with paragraph ( 7) of this Regula
tion. 

(3) The Administration shall cnsure that ships of less than 400 tons gross tonnage 
are equipped. as far as practicable. to retain on hoard oil or oily mixtures or 
dischargc thcm in accordancc with the rcquirements of Rcgulation 9(1 )(b) of this 
Annex. 

(4) For existing ships the requirements of paragraphs (I). (2) and (3) of this 
Regulation shall apply three ycars aftcr the <late of entry into force of the present 
Convcntion. 

(5) An oil dischargc monitoring and L·ontrol systemshall he of a design approved 
by the Administration. In considering the design of the oil content meler to be 
incorporated into the system. the Administration shall havc regard to thc spccifica
tion recommended by thc Organization.* The system shall be fitted with a 
recording dcvice to provide a continuous record of the oil cnntent in parts_ per 
million. This rccord shall he identifiabk as lo time and date and shall be kept for al 
lcast thrce years. The monitoring and control system shall ..:ome into operation 
when therc is any discharge of eftluent into the sea and shall be su..:h as will ensure 
that any discharge of oily mixture is automatically stopped when the oil content of 
eftluent cxcecds that pennitted by Regulatio11 9( I )(b) of this Annex. Any failure 
uf this monitoring and contrnl system shall stop thc discharge and be noted in thc 

* Referencc is madt' tn the Recnmmendati<.n1 un lnternatiunal Pcrfurmancc Specifications for 
Oily-\\later Separnting Fquipment and Oil Contcnt '.\kters adopted by thc Organization by 
Resolution /\.233(VJ]). 
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7. Föreskrifterna i punkterna L 2 och 3 i denna regel skall ej :iga tilfönpning pä 
oljdankfartyg som transporterar asfalt och i fri1ga om vilka kontrollen av 
asl"altu tsliipp enligt regel 9 i denna bilaga skall ske genom att asfaltrester behC11les 
ombord med avliinrnande av all förorenad spolvätska till mottagningsanordningar. 

Regel 16 

Övervaknings- och ko11trollsyste111 j(Jr o/jeutsltipp uch 
separeri11gs11tr11stning för oljehaltigt 1·atte11 

1. Fartyg med en bru t todrii ktighet av minst 400 registerton skall vara u truslat 
med en separeringsutrustning eller ett flltrcringssystem för oljehaltigt vatten som 
uppfyller föreskrifterna i punkt 6 i denna regel. Om sådant fartyg för stora mängder 
bunkerolja, skall det uppfylla föreskrifterna i punkt 2 i denna regel eller punkt I i 
regel 14. 

2. ° Fartyg med en bruttodräktighet av minst 10 000 registerton skall vara 
utrustat med. 

al utöver vad som kräves enligt punkt l i denna regel. ett iivervaknings
och kontrollsystem for oljeutsl:ipp som uppfyller i"öreskrifterna i punlt 
5 i denna rt'gel. eller 

bJ som ett alternativ till vad som kräves enligt punkt I och punkt 2 a) i 
denna regel. en separeringsutrustning för oljehaltigt vatten som 11pp
tyllcr föreskrifterna i punkt 6 i denna regel och ett effektivt 
tiltreringssystcm som uppfyller föreskrifterna i punkt 7 i denna regel. 

3. Administrationen skall tillse att fartyg med en bruttodr:iktighet av mindre :in 
400 registerton sa langt detta iir möjligt :ir sii utrustade all de k~111 behiilla urnhord 
olja och oljehaltiga blandningar eller sliippa ut dem enligt föreskritkrna i rl'gel l) 

p11nkt I bl i tkrina bilaga. 

4. 1 fri1ga om existerande fartyg skall foreskrirterna i punkterna I, 2 och 3 i 
denna regel äga tilfönpning tre är efter dagc1~ för denna konventions ikrafttriiclande. 

5. Övervaknings- och kontrollsystem för oljl'lltshipp skall ha ett 11tforande som 
:ir godbnt av administrationen. Vid prörningen av utformningen av den nl_jehalt
m:ilare som skall inga i systemet skall administrationen beakta den specifikation 
sum rekomml'11deras av organisationen.* Systemet skall vara försett lllL'd en 
rl'gistreringsanordning som ger en i"ortliipande registrering av oljeinnchiillet i 
miljondelar. Registreringen skall innehiilla uppgift om tidpunkt och dag och skall 
bevaras minst tre ~ir. Övervaknings- och kontrollsystemet skall tr:ida i funktion s~l 
snart ett uttfode sliippL'S ut i havet och skall vara s:1 konstruer::tt att varje utsHipp av 
nljl'haltig blandning automatiskt stoppas n:ir utflödets oljeinneldl överstiger Jet 
st;l11 :ir till:itet enligt regel 9 punkt I b) i denna bilaga. Varje fel pii detta 
övervaknings- och kuntrollsystcm skall stoppa utsUppet och antecknas i oljedag-

* Se· rc•k1111111Jc,11da1i11n <.>111 i11tcrnat1u11,·IJ utföranJc·spcc·ifikation for wparcrinp11trustni11g tlir 
,i\jd1<1ltiµt vatten 1Jch cl\jch;1lt1n;itarc. antaµcn av urga1Ji';a\iu11cn )!,'IH'lll r,·sll\11\ion .\.233 
t VII l. 
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Oil Record Bo(ik. The defective unit shall be made operable before the ship 
commences ils next voyage unless it is procecding to a repair port. Existing ships 
shall comply with all of the provisions specified above except that the stopping of 
the discharge may be performed manually. 

( 6) Oily-water separating equipmcnt or an oil filtcring system shall be of a 
design approved by the Administration and shall be such as will ensure that any 
oily mixture disd1arged into the sea after passing through the separator or filtering 
systems shall have an oil content of not more than I 00 parts per million. In 
considering the design of such equipment, the Administration shall have regard to 
the specification recommended by the Organization. * 

(7) The oil filtering system rererrcd to in paragraph (2)(b) of this Regulation shall 
be of a design approved by the Administration and shall be such that it will accept 
the discharge from thc scparating system and produce an effluent thc oil content 
of which docs not exceed 15 parts per million. It shall be provided with alarm 
arrangcmcnts to indicate when this leve! cannot be rnaintained. 

Regulation 17 

Tanks for Oil Residues (Sludge) 

(I) Every ship of 400 tons gross tonnage and above shall be provided with a tank 
or tanks of :.1dcquate capacity, having regard to the type of machinery and length 
of voyage, to receive the oily residues (sludges) which cannot be dealt with other
wisc in aCCl)fdance with thc requirements of this Annex, SLh.:h as those resulting 
from the purirication of fucl and lubricating oils and oil leakages in the machinery 
spaces. 

(2) In ncw ships, such tanks shall be designed and constructcd so as to fal'ilitate 
their clcaning and tht' discharge of rcsidues lo reception focilities. Ex.isting ships 
shall comply with this requircmcnt as far as is reasonable and practicable. 

Regulation 18 

Pzmzpi11g. Piping and Dischargc Arrangemcnts af Oil Tankers 

(l) In every oil tanker, a discharge manifold for connexion to reception facilities 
for the dischargc of dirty ballast water or oil contaminated water shall be located on 
the opcn deck on both sides of the ship. 

(2) In every oil tanker. pipelines for the discharge lo the sea of eftluent wllkh 
rnay be permittcd under Regulation q of this Annex shall be led to thc opcn dCL'.k 
or to thc ship's side above the watcrlinc in the deepcst ballast condition. Different 
piping arrangcments to permit operation in the manner permitted in sub
par:.igraphs (4)(a) and (b) of this Regulation may be accepted. 

* Refrrenl'C is rnaLk to thc Rccomrnend:ition llll lnternational Pc•rformancc Spccifi-:ations for 
Oily-Water Separat in~ Fquipmcnt and Oil Con lent Meters adopted by the Organizatilln by 
R~solution ;\.233(Vll l. 
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boken. Den felaktiga anordningen skall göras funktionsduglig innan fartyget 
pabi.irjar nästföljande resa förs:1vitt det ej är pii v~ig till en reparationshamn. 
L~xisterande fartyg skall uppfylla samtliga förcst:iende föreskrifter med undantag av 
att utsläpp f~ir stoppas manuellt. 

6. Sepa1-eringsutrustning for oljl'l1altigt vatten och nlje!iltreringsutrustning skall 
ha ett utförande som iir godkant av administrationen och skall vara sadan att den 
s~ikerstiller att oljehaltig blandning som sbppes ut i havet efter att ha passerat 
genom separerings- och fi.ltreringssystemet har ett oljeinnehäll som ej överstiger 100 
delar p:l en miljon delar. Vid prövningen av denna utrustnings utformning skall 
administrationen beakta den specifikation som rekommenderas av organisationen.* 

7. Det oljetlltreringssystem som avses i punkt :2 b) i denna regel skall ha ett 
utförande som ~ir godkänt av administrationen och skall vara sadant att det tar emot 
utsläpp fo\n separeringssystcmet och liimnar ifran sig ett 11tnöde vars oljeinneh[11I ej 
överstiger 15 delar pa en miljon delar. Det skall vara förse It med lanna1wrdningar 
som anger n:ir denna niva ej kan hallas. 

Regel 17 

Tankur .för oljerester (sludge) 

I. Va1je fartyg med en bruttodr~iktighet av minst 400 registerton skall vara 
försett med en eller flera tankar med tillr~icklig kapacitet. med beaktande av 
maskineriets typ och resans lfogd. för mottagande av oljerester tsludgc) som ej kan 
omhtindertagas på annat sätt enligt föreskrifterna i denna bilaga. exempelvis s?1dana 
snm uppkommer vid rening av bunker- och smörjliljor och vid oljel:ickagc i 
mask i nu t rym me 11. 

, I nya fartyg skall s;idana tankar vara utformade och konstruerades;"\ all deras 
rengöring och avbmnandct av rester till mottagningsanordningar undertittas. 
lxisterande far"tyg skall uppfylla denna föreskrift s:

0

1 langt detta ~ir rimligt och 
miijligt. 

Regel 18 

l'unzp-. n'Jrlcd11i11gs- ocll 11tsläppsa11ord11i11gar i oljetank.fiirtyg 

1. varje oljetankfartyg skall en utshippsm~mifold for anslutning till mottag
ningsanordningar vid utsbpp av förorenat barlastvatten eller oljt'rnrorenat vatten 
vara placerad pii iippd d:ick p:i fartygets b:ida sidor. 

., I v;1rjL' oljetankfariyg skall riirledningar fi.ir s:idana utsltipp i havet av utflöden 
som for ske enligt regel 9 i denna bilaga dragas till öppet däck eller till fartygssidan 
ovanfiir vattenlinjen vid det djupaste barlastförhällandct. Andra rörledningsanord-
1~ingar som medger hantering p:i siitt som anges i punkterna 4 al och b) i denna regel 
far godtagas. 

::: SL· l\.•kun1111l'tldatil)l1 um intcrnatiunt.:11 uth)randesp1.!Lifikati1.111 för Sl'parl·ringsutrustning för 

cdjc·l1;tltigi v;1tlc:n "<:il ulil'ilalt111ätarc·. ;111tagc·n av .ort•anis:1tiunc·n [!L'lll)lll rL'soluLi<.lll A.233 
(VIII. . 
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(3) In new oil tankers means shall be provided for stopping the disd1arge of 
effluent inta the sea from a position on upper deck tH above located so that the 
manifold in use referred to in paragraph (I ) of this Regulation and the effluent from 
the pipelines referred to in paragraph (2) of this Regulation may be visually 
observed. Means for stopping the disd1arge need not be provided at the observation 
position if a positive rnmmunication system such as telephone or radio systern is 
provided between the observation position and the discharge control position. 

(4) All disdrnrges shall take place above the waterline except as follows: 

(a) Scgregated ballast and clcan ballast may be discharged below the 
waterlinc in ports or at off-shorc terminals. 

(b) Existing ships which, without modification, are not capable ol 
discharging segregated ballast above the waterline may discharge 
segrcgated ballast below the waterline provided that an examination of 
the tank immediately beforc the discharge has established that no con
tamination with oil has taken place. 

Regulation 19 

Standard Discharge G11111ection 

To enablc pipes of reception facilities to be connected with the ship's 
dischargc pipeline for residues from machinery bilges, both lines shall be fitted with 
a standard discharge connection in accordancc with thc following table: 

STANDARD Dl\!ENSIONS OF FLAJ\GLS FOR DISCHARGE CO:\Nl·~CrtO:\S 

Oescription Dimension 

Outside diameter 215 111111 

~-------- ·----··--·-------+-------·------- ---·-----
Inner diaml'ter Accurding 1<1 pipe uutsidl' diaml'ter 

<--·--· ··-----------------+-----------·---·-----·---
Bult cirdl' diarnl'ter 183 mm 

--------- ------------- --·------------·-----------
Slots in t1angc 

~--------

rtange thickness 

6 huks n mm in diaml'tl'r c<jllidistantly 
placl'd on a boll drck of thl' abovl' 
dianwter. slcittcd (<> tlw tlangl' pniphL'ry. 
Thl' slot width tu bl' 22 mm 

---------+-···-··------·-----··-------·-
20 mm 

1...------·----·-·---·------"t--------------
l:lolts and nuts: 6, each uf 20 mm in diameter and uf 
qualllity, diamc'tl'r -.uitablc knglh 

1----------·---... - -----·--- ---· -·· ------···-··· - ---·--

The flangc is de'i!!m·d tu JL·n·pl pipl's up tu a maximum interna! dia111eter ur 125 mrn and 
shall be of stel'! ur other equivalent material ha vin!! a Ilat race'. This llang~. tll!!eth~r with a 
gaskcl ur uilpruur mall'rial, shall be suitabk fora sl'rVicl' presstnl' ur 6 kg/cm 2 . 
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3. I nya oljetankfartyg skall finnas en <mordning for att stoppa ulsl:ipp av 
utflöde i havet fr;rn en plats pa eller ovanför övre d~ick som :ir s;i bcl:igen att den 
manifold som iir i användning och som avses i punkt l i denna regel och utllödct 
fr~in de rörledningar som avses i .punkt .::! i denna regel kan visuellt iakttagas. 
Anordning för att stoppa utsbpp behöver ej finnas vid observationsplatsen. om ett 
verksam l kornmunikationssystcm. sjsom telefon- eller radiosystem, är anordna! 
rnellan observationsplatsen uch platsen för u!sliippskontrollcn. 

4. Alla utsl:ipp skall ske ovan rör vattenlinjen. utom i följande fall: 

al Segregerad barlast och ren barlast far sliippas ut under vattenlinjen 
hamnar och utsjöterminaler. 

b) Existerande fartyg som ej utan ombyggnad kan sliippa ut segregerad 
barlast ovan fiir vatten I i njen far sl:i ppa ut segregerad bar! ast under 
vattenlinjen. förutsatt att genom undersökning av tanken omedelbart 
före utsliippet har klarlagts att förorening med olja ej skett. 

Regel 19 

St a11dardiscrud 11 tsläppsa11s/11 tning 

1-'i'ir att möjliggöra anslutning av rnottagningsanordningarnas rörledningar till 
fartygets utsl:ippsrörledningar for rester fdn r:innstcnar i maskinutrymrnen skall 
b:1da ledningarna vara försedda med en standardiserad anslutning i enlighet med 
följande uppstiillning. 

ST .. \"-J[),.\RDUl\11:\SIONLR l'ÖR l'L.\:\S.·\R I':\ l·TSL.\t'PS:\\SUIT'.\IN(;AR 

Beskrivning Dimension 

Yllrv dia111l'lL'r 21.S llllll 

lnrl' dia11l\'ll'r \lutsl'arand,· 'tlcc' r1Hdia111L"1l'r 
--·-- -------- ---------+------

Bu llL·irkc'id ialllL'l vr 

llt1llar ""il 1111111 r:1r: 
antal c•L'il d ian1L'lc'r 

183 111111 

6 h:il 111,,d ,··n dia111c·1<:ra1· 22 111111 ploil'L'f':llk p:· 
lika oi\'Sl:111d l:inc•.: l'll h11itc'irko.'l 111L'd """Il ;i11-
~j\·c·11 di:1111,:1c·r.'l l:ik11 ,bll h:i 11rf:1~ till ll.i11s
k:t111L'll. llr··ddv1111'i urt:1,c11 sk:ill var;i 22 111111 

21) llllll 

6. var lh.:11 L'll lll1..'d 1..:11 dialllL'h.'r 

oiv 211 111111 ''L'il lllL'd iciinpliµ J:in!!d 

l·l:insL'll skall passa lill nirlL'dni11).':tr 111L·d c'll ,ll.•rs1a i1111\'rdia1nL'll'r :1v 12~ 11;1n 0L"11 sk:dl va
ra av st:d L'lkr annat lihärdi~t 1llaiL'rial <IL'h ha plan vt:1. l'liillsl'n. llll'd p:1L·k11ing al' 
nl,iL'hL"sl:indi!!l 111akrial. skall tala L'lt arh<"lstr~ L·k av (i kg/L'lll~. 
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Regulation 20 

Oil RecorJ Book 

170 

l I) Every oil tanker of 150 tons gross tLmnage and abovc and every ship of 400 
tons gross tonnage and ahove other than an oil tanker shall hc prnvidcd with 
an Oil Record Book, whether as part of the ship's offö.:ial log hook or otl1erwise, 
in the form spedfied in Appendix lII to this Annex. 

( 2) The Oil Record Book shall be completcd on each occasion. on a tank-to-tank 
basis, whenever any of thc following operations take placc in the ship: 

(a) For oil tankers 

(i) loading of oil cJrgo; 

(ii) interna! transfer of oil L·argo during voyagc: 

( iii) opening or closing beforc and after loading and unloading opera
tions of valves or simibr devices which intcr-connect cargo tanks: 

(iv) opening or closing of means of communication between cargo 
piping and seawater ballast piping: 

(v) opening or closing of ships' siclc valves before. during and after 
loacling and unloading (1perations; 

(vi) unlo:iding of oil cargo 

(vii) ballasting of cargo tanks: 

(viii) cleaning of c:irgo tanks: 

(ix) discharge of ballast ewept from segrcgJtcd ballast tanks; 

( x) dischargc of watcr from slop tanks; 

(xi) disposal of residucs: 

( xii) disd1arge ovcrboard of bilge watcr whid1 has accu mulated in 
machincry spaces whilst in port. and the routine discharge at 
sea of bilge watcr which has accumulated in nrnchincry spaces. 

(b) For ships other than oil tankers 

(i) 

(ii) 

(iii) 

( iv) 

ballasting tH deaning pf fuel oil tanks or oil ..:argu spaces: 

dischargc of ballast or clcaning watcr from tanks rcferrecl to 
under (i) of this suh-paragraph; 

disposal of rcsiclucs; 

dischanre overboard of biille water which has a..:l·umulated in 
ma..:hin~ry spaces whilst ·in port, and the ruutine dischargc at sea 
Llf bilge water which has accunmlated in machincry spaccs. 

(3) In the evcnt of such discl1arge of uil ur oilv mixture as is refrrred to in 
Regulation 11 of this Annex or in ~the evcnt of a~·cidcntal or orher cxccptional 
discharge of Llil not cxccpted by that Regulation, a statcmcnt shall be madc in the 
Oil Rccord Book of the circumstances llf. and the rcasons for. thc liis..:harge. 
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Regel 20 

Oljedag huk 

I. Varje oljetankfartyg med en bruttodr:iktighel av minst 150 registerton och varje 
fartyg som ej :ir oljetankfartyg och som har en brnttodr:iktighet av minst 400 register
ton skall vara försett med en oljedagbok som kan utgöra en del av fartygets offo.:iclla 
skeppsdagbok och skall vara utformad enligt formuläret i bihang 111 till denna bilaga. 

,.., Anteckning i oljedagboken skall göras. tank för tank, varje gimg niigon av 
!Oljande atgärder vidtages ombord pa fartygt'l: 

a I i friiga om tank fartyg 

I ) intag av oljelast. 

2) omdisponering ombord av oljelast under resa. 

3) öppning eller stängning !"öre och efter last11i11g o..:11 lossning av 
ventiler eller liknande anordningar som ftirbi11der lasttankar med 
varandra. 

4) iippning eller stingning av förbindelseanordningar mellan bstled
ningar och ledningar för havsvatten barlast. 

'>) öppning och st:ingning av fartygets överburdventilcr l"lire. under 
och ci'ter lastning och lossning. 

6) lossning av oljelast. 

7) barlastning av last Linkar. 

8) rengöring av lastta11kar. 

9) utsl:ipp av b:trlast utom !"r~in segregerade barlasttankar. 

I 0) utsbpp av vatten frän sloptankar. 

I I) bortskaffande av oljerester. 

12) utsbpp överbord av r:i1111stensvatten som har s.unlats i rnaski11-
utrymmen under hamnuppchäll och rutinmässigt utsbpp till sjöss 
av rännstensvatten som har samlats i maskinutrymmen. 

b) i fraga om andra fartyg än oljetank !"ar tyg 

I) harlastning eller rengöring av br;insleta11k;1r eller lastnljetankar. 

2) utsl:ipp av barlast eller rengiiringsvatten friln tankar som avst's i bl 
Il. 

3) bnrtskallande av oljerester. 

4) utsl:ipp överbord av r:innstensvatten som har samlats i 111askin
utrymmen under hamnuppeh~ill och rutinmiissigt utsUipp till sjiiss 
av r:innstcnsvatten som har samlats i maskinutryrnmen. 

J. I h:indelst' av s;idant utsWpp av olja eller oljehaltig blandning som avses i rq,\L'I 
11 i denna bilaga eller i fall av utsläpp av olja vid olyckshiindelse dler p~i grnml av 
:urnan ofiirutsedd omst:indighet for vilket undantag ej medges i nfornda regel skall 
rcdogi"irelse för nmsLindighcterna kring od1 skalen för ntsl:ippct infiiras i 
uljedagboken. 
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(4) Eai;h operation desnibed in paragraph (2) of this Regulation shall be fully 
rei;orded without delay in the Oil Record Book so that all the entries in the book 
appropriate to that operation are completed. Ead1 sedion of the book shall be 
signed by the officer or oftkers in charge of the uperations concerned and shall be 
countersigned by thc Master of the ship. The entries in the Oil Record Bouk shall 
be in an official languagc of thc State whusc flag the ship is enlitled to tly, and, for 
ships holding an I nternalional Oil Pollution Prevention Certificatc ( 197 3 ),in English 
or French. The entrics in an ollicial national language of the Statc whose !lag the 
~hip is enlillcd lo fly shall prl'vail in case of a disputc ur discrepancy. 

(5) The Oil Rccord Book shall be kept in such a place as to be reaclily available 
for inspcction at :.11! rcasonablc timcs and. except in the casc of unmanned ships 
under tow, shall be kept on board the ship. It shall be preserved for a period of 
three years :.1ftcr thc last cntry has hecn made. 

(6) The compctcnt authority of lhc Government of a Party to the Clmvcntion 
may inspect the Oil Record Book on board :.tny ship to which this Annex applics 
whilc thc sllip is in ils port or off-shorc terminals and may make a copy of any 
entry in that book and m:.ty requirc the \laster of the ship to ccrtify !hat the copy is 
a true rnpy nf sw:,h entry. Any copy so m:.tde which has bcen certificd by the 
Master of thc ship as a true copy of an entry in thc ship's Oil Rernrd Book shall be 
madc admissihk in any judicial proi;eedings as eviclence of thc facts stated in thc 
entry. The inspcction of an Oil Rccord Book and thc taking of a ccrtified rnpy by 
lhc rnmpetcnt authority under this paragraph shall be performed as expcclitiously 
as possible witlwut causing the ship to be unduly Jelaycd. 

Regulation 21 

Sp<!Cial Requirc111c11ts for Drilling Rigs and othcr PlatfiJrms 

hxcc\ and tloating drilling rigs when engaged in thc exploration, exploil:.ttion 
and associatcd off-shorc processing of se:.1-bed mineral rcsources and other platforms 
shall comply with the requircmcnts of this Annex applicablc to ships of 400 tons 
gross tonnage and ahove otlll'r than oil tankers. exct?pt that: 

(a) they sh:.111 be equipped as far as practicablc with the installations 
rcquircd in Regulations I o and 17 of this Annex: 

(b) thcy shall keep a record or all operations involving oil or oily mixturc 
discharges, in a form approvccl by the Administration: and 

(c) in any special area and subject to the pruvisions of Rcgulation 11 of 
this Annex. the discharge intu thc sca of oil or oily mixturc shall be 
prohibitcd exccpt whcn thc oil content PI' thc disch:.trge wilhout dilu
tion cloes not exL·cccl 15 parts per million. 



Prop. 1975176:5 173 

4. Varje 5.tgärd som avses i punkt 2 i denna regel skall utan clröjsm:il antecknas 
fullstiindigt i oljedagboken varvid samtliga uppgifter som htinför sig till <11gärden 
skall ifyllas. Varje dagboksavdelning skall undertecknas av det eller de befal som har 
ansvaret för ifr:igavarande iitgiirder och konlrasigneras av fartygets befälhavare. 
Anteckningarna i oljedagboken skall vara avfattade p:I ett officiellt sprak i den stal 
vars flagga fartyget iir bertiltigat att föra och. i foiga om fartyg som innehar ett 
internationellt oljeskyddscertifikat ( 1973 ). pa engelska eller franska spr:iket. 
Anteckningar pa ett officiellt spri1k i den stat vars flagga fartyget iir bcr:ittigat att 
föra skall ha företr:ide i händelse av tvist eller olikheter. 

5. Oljedagboken skall förvaras p:i en sadan plats att den är liitt tillgfoglig för 
granskning vid varje rimlig tidpunkt och skall. mt:>d undan tag för obemannade fartyg 
som bogseras. förvaras ombord p:l fartyget. Den skall bevaras tre ilr efter det den 
senaste anteckningen har gjorts. 

6. Hehi"irig myndighet under en flirdragsslutande parts regering äger rätt att 
granska oljedagb(lken ombord p:i varje fartyg p:i vilket· denna bilaga äger 
till:impning, medan fartyget befinner sig i n:igon av dess hamnar eller utsjötermi
nalt-r. och att taga avskrift av varje anteckning i boken och :mmoda fartygets 
befälhavare att bestyrka avskriftens riktighet. Avskrift som av fartygets befalhavarc 
bestyrkts vara en 1iklig avskrift av en anteckning i fartygets oljedagbok skall i varje 
r~ittssak kunna föeropas som bevis för de sakförhållanden som avses med 
anteckningen. Granskning av oljedagboken och lagande av bestyrkt avskrift med 
stöd av denna punkt skall av den behöriga myndigheten verksEillas sii snabbt som 
miijligt utan att otillbörlig fi.irsening orsakas fartyget. 

Regel 21 

Sdt:~ki!Ja föres/.:rij/cr för borrplat tji m11ar och andra pla 11.f(Jrmar 

Fasta och flytande borrplatlformar. som anvii11cles för utforskning. utvinning 
och d:irmed förenad. ej landbaserad bearbetning av havsbottnens mineral tillgfogar. 
och andra plattformar skall uppfylla de föreskrifter i denna bil:iga som :iger 
tilltimpning pä sad:ma fartyg som ej :ir oljetankfartyg och som har en bruttodriiktig
het av minst 400 registerton, med följande undantag: 

a) De skall. si1 liingl det ta tir möjligt, vara utruslaLk nwd de anordningar 
som föreskrives i rcgkrna 16 och 17 i Lknna bilaga. 

b) Antl'ckni11gar skall friras om :.illa 5.tg:irdcr som medför utsläpp av olja 
eller oljehaltig blandning i en form som gndbnts av administrationen. 

c) ! varje specialomradc skall. om a1rnat ej folje1· a\· föreskrifterna i regd 
11 i denna bilaga, ulsltipp i havet av olja eller oljehaltig blandning vara 
förbjudet utom när utsliippets oljeinnch:!ll utan utspiidning ej iiverstiger 
15 delar p:i en miljon delar. 
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CHAPTER lll REQUJREMENTS FOR MINIMIZI1\G OIL POLLUTION FROM 
OIL TANKERS DUE TO SIDF AND BOTTOM DAMAGES 

Regulation 22 

Damage Asswnptions 

(I) For the purpose of cakulating hypothetil'al oil outflow from oil tankers. 
three dimensions of the cxtent of damage of a parallelepiped on thc side and bott om 
of the ship are assumed as follows. In thc case of bottom damages two conditions 
are set forth to be applied individually to the stated portions of the oil tanker. 

(a) Side damagc 

(i) Longitudinal extent (Q, ): 

(ii) Transvcrsc extcnt(tJ 

(inhoard from the 
ship's sidc at right 
angles to thc ccntrc
linc at the levet 
corrcsponding to the 
·assigned summcr free
board) 

(iii) Yertical extcnt (ve): 

(h) /Jottum Ja mage 

2 

~L3 or 14.5 metrcs, 
whichever is less 

B 
- or 11 S metres 5 .. , 
whichever is less 

from the base line 
upwards without limit 

For 0.3L from thc 
forward perpendi
cular of the ship 

Any other part 
uf the ship 

(i) l.ongitudinal 
extcnt ( c~y 

( ii) Transversc 
extcnt (t,): 

(iii) Yertical cxtent 
from the hase 
lir~c (vJ: 

L 
10 

B - or 10 metres, 
6 
whichevcr is less 
but not less than 
5 metres 

L or 5 metres. 
10 
whkhevcr is less 

5 metres 

_i!__ or 6 metrcs, whichevcr is less 
15 

( 2) Wherever thc symbols given in this Regulation appear in this Chapter, they 
have the meaning as defined in this Regulation. 
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KAPITLL 111 - FÖRt:SKRllTLR FÖR \llT\l\IFRl:\G AV OLJITÖRORENI:\G FRAN 
OLJFTANKFARTYG p,\ GRliND A \'SIDO- OCH BOTTLNSKADOR 

Regel 22 

A11taga11dc11 0111 skador 

I. Fiir beräkning av ett hypotetiskt uljeuttlöde fr:in oljetankfartyg anges i det 
friljandc de tre dimensioner som sk::J.deutsträckningcn skall antas ha i form av en 
paralkllcpipcd i fartygets sida och botten. För fall av bottenskada anges tva villkor 
som sk:.ill tilliimpas vart för sig på angirna dt>lar av fartyg.:-t. 

a) Sid"skada 

1) Lit st dckning i 
lfogskcppslccl 1\:) 

2) [ltstriickning i t1·;ir
skeppsled (te) 

, 

'.1 13 
L'ller 14.5 meter 

om detta m:1tt ~ir mindre 

-1J eller I J .5 meter om 
) 

(ini1 t folll fartygssidan 
detta m~1tt är mindre 

i r:it vinkel mot far
tygets mittplan i höjd 
med fastsEilld sommar
lastvattenlinje I 

3) lltstr:ickning i 
vertikalled (ve) 

rr:in baslinjen och uppåt 
utan begriinsning 

b) HtJtfenskada 

1) 

21 

3) 

Ut st r:ickning i 
lfogskeppsled ( ts) 

Ltstriickning i 
tv:i rskcppsled ( t s) 

Lltstriickning i 
vertikalkd från 
baslinjen (vs) 

Den del av fartyget 
som ligger inom 0.31. 
fr:in förliga pcrpen
dikcln 

I. 
10 

B 
(~eller I 0 meter 

om detta m:i t t ii r 
mindre. dock minst 
'i meter 

Övriga delar av 
fartyget 

JLO eller 5 meter 

nm detta m:i tt 
iir mindre 

j~) eller 6 meter 0111 detta m~1tt iir mindre 

1 Varhelst de symboler som anv~indes i denna regel l"Lirekomrner i det la kapitel 
skall de ha den innebörd som anges i denna regel. 
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Regulation 23 

Hyputlletical Outflow of Oil 

176 

( l) The hypolhctical OUI llow of oil in the casc ,,f si de uamage \OJ anu hottom 
damage (Os) shall be calculatcd hy thc following formulal' with respect lo 
compartments breachcd by damagc to all conceivable hH.:alions along thc lcngth of 
the ship to the cxtcnt as dcfined in Regulation 22 of this Annex. 

(a) for siJe damages: 

Oc"" ~Wi + ~Kri (I) 

( b) for bot tom damages: 

os="*' ~ziwi + ~zri 1 (I I) 

whcre: 

(' -
I 

K·= I 

volume of a wing tank in cubic metres assurned to hc 
brcachcd by the damage as spccificd in Rcgulation 22 
of this Annex: \Vi for a scgregatt'd ballast t:rnk rnay be 
taken cqual t o zero. 

volurnc o( a centre tank in cubic metres assumed to be 
breached hy the damage as spccificd in Regulation 22 of 
this Annex: Ci fora scgregated ballast tank may be taken 
equal to zcro. 

bi 
when bi is cqual tn or g:rcatcr than tl" Ki 
shall be taken cqual t(1 zern. 

when hi is equal to ur greater than "s• zi 
shall be taken cqual tn z.cru. 

bi = width ut wing tank in metrc:> under considcration 
measured inbo;ml from the ship's side at right angles tu 
the centrelinc at thc leve\ corresponding tu the assigned 
summcr freebuard. 

lii "'' minimum dcpth of the double bott om in mct res under 
.:onsideration: wlli.'rc 1111 duuhk bottom is fitteJ hi shall 
be taken cqual tu 1.ern. 

Whencver symb()\s given in this paragraph appcar in this Chapter. thcy havc the 
mcaning as defincd in this Regubtiun. 

( 2) lf a void spa.:c or segrcgatcd ballast tank uf a length less than Qc as dcfined in 
Rcgulation 22 of this Annex is loL·atl'd lwtwcen wing oil tanks. C\ in furmula (I) 
may be L·akulaicd un thc basis uf v11lumc Wi being thc actual vulumc of onc such 
lank (whcrc they are of cqual i.:apacity) or thc smaller of the two tanks ( if thcy 
differ in i.:apai.:ity). adjai.:cnt to such space. multiplicd hy Si as dt'fincd hduw and 
taking fur ;il! othcr wing tanks involvt'cl in such a L'.Ollision the value or thc actu:il 
full volume. 

Q 
Si= I - QI__ ,. 
where ~\ = length in metres of void spacc or scgregatcd ballast tank under 
considerat inn. 
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Regel 23 

flyputetiskt wflöJe a1.• olja 

l. Del hypotetiska ul tliidet av olja vid sidoskada ( Ocl eller bottenskada (Os) 
beri.iknas enligt följande formler i fraga 0111 utrymmen som skadats i va1je tänkbart 
Lige utefter fartygets längd i den utstr;ickning som anges i regel 22 i denna bi Liga: 

a) i fdga om sidoskador 

Oc'"~\Vi + ~K/.i (ll 

b) i fraga om bottenskador 

C\= l,(~Zi\Vi + ~ZiCi) 

I dessa formler iir \Vi= 

(Il) 

rymd i kubikmeter av en vingtank som antages 
ha skadats genom siidan skad:i som anges i regel 
22 i denna bilaga; i fnlga om en segregcrad 
barlast tank fär \Vi sättas lika lllt'd noll, 

rymd i kubikmeter av cn centertank som 
antages ha sk:Jdats genom s<'1dan skada som 
anges i regel 22 i denna bilagu; i fr~1gu om en seg
regerad barlasttank för Ci siittas lika med noll, 

bi om bi iir lika med eller större iin te, siit-
tc tes Ki lika med nnll. 

. _ l~i 
Vs 

om hi iir lika med eller större iin Vs. siit
tes Zi lika med noll, 

bj = bredd i meter av ifriig:ivarande vingtank mätt inåt 
fdn fartygssidan i rät vinkel mot fartygets mitt
plan i hiijd med faststilld sommarl:istvattenlinje, 

hi = minsta djupd i meter av ifr:Jgavarande dubbel
bottentank; finns ingen duhbelbolten, sättes hi 
lika med noll. · 

Varhelst de symboler som användes i denna regel förekommer i detta kapitel skall 
de lw den innebi)rd som anges i dcnna regel. 

,.., Om ett tomt utrymme eller en segregerad barlasttank med en liingd som :ir 
mindre än \le. som definieras i regel 22 i denna bilaga. är placerad melbn vingtankar 
rör olja. for Oc i formel {I) beräknas med användamk av rymden Wi, som :ir den 
verkliga rymden av en av de tvii tankar som är belägna intill sii(l:Jnt utrymme (om 
tankarna har samma rymd) eller av den mindre av de tvä tankarna (om de har olika 
rymd), multiplicerat med Si som definieras här nedan. För <tlla andra vingtankar 
som beröres a\' skadan användes hela den verkliga rymden. 

~· 
Si= I ... "1 

~c 

I de1111a formel :ir \li=Hingd meter av ifri1gavurande tomma utrymme eller 
segregerade barlasttank. 

12 Riksdagen /975/?f>. I sam/. .Vr5 



Prop. 1975176:5 178 

(J) (a) Credit shall only be given in respect of double bottom tanks whid1 are 
either empty or carrying clean watcr whcn cargo is carried in the tanks 
above. 

(b) Where the double bott om does not cxtend for thc full length and 
width of the tank involved. the duuhle bottom is considered non
existent and the volume of thc tanks ahove the area uf thc bottom 
damage shall be indudcd in formula (Il) even if the tank is not 
considered breached hecause uf the installation or such a partial double 
bot torn. 

(c) Suction wells may be neglected in the determin;ition of thc v::ilue hi 
provided such wells are not excessive in area ::ind cxtcnd below thc tank 
for a minimum distance and in no case morc than halt' thc heil.!111 of the 
doublc bottom. lf the depth of such a well cxcceds h:ilf thc 'hcight of 
the double bottom. hi sh:ill be t:ikcn cqual to the doublc bnttom 
hcigh t minus the well hcight. 

Piping scrving such wells if installcd within the double bottom shall be 
fitted with valves or other dosing arrangements located at thc point of 
connexion to the tank served to prcvent tiil Lllltflow in the cvcnt llf 
damage to the piping. Such piping shall be installecl as high from the 
bottom shell as possible. Thcsc valves shall be kcpt closcd at sea at :iny 
time when the tank contains oil cargo, except that they may be opcnecl 
lmly for cargo transfer nccdecl for thc purpnse of trimming nf thc ship. 

(4) In the case where bottom damage simultaneously involves four centre tanks. 
the value of Os may he calculatccl acl.:ording to the formula 

0 - .L(."''Z '" + ''Z (' l s ·- 4 - i Y'i i ~ -j i (Il I\ 

(5\ An Administration may oedit as reclucing oil outflow in case of bottom 
damagc. an installcd cargo transfer system having an cmcrgency high suctiLn1 in 
each cargo oil tank, capablc of transferring from a hread1ed tank or tanks to 
segregatcd ballast tanks or to availahle cargo tankage if it can be assurcd that such 
tanks will havc sufficicnt ullagc. Credit for sud1 a system would be governed by 
ability ll1 transfer in twl1 hours of operation oil cqual to unc half of thc largcst of 
the breachcd tanks involvcd and by availability of equivalcnt rcceiving capaL·ity in 
ballast or cargo tanks. The credit shall be confinecl tu permitting calculatinn ofO, 
according to formula ( 111 ). The pipes for such SUL"tions shall be instalkd at lcast al a 
hcight not less than the vcrtical extent llf the bllttorn damagc v,. The Administra
tion shall supply the Organizatiun with the information concerning thc arrangcmcnts 
acceptcd by it. for circulation to othcr P~rtics tu the Convention. 

Regulation 24 

Umitatio11 uf Si:c and .4rra11gc111ent of Cargo Tanks 

(I) Every ne\v oil tanker shall rnmply with thc provisions of this Regulation. 
Fvery existing oil t:mkcr shall be required. within two years after thc datt' of entry 
into force of the present Convention. t(1 L'lllllply with the pruvisiuns of this 
Regulation if such a tanker falls into eithcr of thc following catcgorics: 
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, 
~'. a) ll:insyn far tagas endast till dubbelbuttL'nl:mk som är tum eller 

inneh:ilkr rent vatten när last föres i tankarna ovanför densamma. 

b) Om den dubbla bottnen ej har minst samma utsträckning i b:1de längd 
och omfang som tanken. beaktas den ej vid beräkningen. Rymden av 
tankarna ov:mför omradet för bottenskadan inriiknas Ja i formel (Il). 
iiven l>m tanken ej anses skadad med hänsyn till all det finns en delvis 
tiickandL' dubbdbotten. 

c) Linsbrunnar behöver ej tagas med vid beräkning av värdet hi. om de ej 
har alltför stor yta och om de har ett djup som är sii litet som möjligt 
och i vart fall ej större än h:1lva höjden av den dubbla bottnen. Ar 
djupet :1v rn s:idan brunn större än halv:1 höjden :1v den dubbla bottnen. 
sättes hi lib med den dubbl:1 bottnens hiijd minskad med brunnens 
djup. 

Är rörledning till s:Jd:1n brunn installerad inne i dubbelbottnen, skall den 
vara försedd med ventiler eller andra avstängningsanordning:1r vid anslut
ning till den tank den betjiinar för att hindra oljeutflöde i händelse av 
sbda pit rörledningen. S:idan rörledning skall installeras s:.i högt över 
bottenbordläggningen som möjligt. Dessa ventiler skall alltid hidlas stäng
da till sjöss niir tanken innehaller oljelast. De far dock öppnas för last
överföring som behövs för om trimning av fartyget. 

4. Om en bottenskada samtidigt berör fyra centertankar, far viirdet på Os 
beriiknas enligt formeln 

(Il]) 

5. Administrationen for medge att man räknar med att oljeuttllidet vid 
bottenskada minskar. om det finns ett lastöverföringssystem som i en nödsituation 
h:1r stor sugl"örmag:1 i varje lastoljetank och som kan överföra olja fdn en eller tlera 
skadade tanbr till segregerade barlasttankar eller till tillgängliga lasttankar. om det 
visas :1tt dess:1 tankar har tillräcklig rymd. lit s~1dant system far beaktas endast. om 
•kl inulll t\'j timmar kan öv.:rföra olja Sl>lll motsvarar halv:1 rymden av den sti:"irsta 
av ek skadadt> tankarna och om h:.nlast- L'lkr lasltankar kan taga emot motsv:.irande 
mängd lilja. \kdgi1\~n minskning far tillämpas end:.ist p:l det sätt att Os bt•r3knas 
enligt forml'I (Il[). Sugkdningarna skall vara inst:11lerade på .:n höjd som ej är 
mindre än bottt'nskad:111s utsträckning i vertikalled Vs. Administrationen skall 
lämn:.i organisationen upplysning:1r om dt' anordning:.ir Slllll den har godkän I. fr.r 
nieJdL'lande till övriga forJragsslutande parter. 

Regel 24 

Srorleks/Jegrä11s11i11g och arrangemang av lasttankar 

l. Va1je nytt oljetankfartyg skall uppfylla föreskrifterna i denna regel. Varje 
existerande oljelankfartyg skall inom td ir efter den dag cb denna konvention 
tr~ider i kraft uppfylla föreskrifterna i denna regel. om fartyget tillhör n[igon av 
följande 1'ategorier: 
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(a) a tanker. the dclivery ofwhid1 is aftcr I January 1977; or 

(b) a tanker to which both thc following cunditions apply: 

(i) delivcry is not later than I .J:.1nuary l 977; and 

180 

(ii) the building contract is placed after I January 197.:.1-, or in cascs 
whcrc no building contract has previously becn placed. the keel 
is laid or thc tanker is at a similar stage of consrruction after 
30 June 1974. 

(2) Cargo tanks of oil tankers shall be of sud1 size and arrangcmcnts that the 
hypothetical outtlow Oc or Os calculated in aCL'.Ordance with the pruvisions of 
Regulation 23 of this Annex anywhcre in the lcngth of the ship <locs nut cxceecl 
30,000 cubic metres or 400 ~/i)\\'·, whichever is the grcater, hut subjcct to a 
maximum of 40,000 cubic metres. 

(3) The volume of any onc wing cargu oil tank of an oil tanker shall not cxceed 
seventy-fivc per cent of the Jimits of thc hypothctical oil outtlow rcferred lo in 
paragraph (2) of this Regulation. The volume of :rny one ccntre cargo oil tank shall 
not excced 50.000 cubiL· rnetres. Howcver. in scgregatcd ballast oil tankers as defined 
in Regulation 13 of this Annex, the pennittcd volume of a wing cargo oil tank 
situatcd between two segregatcd ballast tanks, each exceeding Qc in lcngth, rnay be 
increase<l to the maximum limit of hypnthctical oil outllow provided that lhe width 
of the wing tanks excec<ls te 

( 4) The length of each cargo tank shall not excecd I 0 met res or onc of the 
following values, whichever is the greatcr: 

(a) whcre no longituclinal bulkhcad is provided: 

0.1 L 

(b) wherc a longitudinal bulkhead is provided at the ccntreline only: 

O.ISL 

(c) whcrc two or more longitudinal bulkheads are providcd: 

(il for wing tanks: 

0.2L 

(ii) for centre tanks: 
b· 

( 1 ·1 if lf- is equal to or grcatcr than t: 
0.2L 

. "') ·1- bi . I I I ( - 1 il is ess t ian 5 : 

- whcrc no ccnlrelinc longitudinal bulkhead is providcd: 
h· 

(0.5 H.!... t O.llL 

- wherc a centreline longitudinal bulkhcad is providcd: 
b· 

(0.25 i-. + 0.15)1_ 
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a) tankfartyg som levereras efler <len I januari 1977, eller 

b) tankfartyg p~i vilket bäda följande villkor ~ir tillämpliga: 

I) leveransen sker ej senare än den I januari 1977, och 

2) byggna<lskontraktet är tecknat efter den I januari 1974 eller, n~ir 
byggnadskontrakt ej finns, kölen har sträckts eller fartyget 
befinner sig pii motsvarande byggnadssta<lium efter den 30 juni 
1974. 

2. Last tankar i ol_ictankl"artyg ~kall vara av sådan storlek och s;! anordnade att 
det hypotetiska oljeutllödet Oc eller Os beräknat enligt föreskrifterna i regel 23 i 
denna bibga _si pii n;igot st:.ille utefter fartygets l;ingd överstiger 30 000 kubikmeter 
eller 400~/DW. om sistn:imnda m:.itt iir större. ULH.:k högst 40 000 kubikmeter. 

3. Ingen vingtank för lastolja i ett oljetankfartyg far ha större rymd än som 
motsvarar 75 procent ~tv det hypotetiska oljeutflöde som anges i punkt 2 i denna 
regel. Ingen centertank far ha större rymJ än :'iO 000 kubikmeter. I fråga om sada11a 
oljctankfartyg med segregeradL' barbsttankar som avses i regel 13 i den11a bilaga far 
<lock den tilliitna rymden av en vingtank for lastolja som är placerad 
mellan tva segregerade b:irlasttankar. vilka b~tda har större längd än \'.c· ökas till vad 
som motsvarar det största hypotetiska ol_jeutflöuet. förutsatt att vingtankarnas 
bredd överstiger te· 

4. Ingen tank for ha större Wngd iin 10 meter eller n:1got av följande 111[1tt. om 
det är större: 

a) om langskeppsskot t ej finns. 

0,1 L 

b) om l:ingskeppsskolt finns endast i centerlinjen, 

0.15L 

d om t va eller flera 1:1 ngskeppsskot t finns. 

I) i fraga om vingtankar. 

0.2L 

2) i fö1g:i om centertankar. 

aat 

bbl 

b· 
om TI :.ir lika med eller större :in ~-. 

0.2L 

bl·.. . I .. I 
om 

13 
;1r 1111m rean"' 

- när langskeppsskott ej finns i fartygets mittplan. 

(0 - bi 0 I ,) i~+ . l) -

· när langskeppsskot t finns i fartygets mitt plan. 
h· 

0 1-·1 01-L I __ ::- TI + •. ) ' 
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(5) In order not to exceed the volume limits established by paragraphs ( 2), 
(3) and (4) of this Regulation and irrespective of the accepted type of cargo transfer 
system inst:i.lled, when such system inter-connects two or more cargo tanks, va\ves 
or other siJTlilar closing devices shall be provided for separating the tanks from each 
other. These valves or devices shall be closed when the tanker isat sea. 

(6) Lines of piping which run through cargo tanks in a position less than t from 
the ship's side or less than ve. from the ship's bottom shall be fitted with valves or 
similar dosing devices at the point at which they open into any cargo tank. These 
valves shall be kept dosed at sca at any time when the tanks contain cargo oil, 
except that they may be opened only for cargo transfer needcd for the purpose of 
trimming of the ship. 

Regulation 25 

Subdi11isio11 and Stability 

(I) Every ncw oil tanker shall comply with the subdivision and damage stability 
criteria as specified in paragraph (3) of this Regulation, after the assumed side or 
bottom daniage as specified in paragraph (2) of this Regulation, for any operating 
draught ret1ecting actual partial or full load conditions consistent with trim and 
strcngth of the ship as wcll as specific gravities of the cargo. Such damage shall be 
applied to all conceivable locations along the length of the ship as follows: 

(a) in tankers of more than 225 metres in length, anywhere in the ship's 
length; 

(b) in tankers of more than 150 metres, but not exceeding 225 metres in 
lcngth. anywhcre in the ship's length except involving either after or 
forward bulkhead bounding the machinery space Joca ted aft. The 
ma..:hinery space shall be treated as a single tloodable compartment; 

(c) in tankers not exceeding I 50 metres in Jength, anywhere in the ship's 
Jength between adjacent transverse bulkheads with the exception of the 
machincry space. For tankers of I 00 metrcs or less in length wherc all 
rcquircments l)f paragraph ( 3) of t his Regulation cannot be fulfillcd 
without materially impairing thc operational qualities of the ship, 
Administrations may allow relaxations from these requirements. 

Ballast conditions where the tanker is not carrying oil in cargo tanks exduding 
any oil residucs. shall not be considered. 

( 2) The following provisions regarding the extent and the charader of the 
assumed damage shall apply: 

(a) The extcnt of si de or bot tom damage shall be as specified in Regula
tion 22 of this Annex, eXL'Cpt that the longitudinal extent of bottom 
damage within O.JL from the forward perpendicular shall be tbe same 
as for si de damage. as spe..:ified in Regulation 22( I)( a)( i) of this Annex. 
lf any damage of Jesscr extent results in a more severe condition such 
damagc shall be assumed. 
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.:; Flir att de rymdgränser som anges i punktl'rna 2. 3 och 4 i denna regel ej skall 
över~kridas och oavsett vilken godkiind typ av lastöverföringssystem som anviindes, 
skall, om s~idant svstem i'iirbinder tva eller lll'ra lasttankar. finnas ventiler eller 
andra liknande stiii1gningsanordningar som skiljer tankarna från varandra. Dess::i 
ventiler L'lkr anordningar skall vara stängda när tankfartyget är till sjöss. 

6. Rörledningar som är dragna genom !asttankar i ett J:ige som är mindre ~in le 
från fartygssidan eller mindre :in ve frän fartygsbottnen skall förses med ventiler 
eller likn~uide stiingningsanordningar vid det ställe där de ansluter till en lasttank. 
Dessa ventiler skall vara st:ingda till sjöss vid varje tillfalle da tankarna innehåller 
lastolja. De for dock öppnas för lastöverföring som behövs för omtrimning av 
fartyget. 

Regel 25 

R 11111si11de/11ing och .1tabili fet 

I. Varje nytt oljetank.fartyg skall uppfylla de föreskrifter om rumsindelning och 
stabilitet i skadat skick som anges i punkt 3 i denna regel vid antagen sido- eller 
bottl'nskada som anges i punkt 2 i dl'nna regl'l vid varje djupgiiende som 
riirekolllllll'r Vid VL'rKlig parti(?\] L'llCr fu]] lastning SOm är förenlig med SåV:i] fartygets 
trim och styrb som laslL'ns spl'cifika vikt. Sa<lan skad;.i skall antagas i allu t~inkbara 
lägen längs fartygets längd enligt fi.iljandl': 

;i) i fråga om tank.fartyg vars längd överstiger 225 meter. var som IJL·lst 
lltl'l°tl'r rartygets bngd. 

b) i i"raga om tank fartyg vars liingd överstiger I "i() llll'tl'r men l~j 225 meter. 
var som lwlst utcfkr fartygets längd med undantag av de· skott som 
avgränsar ett akterut beläget maskinutrymme; maskinutrymmet skall 
behandlas som en tnda avdelning i frilga om vattenfyllnad. 

c) i fräga om tank.fartyg vars bngd ej iiverstigcr 150 meter. var som helst 
utefter fartygets längd mellan intilliggande tvärskeppsskot t med undan
tag av maskinutrymmet: i fräga om tankfartyg vars längd ej i)vcrstiger 
J 00 meter och beträffande vilket alla föreskrifter i punkt 3 i denna regel 
ej kan uppfyllas utan att fartygets driftegenskaper väsentligt förs:imras. 
for administrationen medge avsteg foin dessa föreskrifter. 

Sjdana lastfall llll'd h:.irlast dii fartyget l!J transportnar olja i l:.isttankar. n1L'd 
undantag av oljehaltiga rester. skall ej tagas i beaktande. 

Fliljandl· i'öreskrii"ter rörande utsträckningen och arten av rn antagen skada 
skall g:illa: 

a) Utstr;ickningen av sido- eller bottenskador skall vara sa dan den anges i 
regel 22 i <lenna bilaga. dock att utstr:ickningen i bngskeppslcd av en 
bottenskada inom 0.3 L fran fiirliga pcrpendikcln skall vara densamma 
sn111 :mges för sidoskada i regel 22 punkt I al 1 l i denna bilaga. Om 
skada :.iv mindre utsträckning medfiir sviirare följder. skall sadan skada 
a11t;1gas. 
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(b) Wherc lhc damage involving lransversc hulkheads ·is envisagcd as 
specified in suh-paragraphs (l)(a) and (h) ofthis Regulation. transverse 
watertight bulkheads shall be spaced al lcast at a distancc cqual to lhe 
longitudinal extcnt of assumed damage specified in sub-paragraph ( a) of 
this paragraph in order to be considcrc<l cffcctive. Where transverse 
bulkhea'ds are spaccd at a lesser dist:ince, one or more of thcse 
bulkhe:ids within such extent of damage shall be assume<l as non
existent for the purpose of determining f1oodcd compartments. 

(c) Where thc damagc between adjacent transvcrse watertight bulkheads is 
envisaged as specifie<l in sub-paragraph (I)( c) of this Regulation, no 
main transvcrse bulkhead or a transvcrsc bulkhcad bounding side tanks 
or doublc bottom t<Jnks shall be <Jssumed d<Jmagcd, unless: 

(i) thc spacing of the <Jdjacent bulkheads is less than lhe longitudin<Jl 
extent of assumed damage specified in sub-paragraph (a) of this 
p<Jragraph; or 

(ii) there is a step or a recess in a transverse bulkhcad of rnorc than 
3.05 rnetres in length. located within the exlent of penctrntion 
of assumed damage. The stcp formed by thc afler peak bulkhcad 
and after pe<Jk tank lop shall not be rcgarded as a step for the 
purpose of this Regulation. 

(d) lf pipes, ducts or tunnels are situated within the assumed extcnt of 
damage, arrangements shall be made so that progressive tlooding cannot 
thereby extend to compartmcnts other than thosc assumed to be 
f1oodable for each case of damage. 

(3) Oil tankers shall be regarded as complying with the damage stabil ity criteria 
if the following requirements arc mcl: 

(a) The final waterline, taking into account sinkage, hccl and trim, shall 
hc below thc lower cdge of any opening through which progressive 
flooding may takc place. Such openings shall includc air pipes and those 
which are dosed by means of weathertight doors or hatch covers and 
may exdudc thnse openings closed by means or watcrtight manhole 
covers and flush scuttlcs. small watcrtight cargo tank hatch covers 
which maintain thc high integrity of the deck. remotely opcrated 
watcrtight sliding doors, and sidc scuttles of the non-opening type. 

( b) In thc final stage of llooding. the angle of heel due to unsymmetrical 
llooding shall not exceed 25 degrccs. provided that this angle may be 
increased up to 30 dcgrees if no deck edge immersion occurs. 

fe) The stability in the final stagc of tlooding shall be invcstigated and may 
be regarded as sufficicnt if the righting lever curve hasat lcast a range 
of 20 degrees heyond the position of equilibrium in association with a 
maximum rcsidual righting lever of al lcast 0.1 metrc. The Administ1a
tion shall give consideration lo lhe potential hazard prese11ted by 
protected or unprotccted opcnings which may become temporarily 
immcrsed within thc rangc uf rcsidual stability. 

(d) The Administration shall be satisfied that the stability is sufficient 
during intermediate stagcs of flooding. 
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b) I fall av skada som omfattar tvärskeppsskotl. s~isom förutsiittes i punk
terna I a) och I b) i denna regel. skall vattentäta tvärskcppsskott vara 
placerade med ett inbördes avständ som är atminstone lika med den 
antagna skadans utsträckning i b11gskcppslcd. si1dan denna anges i a) 
i denna punkt. for att de skall anses vara effektiva. Är tvärskeppsskott 
placerade med mindre inbördes avstånd. skall vid bestämningen av vil
ka avdelningar som vattenfylles bortses fran skott inom angiven skadc
utstr:ickning. 

c) I fall av skada mclla11 intilliggande vattent;ita 1v:irskeppsskotl. s;isom 
fiirutsättes i punkt 1 c) i lknna regel. skall inget huvudtvärskeppsskott 
eller tvärskeppsskott som begriinsar sidotankar L'ller duhhclbottL!ntankar 
a11tagas vara skallat. utom dit 

I) avståndet mellan ett skott och det n;irmast intilliggande är mindre 
än den antagna skadans utsträckning i limgskcppslcd. S<i<lan denna 
anges i al i denna punkt. eller 

·2) det i ett tvärskeppsskutt finns ett steg eller en recess som har l'll 
större längd :in 3.05 meter och som är belägen inom omriiJet för 
den antagna sbdans utsträckning. Steg som bildas av aktcrpik
skottet oclt taket pi1 aktcrpiktanken anses ej som steg vid 
tillämpningen av denna regel. 

d) Om rör. trummor eller tunnlar är belägna inom den antagna skadans 
u !sträckning. skall il tgärde r vidtagas sa att t illt;igande vatten fy Ilning ej 
därigenom kan utsträckas till andra avdelningar iin dem som antages bli 
vattenfyllda vid varje särskild skada. 

3. Oljeta11kfartyg skall anses uppfylla kraven pii stabilitet i skadat skick, 0111 

foljande föreskrifter iir uppfyllda: 

a) Den slutliga vattenli11jen skall, med beaktande av djupgi1endecikning. 
krängning och trim. ligga under den bgre kanten av varje iippning 
genom vilken tilltagande vattenfyllni11g kan ske. Till sadana iippningar 
skall r:iknas lurtrcir och sitdana öpp11ingar som :ir tillslutna med 
viidertiita diirrar eller r;ickl11ckor men behiivcr ej r:iknas .:ippningar som 
iir tillslutna med vattcntila manhiilsluckor eller !lushluckor. smil 
vattentäta lasttanksluckor som har samma vattentiithet som diickeL 
IJiirnnani.ivreracle vattcntiita skjutdiirrar eller J"asta l(insterventilcr. 

b) I det slutliga läget eftt>r valienfyllning riir kriingningsvinkeln efter 
osymmet1isk fyllning ej överstiga 25 grader. dock far denna vinkel ökas 
till 30 grader om d:icket ej pil niigot st:ille kommer under vattenytan. 

cl Stabiliteten i det slutliga l:iget efter vatknryllning skall undersiikas och 
for anses tillräcklig. om den riitandc lt:ivarmskurvan str:ickn sig minst 
20 grader fr~i11 jiirnviktsl:iget oclt har en största rl'Stcra11dc riitandl' 
hiivarm som iir mim! O. l meter. Administraticmt'n skall beakta lkn risk 
som kan uppsta p<i grund av att skyJd:.idc eller oskydd<Jde iippningar 
lillfiilligt\·is kan kornma under vattcnyt~in vid kr:ingningsvinklar sorn 
ii\erstiger j::imviktsl:igl'I. 

cl) Adminis1rationen skall förviss:1 sig om att stabiliteten iir tillriicklig 
undn vatll!nfyllningcn. 
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(4) The requirements of paragraph (I) of this Regulation shall be confirmcd by 
c;ilculations which take into considcration the design characteristics of the ship. thc 
arrangemcnts. c.:onfiguration and contents of the damaged compartments: and the 
distribution. specific gravities and the free surface effect of liquids. The calculations 
shall be bascd 011 the following: 

( a) Account shall be taken of any empty or partially filled tank. the 
specific gravity or cargoes carried, as well as any outtlow of liquids 
from damaged compartments. 

( b) The permcabilities are assumcd as follows: 

Spaces 

Appropriatcd to stores 
Occupicd by aL·cummodation 

Occupied by mad1inery 
Voids 
lntendcd for consumable liquids 

lntended for other liquids 

Permeabilit.i· 

0.60 
0.95 
0.85 
0.95 
0 or 0.95* 
0 to 0.95** 

* Whichevcr results in the more severe requircments. 

**The permcability of partially filled compartments shall be consistent 
with thc amount of liquid carried. 

(c) The buoyancy of any superstructurc directly abovc the side damage 
shall be disregarded. The unflooded parts of superstructures beyond the 
cxtent of damage. howevcr, may be taken into consideration providcd 
that they arc separated from the damaged space by watertight bulkheads 
and the requirements of sub-paragraph ( 3 )( a) of this Regulation in 
respect of !hese intact spaces are complied with. Hinged watertight 
doors may be acceptable in watertight bulkheads in thc superstructure. 

(d) The free surfacc cffect shall be calculatcd at an angle of hecl of 
5 degrees for each individual compartmcnt. The Administration may 
require or allow the free surface corrections to be calculated at an angle 
of heel greater than 5 degrecs for partially filled tanks. 

(e) In calculating the effecl of free surfaces of consumable liquids it shall 
he assurned that. for cach type of liquid at least one transverse pair or a 
single centrcline tank has a free surfocc and the tank or cornbination of 
tanks to be taken into account shall be those whcre the effcct of frcc 
surfaces is the grcatest. 

( 5) The !\fa~ter of every oil tanker and the person in charge of a non
selt~propellcd oil tanker to which this Annex applies shall be supplied in an 
approved form with: 

(a) information relative to loading and distribution L)f cargo ncccssary to 
cn~ure -:c1mpliancc with thc provisions of this Regulation; and 

(b) d~!la on the ability of thc ship tn comply with damage stahility criteria 
as determined bv this Rcgulation. including the effcct ofrelaxations that 
may have been ~llowed L~nder sub-par:.1gr:.1i)h (I)(.:) of this Regulation. 
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4. Atl fiireskrii"tcrna i punkt I i denn~1 regel iir uppfyllda sbll qyrkas genom 
beräkningar sum beaktar fartygets kllnslrukti\'a utformning llL'h ckn skadade 
avdelningens arrangemang. utseende och inneha]] samt v:itskors fördelning. specifika 
\'ikt och effekt av fria ytor. Bedkningarna skall grundas pa foljand<': 

a) Hiinsyn skall tagas till va1jL' tllm clk1: delvis fyllJ tank. till dt'n SJ1L'cifika 
vikten hos transporterad last od1 till varje u\lllick av viitska fri1n 
skadade avdelningar. 

b) fyllbarheten skall antagas ha följande v:irden: 

U11T111111e11 

Avsedda för förri1d 

Jnneh:dlande bostäder 

I meh:!l!andc maskinL·ri 

Tomma 

Avsedda for vätskor som förbrukas 

Avsedda för andra v:itskor 

Frll/Jarhl'I 

0.60 

0.95 

0.85 

0.95 

0 eller 0.95 * 

0 till 0.95** 

* Det av nämnda värden som inncb:ir del str:ingaste kravet. 

* * Fyllbarheten för delvis fyllda avdelningar skall överensstämma med 
den miingd v:itska som transporteras. 

c) Övcrbyg):!nad belägen omedelbart ovan fiir sidoskad:.i skall L'j bL'lrak tas 
som Jcplaccrandc. Ej vattenfyllc.la delar av överbyggnader som liggL'r 
utanför skac.lcutsträckningcn far dock bc:.iktas under förutsättning all 
de är avskilda fr:.in det skadade utrvmmct med vattent:ita skott och alt 
foreskriftcrn:.i i punkt 3 a) i deirna regel rörande dessa oskadade 
urym111cn är uppfylld:.i. VatlL'ntät:.i gangj:irnsdiirr:.ir far gndt:.igas i 
\'a ttcn tä la skott i öve rhyggn ader. 

d) Effekten av fria v:itskeytor skall bcr:iknas for en kr:ingningsvinkel :.iv 5 
grader i varje siirskild avdelning. Adminislratoncn kan kr:iva eller medge 
alt korrektionen rör l"ri v;itsk.:yla beräknas för en kr;ing11i11gsvinkcl som 
är st före 3n .'i grader i'ör delvis i'yllda tankar. 

c) Vid b.:rjkning av effekten a\' fria dtskcytor hos v:itskor som frirbrukas 
skall antag:.is att det for varj.: typ av v:itska uppsti1r i'ri v:ilskcyt:.i 
[1tminstune i ct t pa ömse sidor av fartyget bcliigct par sidotankar eller i 
en centertank. Den tank eller den kombination av tankar som skall 
beaktas skall vara den d:ir clleklcn av fri v:itskeyL1 :ir störst. 

S. Ikf:ilhavarcn pa varje oljclankfartyg och den som har ansvaret för en 
oljcbktare utan eget framdrivningsmaskincri pa vilken denna bil:.iga iir tillämplig 
skall i godbnd ordning förses med 

a) sadana uppgii'tcr om lastning och laslliirdl'lning som iir nödvändiga i'iir 
al 1 s:ikerstiilla alt föreskriftl'rna i dL·nna regL'i uppfylles. och 

b) uppgifter om fartygets förm:iga all uppfylla kraven i denna r.:g.:I pa 
stahililct i skadat skick. d:iri inbq;ripei effekten av avsteg som medgi\'its 
111.:d sti"id av punk l I l:) i denna regel. 
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Asphalt solutions 

Blending Stocks 

Roofers Flux 

Straight Run Residue 

Oils 

Clarificd 

Crude Oil 

Mixtures containing crude oil 

Diesel Oil 

Fuel Oil No.4 

Fucl Oil No.S 

Fuel Oil No.6 

Residual Fuel Oil 

Road Oil 

Transformer Oil 

Appendix I 

LIST OF ·OIL.S* 

Arornatic Oil ( excluding vegctahlc uil) 

Luhricating Oils and Blcnding Stocks 

Mineral Oil 

Mutor Oil 

Penctrating Oil 

Spindlc Oil 

Turbine Oil 

Distillates 

Straight Run 

Flashed Fced Stocks 

Gas Oil 

Cra..:ked 

188 

Gasoline Blending Stocks 

Alkylatcs - fuel 

Rcformates 

Polymer - fuel 

Gasolines 

Casinghead (natura!) 

Automotive 

Aviation 

Straight Run 

Fuel Oil No.1 (Kerosene) 

Fuel Oil No.1-D 

Fuel Oil No.2 

Fuel Oil No.2-D 

Jet Fuels 

JP-1 (Kcroscnc) 

JP-3 

JP-4 

JP-5 (Keroscne. Hcavy) 

Turbo Fuel 

Kcroscne 

Mineral Spirit 

Naphtha 

Solvent 

Petroleum 

Heartcut Distillate Oil 

* The list of oils shall not neccssarily be rnnsidcrcd as comprd1cnsive. 
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( ö1·crsd1 t11i11g)' 

Bihang I 

H)RTFCKNING ÖVFR OLJOR. 

Asfaltfosn ingar 

Uasoljllr 

Bas:imne i'ör oxiderad as fal ( 

Direktdestillat. atcrstod-.olja 

Oljor 

Kl:iraJ olja 

Rfol_ia 

Bla11Jningar i11nehiill:u1Jl· r;iolja 

J)iese lh rii n nl1lja 

Ehlningso\'ia nr 4 

Eldningsulja nr S 

EIJningsolja nr I) 

A terstodsolja 

V:igPlja 

T ransfnrmat orolja 

Arom:.ithasoljor (exklusive vegetabiliska llijor) 

Smörj oljor och basoljor för smörjmeJel 

~linL·r:dolja 

\loturolja 

Metallhearb(~t n ingsol_ia 

SpinJelolja 

Turhinolja 

Destillat 

Din: k tJcs till at 

'foppaJ riiolja 

Mellandestillat. gasolja 

KracbJ 

Bensinkomponenter 

Al kyla i b r:insle 

Re format 

PolymL· ris:1th ri.insk 

Bensin 

Naturlig liit thensin 

~. 1 ot1>rbcnsin 

Flygbcnsin 

Di rek tdest ill:i t 

Lys- och c\dningsfolngen 

Eldningsolja m 1-D 

Eld11i11gsol_ia m 2 

Eldningsolja nr 2-D 

Flygfotogener - Jetbriinslen 

kt-1 fflygl'otogc11) 

kt-3 

kt-4 

kt-S (Flygfotogcn. tung) 

Turbinbränsle 

Fotogen 

r-.1 inc ra I it' rpen t in 

Nafta 

Liisningsmedel 

Pruccssna l't a 

I '.xtrak tionsbcnsin 

I I i.iwr<iltningl'll anv:inda hl'IL'ckni11g;1r öwrL·nsst:i111111L'r L'i alltid llll'd dl'lll smn va11ligt·11 
hruk:1s i Swrigt•. 

'·:· l:Ör!L'L'kningt'll övn ol_jor :ir l'j ;111 ans..: S<>lll uttlillllll:llldc·. 
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Appendix Il 

FORM OF CERTIFICA TE 

INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE (1973) 

Issued under the Provisions of the International Convention for the Prevention of 
Pollution from Ships, 197 3, under the Authority of the Government of 

(full desig11atio11 of the country) 

by .............................................................. . 
(full designation of the competent person or organization authorized under the 
prm•isions of tlze lntemational Com·ention for tlze Prevention of Pollution from 
Ships. 1973) 

I Distinctive 
I 

Name of Ship Numher or i 
I I 

Letter 
I I 

I ' 

I I 
I i 

Type of ship: 

Oil tanker, induding rnmbination carrier* 

Asphalt carrier* 

I Port of Gross 
Registry Tonnage 

i 

I 
' I 
I 

i 

Ship other than an oil tanker with cargo tanks coming under Regulation 2(2) 
of Annex I of the Convention* 

Ship other than any of the above* 

New/existing ship* 

Date of building or major rnnversion rnntract ............................. . 

Date on which keel was bid Pr ship was at a similar stagc of 
construction or on which major conversion was commenced ...... · ............ . 

Date of dclivery or complction of major conversion ......................... . 

* Delete as appropriate. 
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( <J1·<·nti1r11 ing J 

Bihang 11 

FOR\1U.\R l'ÖR CFRTIHKAT 

INTFRNATIONEl.L.T OLJESKYDDSCERTIFIKAT ( 1<)73) 

Ltfar<lat cnlil!:t föreskrifterna i 1973 ~lrs internationella koll'·cntion till forhindrandc 
av förorening' fr:m fartyg enligt bemyndigande av rcgeringl'n i 

av . 

( lancll:'ts fi1llsrti11diga namn j 

(fiillsrändigt 11ut1111 pd hcliiirig person eller organisation som be111y11Jigats 
enligt _f(jreskriftema i I 9 73 lirs inrematiunclla ko111·t·11rion I il! förlii11dra11Je 111· 
.f(Jrurening fi·ån filrtyg) 

Farlygels 
namn 

RL•gistrcrings
nummcr eller 
signalbokstiiVL•r 

Hemort 

__ L_ 
Hrutto
driiktighct 

1:artygsiyp: 

OljL' Ull k r~irl yg in k 1 usi \'(' kllmb ina t ionsfa rt yg :• 

Asi'alt1~1nkfartyg · 

Fartyg som l'.i ;ir oljc1a11ki'anyg od1 sum har lastLu1kar som avses i regel , 
punkt 2 i bilaga I till konventionen* 
:\nnal fartyg ;in de ov:111 angivna· 

'iytt/existnan<lc fartyg' 

Dag for kontrakt om byggnad l'ikr dsentlig i'iir:irJdring 

Dag l'\_ir klilstr:iL'kning. clil'r Ja fartyget befann sig p;.i motsvar;.in<le bVl!:l!:lladssta<lium 
eller Jj v;iSL'ntlig i'iir:in<lring pablirjadcs .................. -. -.- ........ . 

Dag i'iir leverans clkr slutl'iirandc av v:is(·ntlig fiir:in<lring 

' lkt ej 1illii111pli~a qryk,·s. 
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PART A ALL Sl-llPS 

The ship is cquipped with: 

for ships of 400 tom gross tonnage and above: 

(a) oily-water separating equiprnent* (capable of producing the 
cffluent with oil content not excceding 100 parts per million) or 

(bl Jn oil filtcring system* (capable of producing the efflucnt with 
oil content not excecding 100 parts per million) 

for ships of I 0,000 tons gross tonnage and above: 

(c\ an oil disd1arge monitoring and contrnl system* (additional to 
(a) or (b) ahovc) or 

(d) oily-water separating equipment and an oil filtering system* 
(capablc of prnducing thc effluent with oil content not exceeding 
15 parts per million) in lieu of (<i) or (b) above. 

Particulars of rcquirements from which exernption is granted under Regu!<Jtion 2(2) 
and 2( 4)(a) of Annex I of 1he Convention: 

Remarks: 

PART B OIL TANKER 1 2 

Deadwcight ............ metric tons. Length df shir- ............ metrcs 

It is certified that this ship is: 

( a) requircd to be construc!cd accorcling tu and complies with3 

(b) not requirecl to be constructed according toJ 

(c) not requircd to be constructcd according to, but complies with 3 

thc requirements of Rcgulation 24 of Annex I of the Cnnvention. 

* Dcktc as appropriate. 

l This Part shuuld hc rnmpktcd for nil tanke;s induding combinatiun earri,'.rs and asphalt 
'arricrs, and thuse entrks whieh are applicablc shuuld be compkted for ships othrr than 
oil tankers \\'hid1 are eonstruclcd and utilizcd tu carry oil in bull; uf an aggrcgate capacity 
of 200 eubic mctn:s ur abuw. 

2 Part B need not bt' rcproduced on a Certificale issucd to any ship other than lhose referred 
to in footnotc 1. 

3 Delete as appropriate. 
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DEL J\ J\LLJ\ FARTYG 

Fartyget iir utrustat med 

(avser fartyg med en bruttodriiktighet av minst 400 registerton) 

a) separcringsutruslning för oljehaltigt vatten' (som lämnar ett 
uttll.ide vars oljeinnehall ej överstiger l 00 delar pa en miljon 
delar). eller 

b) el t oljefiltreringssystcm' (som l:imnar ett utllöde vars oljeinnehi11l 
ej överstiger I 00 delar pil en miljon delar). 

(avser fartyg nied en bruttoJriiktighet av minst 10 000 registerton) 

c) ett oljeöwrvaknings- Llch kontrollsystem'· (utöver utrustning 
enligt a) eller b) ovan), eller 

d) separeringsutrustning för oljehaltigt vatten och ett oljet'iltrerings
system' (som l:imnar ett utflöde vars oljeinnehilll ej överstiger 15 
delar p~i en miljon delar) i stiillet for utrustning enligt a) eller b) 
ovan. 

l ~ppgi fte r om fiiresk ri fte r fr~in vilka undan tag mcdgivi ts enligt regel 2 punk le rna 2 
och 4 a) i bilaga I till konventionen: 

A11111ärk11i11gar: 

DEJ. B OLJETJ\NKFARTYG' 2 

Dödvikt ......... metriska ton. r artygc ts längd ........ meter. 

Det intygas att fartyget 

a) Skall vara konstruerat enligt och uppfyller3 

bl ej behöver vara konstruerat enligt.i 

c) ej hchi"ivcr vara konstruerat enligt. men uppfyller3 

f\ireskril"terna i regel 24 i bilaga I till konventionen. 

lki ej 1ilbn1pliga strykL·s. 

Denna tkl skall ifyllas for oljct:mkfarlyg. d;iri inbcgrip<:'t kombination.1farlyg oL"/1 
asfaltlankfärtyg:. Tilbmpliga ankckningar sbll göras rör andra farty!! :in oljelankfartyg 
orn de iir konstruera<k for od1 anv:·inrks till transport av olja i bulk med en sammanlagd 
rymd av minst 200 kubikmeln. 
Dl'I 13 behöver ('i ;ikrgL'S pi1 L"erlifikat som utfiinlas för :11rnat fartyg ;;n siidanl som avses i 
fot not \. 

:1 Det ('j tilliimpliga strykes. 

13 Riksdagen 1975/71'>. I sam/. Yr 5 
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The capacity of segregated ballast tanks is ............ cubic metres and complies 
with the requirements of Regulation 13 of Annex I of the C:onvention. 

The segregated ballast is distributed as follows: 

Tank Quantity 
\ 

Tank I Quantity 

I ' 

I I 
' 

I i 

* 
THIS IS TO C:ERTIFY: 

That the ship has been surveyed in accordance with Regulation 4 of Annex I 
of the lnternational Convention for the Prevention of Pollution from Ships. 
1973. concerning the prevention of pollution by oil; and 

That the survey shows that the structure. equipment. fittings, arrangement 
and material of the ship and the condition thereof are in all respects 
satisfactory and that thc ship complics with the applicable requirements of 
Annex I of the Convention. 

This Certificate is valid until .......................................... . 
subjcct to intermediatc survey(s) at intcrvals of ............................ . 

Issued at .......................................................... . 
(place uf issue of Ccrtific11te) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 .. 
(Signature of d11(1· a11tl10ri:ed oJTicia! 
issui11g tlze Ct!rtificatc) 

( Seal or stamp of the isming Authority, as appropriate) 

Endorsement for existing ships4 

This is to ccrtify that this ship has been so equipped as to comply with the 
requirements of the lntcrnational Convention for thc Prevcntinn of Pollution from 
Ships. 197 3 as relating to existing ships three years from the date of entry into forcc 
of the Convention. 

Signed ................................. . 
(Signature of du(v authori:ed ojficial) 

Place of enclorsemcnt 

Date of enci(Jrscmen1 

(Scal or stamp of tlze .·111tlzority. as appropriate.) 

* End of Part B. 
4 ·n1is entry need not be reproduc·cd <•n a C'ertificate other than thc fir't Ccrtificate issued to 

any ship. 
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De segregerauc barlasttankarnas rymu iir .... : ......... kubikmeter och uppf\ller 
f~in'skrifterna i regel I 3 i bilaga I till konventionen. 

Den segrcgeraue barlasten är fiiruelau på följande siitt: 

Tank Volym Tank Volym 

Dl:::T l!\TY(;AS 

att fartyget har besiktig:its enligt Ciireskrirterna i regel 4 i bil:ig:i I till 
197 3 :irs internationella konvention till förhindrande av förorening Cdn 
fartyg. avseende forhindrande av förorening genom olj:i. och 

:itt besiktningen har visat att fartygets konstruktiva delar. utrustning. 
anordningar. arrangemang 0L'11 materi~tl 3r i all::t avseenden i elt 
tillfreusstiillande skick och all fartyget uppfyller tillämpliga flireskrifter 
i bilaga I till konventionen. 

Detta certifikat giiller till ...................................... . 
under fornt s:i t tning att fartyget undergar mellanbesiktning( ar) med mellantider av 

lltfordal i ......... . 
(plats där cerz(ikatct 11tfärJats) 

..................... 19.. . ........ . 
f U11dcrsknjr 111· 1•ederhiir/ige11 /Je111y11di
gad tiä11.1·te111a11 som utfärdat n:rtijlka- · 
ter) 

(De11 utjiirdamlc myndighetem sigill eller stämpel, enligt 
rad som är tillä111p/igt) 

Patcckning avseende existerande fartyg4 

Det intygas att fartyget iir s{1 utrustat att Jet uppfyller föreskrifterna i 1973 
iirs internationella konvention till förhinurande av fornrening friin fartyg. si1vitt 
avser existerande fartyg tre iir crter dagen för kllnventionens ikrafttriidande. 

Llnderskrift ..................... · · · · 
( U1HlerskrUi ar Fcderhr'ir/(i;e11 bc111y11JigaJ tjänste man) 

Plats för pi1teckning ................... . 

Dag för piiteckning 

(Myndigherrns sigill eller stämpd, enligt rad som är tillämpligt) 

* Sl11t på lid B. 
4 Dc'illla d~I hl'hi.lwr c'.i :ill'f)!l'S p;i andra ,·,'rtifibt :in dl't första n·rtirikat ~u111 utfordas l'i·ir l'll 

l":irtyg. 
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Intermediate survey 

This is to certify that at an intermediate survey required by Regulation 4(1Xc) of 
Annex I of the Convention, this ship and the condition thereof are found to comply 
with the relevant provisions of the Convention. 

Signed ............................. . 
(Signature of duly authorized official) 

Place 

Date 

(Seal or stamp of the Autlwrity. as appropriate) 

Signed ............................. . 
(Signature of duly authorized of[icial) 

Placc 

Date 

(Seal or stamp of the Authority. as appropriate) 

Under the provisions of Regulation 8(2) and ( 4) of Annex I of thc Convention the 
validity of this Certificate is extended until 

Signed ............................. . 
(Signature of duly autlwrized official) 

Place 

Date 

( Seal or stamp of the Autlwrity. as appropriate) 
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Mellanbesiktning 

Det intygas att vid mellanbesiktning som avses i regel 4 punkt .I c) i bilaga I till 
kon\'cntioncn dett:i fartyg och dess tillst:lnd befunnits uppfylla tillfo1pliga föreskrif
ter i konventionen. 

Underskrift .................... . 
(U11Jerskriji ar 11ederbiirlige11 bemyndigad 
tjä11stellla11) 

Plats ......................... . 

Dag .......................... . 

(Jf 1·11dighetens sigill eller stämpel, enligt iwd so111 är tillämpligt J 

Underskrift ................. . 
(U11JerskrUt ar veJl'rbiir/igc11 bcm_l'lldigad 
tjä11stellla11) 

Plats ......................... . 

Dag .......................... . 

(!lfy11Jigl11.:tem ~·igill eller stämpel. enligt Fr.Jd som är tillämpligt J 

Med shid av föreskrifterna i regel R punkterna 2 och 4 i bilaga I till konventionen 
har certifikatets giltighd förbngts till · 

Underskrift .................. . 
(U11d<'J'sknji ar redffhiir/igc'll be111y11digad 
ljli11SIL'llllll/ j 

Plats 

Dag . 

(;1/y11Jig/1cf('ll.1· sigill eller srä111pd rnligl 1·11tl .1·0111 är til!ä1111J!igt) 



• 

Prop. 1975176:5 198 

Appendix 111 

FORM OF OIL RECORD BOOK 

OIL RECORD BOOK 

I - FOR OIL TANKERS 1 

Name of ship ...................................................... . 

Total cargo carrying capacity of ship in cubic metres ....................... . 

Voyage from ............ (date) ....... to ................. (date) ...... . 

(a) Loading of oil cargo 

l. Date and place of Joading 

,., Types of oil loaded .... 

3. Identity of tank(s) loaded 

4. Closing of applicable cargo 
tank valves and applicable 
line cu t-off valves on 
completion of loading2 

The undersigned certifies that in addition to the above, all sea valves, over
board discharge valves, C:ugo tank and pipelinc connections and inter-connections, 
were secured on completion of loading oil cargo. 

Date of entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Officer in charge ................... . 

Master .......................... . 

I This Part should be completed for oil tankers including combination carriers and asphalt 
carriers, and thuse entries which are applicable shall be completed for ships other than oil 
tankers which are constructed and utilized to carry oil in bulk of an aggregate capacity uf 
200 cubic metres or abovc. This Part necd not be rcproduced on an Oil Record Book issued 
to any ship other than thuse referred to above. 

2 Applicable valves and similar devices are those refem:d to in Regulations 20(2)(a)(iii}, 23 
and 24 of Annex I of the Convcntion. 
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(Öl'C'l"Sä/ ! 11i11g) 

Bihang 111 

FORMU . .\R FÖR OL.IED..\C;BOK 

OLJE DAGBOK 

1 - röR ouLTA;-..;KL\RTYC 1 

l··artygt>ts namn ................ . 

Fartygets lPtala lastl'iirtn;iga i kubikmeter 

...... (dag) ...... till ............. (dag) 

al lntagavoljl'last 
·-----· ----- 1·----, 

L. 

I. J)aµ od1 pl:1ts för lastning 

Typ av lastad ol_i:t 

3. l.ast;idc tankc:lhL!rn~s) idc:n-
1 i lL'tsbcll'L'k n in)!( ar I 

-1-. s1;i11gning a\· bcrt)rcla last
tankS\'t'lllilcr och berilrda av
sLinenilH!S\Cntilcr i rilrlcd
ning'ar ,Jtcr avslutad last
ning~ 

1---· 

_._1 

LlnJc:rtcd:nacl intygar att. fi.irutom ovans1:1cmk. alla sjöventiler. ventiler fiir 
ii\'crbordutlliidc s;1111t lasttanks- OL'h riirlcdni1H!sa11slutninear nd1 -fiirbinclclscr blivit 
s;ikradc' scd;111 lastning av olkl;1st avslutats. c- " 

Ansvarigt befäl 

lkfalhavarc ................. . 

lh-1111:1 1kl 'kall if\·Jlas ,-,;,. .,J_i•'ta11kf:1rl)O'.- d:iri i11h,·~ripc·1 k<>mhi11:1tiunsfartv~ llL"il a,LrJ1-

l:rnldar11·~- Till:i111plip :11JIL'L'Klli11~:1r sk:rll ~·ir:1s fill' :indra rany_~ :in nl_i<'lallki'<1rl\)! ••111 de· :ir 

k<>t1Slrt1,·rad,· 1·,_ir ,,,·It an\':111dn till 1r:111sp"rt a\· ,,l_ja i \>ulk 111c·d c'll sa1nrn:1nl:1gd \'<"ll\'lll a\' 

1n111,I 2110 k11hikn1c·IL'r. Lk1111a d<"I h,:lt<_iv,·r ,-_i :itL'I').!<'' i c•n <>l_i<"da<'.h"k ''-'lll 1111:irdas !'1ir annat 
L1rty~ jn "1~1111 ~111~ ..... , i dl'l k ... rl·ga ... ·thll'. 

IL·r<>1"<L1 ,-,·utikr <•e·l1 liknande~ a11,,rdnin~<1r :n ek '"111 avse·' i l\'.~1·1 211 punkt 2a I -'I "'It 
l"l·~k·rn:i 23 1,clJ ~4 i hiL1~;1 I 1ill kPll\\'nlluJ1L'll. 
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(b) Interna! transfer of oil cargo du ring voyage 

5. Date of interna] transfer 

6. ldentity of tank(s) (i) From 

(ii) To 

7. Was(werc) tank(s) in 6(i) emptied? 

The undersigned certifics that in addition to the above, all sea valves. over
board discharge valves, cargo tank and pipeline connections and inter-connections, 
were secured on completion of interna! transfer of oil cargo. 

Date of entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Officer in charge ................... . 

Master ........................... . 

(c) Unloading of oil cargo 

I 

8. Date and place of unloading 

9. Identity of tank(s) unloaded 

I 0. Was(were) tank(s) empticd'1 

11. Opcning of applicable cargo tank 
valves and applicable line cut-off 
valves prior to cargo unloading2 

12. Closing of applicable cargo tank 
valvcs and applicable line ~·ut-off 
valves on completion of un-
loading2 

The undersigned certifies that in addition to the above, all sea valves, ovcr
board dischargc valvcs. cargo tank and pipeline connections and inter-connections, 
werc secured on complction of unloading of oil cargo. 

Date of entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Officer in charge ................... . 

Master ........................... . 

2 Applicable valves and similar devkes are those ref er red to in Regulations 20(2)( a)(iii), 23 and 
24 of Annex I of the Conventinn. 
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bJ Intern omdisponering av oljelast under resa 

5. Dag for intern omdisponering 

f--;:;- -T~nken~(,;rnasJ - ·1-]) I rr:in 

identitetsbe- 1·, - _'1. 

1 
'·, ·r

1
_
1
.
1
---· ·->-

teckning(:1rl , 
----~~-

__ I_____ --- - - ·----

7. Blev tankt'n(arna) under 6.1) tiimd(a)? 
~----------------~----~--- ______L__ ___ _ 

Lndertecknad intygar att, fiirutom ovanst:1L'llde, alla sjöventiler, ventiler 1'1ir 
\iverhordutlli\ck samt lasttanks- och rörledningsanslutningar nch -fiirbindelser blivit 
s:ikrade sedan intern omdisponering av oljelast avslutats. 

Dag for anteckning Ansvarigt befal 

Befa\havare 

c) Lossning av oljelast 

----- ----·-·----------

-~--r-=-·=I----- --~ 1 

J _ 8. Dag (_JC_h~JI~~ för~~'~n~~ I 
I 

---1 
_____ J __ 

9. I.ossacle tankens( arnas J iden
titetsbeteckningfar) 

I 0. 13k·v tankcn(arna l tömd( a)? 
--!-- ---- --1 

~--- -·- -- . -·-- ~-· 

I 
I I. Öppnande av berörda lasttanks

ventiler och berörda avst:ingnings
ve11tilcr i riirled11ingar före loss-

-I 2<~!t1;;~~::·i1'.1'~':~~hert;-r:l-a la~-t------- --t 
t:mksven tikr och berörda a,·_ , 
stingningsvcntiler i rörledning- · 
ar cl'k r a\ si L_1 t_a_d_l_o_ss_·1_1i_n_g_' ___ _J 

___ J_ 
. - ~ 

lindei"teL·knad intygar att. k1rnton1 ovanstaende. all:1 sjiivL'lltilcr. ve1llikr f1ir 
iiverhordutlli1clc samt lasitanks- och riirlcdningsanslutningar 1lL'h -fiirbindelsL'r blivit 
s:ikradt· sedan lossning av oljelast avslutats. 

Dag f1ir :111 teckning Ansvarigt hl'l~il 

lkfall1av:1re 

lkri.1nl;, \'L'lllikr 11ch likn:1111k :nrnrLlninµar :ir Lk s11m :1vs,-s i rq!d 20 punkt 2 al 31 ndi 
rc·µkrna 23 PL'll 14 i hila~a I till kunv,·ntiullL'IL 
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(d) Ballasting of cargo tanks 

I 13_._I_d_c_n_ti_ty~o_r_t_a_1_1k_·(_s_)_h_a_ll_as_1_ed~~~-+~~~~---+~~~~~1--~~~--1 
1 14 Datc and position of ship at 

I 
. start of ballasting 

-------+----!----+-----\ 
15. lf valvcs connccting cargo lines 

and scgrcgatcd ballast lines were 
used give time. date and position 
of ship when valves were 
(a) opened, :rnd (b) closed 

The undcrsigned certifics that in addition to the ahove all sca valves. ovcr
hoard discharge valves, cargo tank and pipeline connections and inter-conncctions. 
were sccurcd on the complction of ballasting. 

Date of entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Officer in chargc ................... . 

Master ........................... . 

(e) Cleaning of cargo tanks 

16. ldcntity of tank(s) cleaned I I ---r----j 
>-------------+------+- r-----~ 

18. Methods of clcaning 3 

17. Date and d ura tion of cleaning 

Datl' ofcntry ................... . Officer in chargc ................... . 

~faster ........................... . 

J Hand husing. machine washin!! and/nr chemical deanin)!. \\'hcn· chcmically deaned, the 
chemical cnncerned and thc amnunt used should be statcd, 
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d) Barlastning av last tankar 

13. Barlastade tankens( arnas l 
idcnt itctsbctcckning( ar) 

14. Dag och fartygets position \·id 
barlastningens biirjan 

15. 0111 ventiler som förbinder lasl
lcclningar och ledningar fiir 
segreg~racl barlast an~·:ints. ange 
tidpunkt. dag och fartygets posi
tion n:ir ventilerna a) i.ippnadcs 
och b) st:ingdes. 
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I I 
_J_ ____ ·-· -
' I 
! . 

UnclcrteL·knad intygar all. l'örutnm manst;ienclc. alla s_iiiventilcr. wntiler fiir 
iiverbordutlliidc s;1111l lastanks- och riirledningsanslutningar och -fiirbindclscr blivit 
s:ikradc sedan barlastning avslutats. 

Dag fiir an [eL·kning Ansvarigt befal 

c) Rengi"iring av last tankar 

i·--1-6-. RL'll~jor;:-t:~nkc-;~5~::~) -ident;~-1-- -- ---~

1 tetsbctec kn ing( an 
-----···-- ·------ -- -- --- "---

17. Dag och tidsatgimg for rcngnring 

I _~ 8. Re_,;~~~i-,~~-s~11-~t~;llc r·~= ---=c__- ------[ 
Dag fiir antel·kni11g Ansv;irigt be fal 

Be fa 11 m a re 

- - r - ------, 

---+-
i 

-'-- _I 

\1:111L1l'll. Jll:l'kinl'll c·lk·r kc·111i'k 1c·11gori111!. 0111 kc·111hk1 rc'llio!<Hill~"ll''ckl :1111·a111,_ 'k:ill :111l'it1>l 
llh.'1..kl 111..·h anv;ind m:in,!.!d upp,:.'.l'S. 
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( t) Discharge of dirty ballast 

19. ldentity of tank(s) 

20. Date and position of ship at 
start of discharge to sea 

21. Datc and position of ship at 
finish of discharge to sea 

22. Ship's spced(s) <luring 
discharge 

23. Quantity discharged to sea 

24. Quantity of polluted water 
transfcrred to slop tank( s) 
(idcntify slop tank(s)) 

25. Date and port of discharge inta 
shore reception facilities (if 
applicable) 

26. Was any part of the discharge 
conductcd du ring darkncss. if so. 
for how long? 

27. Was a regular check kept on the 
eff1uent and the surface of the 
water in the locality of the 
dischargc') 

28. Was any oil observed on the 

I 
surface of thc water in the locality 
of the discharge? i 

Date of entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Officer in chargc ................... . 

Master ........................... . 
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f) Utsl:ipp a\· fi.irorenaJ barlast 

19. lankrns( arnas) idt'n I itetshekck
. ning(ar) 

1-- . ----- .. -- ---- - ---- - ---- . 
20. Dag och fartygds position n:ir 

utsEipp i havet pahlirjats 

21. Dag och fartygets position n;ir 
uts!;ipp i havet avslutats 

22. Fartygt'ts f:irlferJ under utsliippet 

1-- 2_-~-~~ingJ s-~~-har sl:~~)~)~S ut i hav~t 
· 24. M:ingd av förorenat vatten som 

överforts till sloptank(ar) (slop
tankcns( arnas) idcntitets
betL'L'kning(ar) anges) 

25. Dag och hamn fiir avliimnande till 
mot tagnings:mordningar i land (om 
tilEimpligt) 

1--

26. Har n~lgon del av utsEippet skett J 

under mörker? Om s<i varit fallet 

------T 

ange under vilken tid. I ! 
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I 

·------!-

21. ,-,~r utfl~ide; l~ch vattenytan p:1 -- --- ·

1

·------- J -----

platsen tiir utsliippet h:illits under , 

st:indig k~_ntro~ _ I __ , 
! 28. I !ar nagon olja iakt ta~i~~ p~I vat- -. ·-- -

I ___ tcnytat~ 1~i~1tscn f~i~·-utsEippc!? _________ _ 

Dag för anteL·kning ,\nsvarigt_ be fal 

Befolhavare 

____ J 

i -----1 
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( g) Discharge of water from slop tanks 

29. ldentity of slop tank(s) 

30. Time of settling from last entry 
of residues, or 

3 I. Time of settling from last 
discharge 

32. Date, time and position of ship 
I 

at start of discharge 

33. Sounding of total contents at I I start of discharge 
I 

34. Sounding of oil/water interface I 
at start of discharge I 

35. Bulk quantity discharged and i rate of discharge I 

36. Final quantity discharged and I 
rate of discharge 

37. Date. time and position of ship i 

at end of discharge I 
38. Ship's speed( s) du ring I discharge I 

i 

39. Sounding of oil/water interfacc 
! 

at end of disd1arge I 

40. Was any part of the discharge 
conductcd du ring darkness, if so. 
for how long? 

i ' 

I 41. Was a regular check kcpt on thc i cffluent and the surfacc of the i 
watcr in the locality of the 
discharge ·: 

42. Was any oil observed on the I surfacc of the water in thc 

i I locality of the discharge'! 
I 
I 

Date of entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Officer in charge ................... . 

Master ........................... . 
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):!) l.ltsl;lpp a\' \'~tttc'Jl i"rall Sll>pt;111kar 

r Sloptankens( arnas) iden titc-ts
beteckningt ar) 
. ---··--·-· ····----·----· . -·-·--· 

' 30. Sdtlingstid fr<in senaste p:1ryll
ning av oljerester. eller 

31. SdtlingstiJ fran senaste utsl;ipp 

32. Dag. tidpunkt och fartygets posi
tion \'id utsbppets början 

33. l\·jling a\· hela inneh:ilkt \id ut
sl:i ppets blitjan 
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·--, 
I 

.. --------- , . _____ ] ___ _ 

---·-I . -- .. -·-
------1 --

·1---.. -

. --1 

---- - I 

I 3.+. l\·jl ing a\' gr:_insy tan lllL'llanu!ja 
, uch vatten vid utslappets b0t}ll1 

r-·· i- ··----

! 

I 
35. Hurndkvantikt som har shippts 

ut och utsliippshastighetcn 

---- ! - - - ----

' 
--- -------------·· -------- - ··-------· 

J(1. Sista kvantitet som har sbppts 

1 

ut od1 utsbppshastighetc11 
.... -----·--- . 

37. D:1g. tidpu11kt och fartygets posi- · 
tiun \'id utsl:ippets slut 

[ -;8. 1:artygets fart ter) under utsl:ipp 

39. PL·jling av gr;insytan lllt'lla11 nl_j:1 
0L'11 vatten vid utsl:ippets slut I 

- --- I 

40. Ilar 1L1gu11 del :l\ 11tsl:ippet skett 

I 
under m(irkcr'? Olll s:1 varit fallet 
atH!e under vilken tid. . 

--41. I j,:r~tlödc~ od1-·\·atten; t:;n 1;:-1 - -1 
platsen fiir utsJ;ippet h:dlits u11-
dt'r sbndig kl>lllrull'.' 

.+2. I !ar n:1go11 olja iakttagits pa vat
tenytan pa platsen rör utsl;ippet'? 

I 

-----!--

! 
----t--

' -------1 -

I I 

---i----- - ---j-
1 I ·- --! _____ ,,_ ------

- _ [_____ - ----

Ans\'arigt hel":il 

Bcfolhavarc 
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(h) Disposal of residues 

43. ldentity of tank(s) 

r 44. Quantity disposed from each tank 

45. Method tJf clisposal of residue: 
(a) Reception facilities 
(b) Mixecl with cargo 
(c) Transferred to another (other) 

tank(s) (idt?ntify tank(s)) 
: (d) Other metlwd (state which) 
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I~ 
I . 
I I 

I 
i 

~6. Date and port of disposal l~· j ! 

L~_id_·u_e _________ ~~---~i-----~-'-------' 
Date of t?ntry .... _ . . . . . . . . . . . . . . . Officer in charge ................... . 

Master ........................... . 

(i) Discharge of clean ballast contained in cargo tanks 

47. Datc and position of ship at 
commencement of discharge 
of clean ballast I 

i -------------------\----- ~------1--------1 

I 48. ldentity of tank( s) dischargcd 
; l 

I 49. Was( wcrcl
1
t.1

1
1e t~111k(s) empty on J Il 

· completiOI _J_ 

r
1 

5-0-. -P-o-si-ti_o_n~of ~essel-~1-1 -co-m-pletio~1 I ------1-~-------1------4 
ii" different from 47 

I 51. Was any part of the -cti~-ha-r~;--·r--------1 --------'------------

! conductt?cl du ring darkness, if so. ! ; 

52. 

I 53. 

I 
L 

for how krng '! I 
Was a regular check kept on the 
eftluen t and the surface of the 
water in thc lol·ality of the 
dischargc ·.1 

Was any oil observed on the 11 

surface of the water in thc loc:ality 
of the discharge '! 

------- --------- --------'---------'------

Date of cntry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Officer in ch:irge ... _ .... _ .... _ . _ .... 

Master ........................... . 
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h) \3ortskatl:.mdc av oljerester 
·--,- r--- ------1 

. -- ·-- ·---·- - ----- __ 11_ -~--. ~ - . 
i -44~-~iin~~l-som bortskaffats forn varje 

1 

.. 

I 43. Tankens( arnas) identitctsbeteck
ning( ar) 

tank · ; 
-1- -- ---- r--- --·· 

a) mottagningsanurdningar [' [ 
b) blandning med last I 

45. Metod for bortskatfandc av ol,ie
rest: 

c) överföring till annan (andra) i 
tanklar) (tankens(arnas) iden- · 1 

titetsbeteckning( ar) anges) I I I 
--~ - a1_1_na_n~1~c~_od_(_ang~_v_il_k~~~ - . --~. - r· --- -----,1- -- -11 

46. Dag och hamn för bortskaffande 
av oljerest j 
-- -· -·---·---··-· ·--·------- ·----- -- --- __ J __ ------ -- J 

Dag fiir an teckning ;\nsva rigt be fal 

Rcfalhavare 

i~ Utsliipp av ren b:1rlast st•m förts i lasllank~r 

.p. Dag. t idp1111kt och ·\artygets posi- I I 

::f~:,:;~1~t,Wpp" "".""d""__ -~ -- i - -+----J 
48. ldentitetsbetcckning(ar) för tank( ar), I , I 

· varifrf111 utsliipp skett ; 1 
' 

1---- ----- ------- ---- -----··--·-+- -~--------. -----i 
• 49. Var tanken(arna) tömdlal när ut- I 

1

. l' ' 
sbppet a\·slutats'1 

· . 

50.-l--~1rty~~~1;~s·i;io~~1~:i;~~i:;p~1et --1----1··--- ; -----·1· 
avslutats. om an·tkande fran : , I 
den und~ ~ ______ ----+- _ . _____ l _______ -,---- ___ , 

51. Har n:lgon del av utsHippet skett 
under mörker? Om s{i varit fallet 
ange under vilken tid. 

platsen for utsUppet h:.'illits : 
: under sLindig kontroll? ; L I 
. -5~~Ha~~~on olja iakt~agits p~ vat- --i'--·---·-- ----. -----1 

l _____ tcnyt~tn p_a pl_:~tsen-~iH ut~l~'.~:t~-~·-···------J_ ______ L _____ J 

Dag för antcLkning Ansvarigt b..:fäl 

Befälhavare 

1-l Riksdagen /Ci7517f>. I sam/. ;\'r 5 
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U) Dischargc overboard of bilge water containing oil which has accumulated in 
machinery spaces whilst in port4 

54. Port 

55. Duration of stay 

56. Qu:mtity disposed 

57. Date and place of disposal 

58. Method ol d1sposal (state 
whether a separator was used) 

I 
---r 

' 
i 

I I 
! 

~ i 

I I 
i I 
I ! 

I 

Date of entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Officer in charge ................... . 

Master ........................... . 

(k) Accidental or other exceptional discharges of oil 

59. Date and time of occurrence 

60. Place or position of ship at time 
of occu rrence 

I I I 

I i 

Date of entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Officer in charge ................... . 

Master ........................... . 

4 Whcre thc pump starts automatically and discharges through a separator al all limes it will 
be sufficient to en ter each day "Automati<: di:~charge from bilgcs through a separator". 
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i) l.Jtsl:ipp i)vedwrd av r:innstcnsvattc1r ·inneh:illandc olja som har samlats i 
maskinutryrnrn.:n under .vistelse i hamn~. 

54. Hamn 
-- -·. -- . -------+--

\ 5 5. lfamnuppehi~=t_s ~:~11-gd _ 

56. 13ortskaffad m:ingd 
1--··- ·-·- .. - . -----------

57. Dag och plats för bortskaffande 

I 
-; 8. -l\k-tod f\';1:. -~or-tskaffande 

separator anv:ints) 

Dag for an tcL·kning Ansvarigt be fal 

Befälhavare 

I -·-----1 
-- --·- --- .. I 

J 

__j 

- i 

k) Utsl:ipp av \\lja lill följd av \)lycksh:irnklsc e\lcr'annan oftlrutsedd nmsbndig
hl't 

1-~~~~ag oc~_t_id_p_u_nk_t_f<)f h~i~dels_e_n -··- -·- ___ -·-·~f _::__ ·-1- ~--~ ~ --
1 

. 60. I· artygcts uppe hall sort eller posi- I 
r_i_o_n_\_'i~! ~idpunkten for h:~n~else~1- _____ ---+-· _______ I·_· j 

61. Ungefarlig_1'.1_~ing~-o-~1- typ av ~~-!a ____ i----_________ r-______ ~ 

I

·_ (12.-011·1·s-·t:illlligheter vid utsliippct eller J_ 
utflödet. anledningen härtill och • [ 
allm:inna an1~1~i-rk_·n_in_ga_r ______ _ _ _ . ___ _ 

J);ig for ~llllL'CklliIIg Ansvarigt befal 

Bef:ilhavare 

.i Kir pumpen startar :1utnm:1tiskt och utsläpp alltid sker genom separator, är det tillriickligt 

att var.il' da)! int"öra "Automatiskt utsliipp av riinnstcnsvatlen gc1wm separator". 
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(I) Has the oil monitoring and control system been out of operation at any time 
when discharging overboard? lf so, give time and date of failure and time and date 
of restoration and confirm that this was due to equipment failure and state reason if 
known ........................................................... . 

Date of entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Officer in charge ................... . 

Master ........................... . 

(m) Additional operational procedures and general remarks ................ . 

For oil tankers of less than 150 tons gross tonnage operating in accordance 
with Regulation 15( 4) of Annex I of the Convention, an appropriate oil record 
book should be developed by the Administration. 

For asphalt carriers, a separate oil record book may be developed by the 
Administration utilizing sections (a), (b), (c), (e), (h), (j), (k) and (m) of this form 
of oil record book. 

76 
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11 liar övervaknings- ol'.11 kontrollsystemet för nljeutsläpp varit ur runktion vid 
nagot tillfälle dC1 utsläpp överbord skett? Om sä varit fallet. ange tidpunk I och dag 
d:i avbrottet intr:iffade samt tidpunkt och dag da systemet :iter togs i bruk. Bekräfta 
att avbrottet berodde pa utrustningsfel. Ange orsaken till felet om den är känd .... 

J)ag fiir anteckning Ansvarigt befäl 

Befälhavare 

m) 'r'tterli)!are driftförfaranden och allmänna anmärkningar ............. . 

Fiir oljetankforiyg med en bruttodr:iktighet understigande 150 registerton 
som anv;indes i enlighel nlt'd regel 15 punkt 4 i bilaga I till denna konvention skall 
administrationen utarbeta en 13mplig oljedagbok. 

Fiir asfalttankfartyg far administrationen utarbeta en särskild oljedagbok med 
an\';i11dandc av punkterna a), b). c), e). h). j). k) och m) i detta formul;ir för 
oljt·dagbok. 
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Il - FOR SHIPS OTHER THAN OIL TANKERS 

Name of ship ......... ; ............................................ . 

Operations from ............. (<late), to ......................... (<late) 

(a) Ballasting or cleaning of oil fuel tanks 

1. ldentity of tank(s) ballasted 

2. Whether cleaned since they last 
contained oil and, if not, type. 
of oil previously carried 

3. Date and position of ship at 
start of cleaning 

4. Date and position of ship at 
start of ballasting 

Date of entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Officer in charge, .................. . 

Master .......................... . 

(b) Discharge of dirty ballast or cleaning water from tanks referred to under 
section (a) 

5. Identity of tank(s) 

' 
6. Date and position of ship at 

start of discharge 

7. Date and position of ship at 
finish of discharge 

8. Ship's speed(s) <luring discharge 

9. Method of discharge (state 
whether to reception facility or 

I through installed equipment) 

10. Quantity discharged 

Date of entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Officer in charge ................... . 

Master .......................... . 
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Il·-· FÖR A\:DRA F:\RTYC ."i.N 01.JLTA'\KFARTYC 

l'artygets 11a111n ...... . 

Rt'sor ffa11 ... (dag) 

a) Barlastning t'lln rt'11g1iring av brä11skla11kar 

1---------I -
. 1. BarL1stad(l· I tankcns(arnas) 

iLkn t i lL'lSbL'lL'ckning( ar I 

1- 2~ Angl' om tankarna rengjorts sech;,~- ----+ -- --
de senast i1111d1iil1 olja eller. om sa 

. ej iir fallet. vilken tyjJ av olja 

' ·~ 1- _ _:;~1 se1:a~~1a~- transpll~te~ats. __ _ ____ _ 

· 3. Dag och fartygets position vid 

I -t-
-+ 

I 

i rengöringens bi!rjan 

I 4. D:ig uch fartygets pusition vid 
I barlastningens början. 

A.ns\'arigl bL· Li! 

b) Utsbpp av förorenad barlast eller rcngöringsvatten friin tankar som avses i a I 

, 5. Tankcns(arnas) idelititl'Lsl)L'-
1 teckning( ar I 

1~;-.---J)ag :i~J~~-artygets position vid 
utsEippets början 

7. Dag och fartygets position \'id 
I utsläppets slut 

Is: rartvgets fart(er) under lll

shi p~;;t 

9. i\ktud for utsliipp (ange om till 
mottagningsanordning eller ge
nom installerad utrustning) 

10. LltsLippt mängd 

Dag för an tcckn ing 

i---
1 _I_ ·-----

1 J 

--1 
--1 

--- ---- . _ _:-i __ c --1 

t --1 --- - _I_ ___ __ 

I 

Ans\'arigt hcUI 

l3ef:illiav;1rc' 
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(c) Disposal of residues 

11. Quantity of residue retained on 
board 

12. Methods of disposal of residue: 
(a) reception facilities 
(b) mixed with next bunkering 
(c) transferred to another 

( other) tank 
(d) other method (state which) 

13. Date and port of disposal of 
residue 

Date of entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Officer in charge ................... . 

Master .......................... . 

(d) Discharge overboard of bilge water containing oil which has accumulated 
in machinery spaces whilst in ports 

14. Port ! 
15. Duration of stay 

16. Quantity discharged 

17. Date and place of discharge 

18. Method of discharge: 
(a) through oily-water separating 

equipment; 
(b) through oil filtering system; 
(c) through oily-water separating 

equipment and an oil 
filtering system; 

(d) to reception facilities 

Date of entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Officer in charge ................... . 

Master .......................... . 

s Where the pump starts automatically and discharges through a st!parator a t all times it will 
be sufficient to en ter each day "Automatic discharge from bilges through a separator". 
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L') 13urtskallande a\· oljeresler 

\_ 

11. ,\fangd oljerester som bchällits 
umhurd 

12. Metod för bortskaffande av 
oljerest: 
a I mottagningsanordningar 
b I blandning med senare 

intagen bunkerolja 
L') iiverfiiring till annan 

(andra) tank( ar) 
d I annan metod (ange vilken I 

13. Dag och hamn fiir bortskaf
fan~de av oljerest 

Dag for anteckning 
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·- I 

.\_ _______ __ 

Ansvarigt be fal 

13efalhava rc 

d) l!lsl;ipp överbord av r:innstensvatten i1111eh:1llande olja som har samlats i 
maskinutrym111en under vistelse i ha111n' 

14. I t11nn 
I 

15. lfamnuppehallets l;ingd 

16. UtsUppt m:ingd 

17. Dag och plats för u tsbpp 

___ ,; ____ _ 

. ---··-

18. 1\ktnd for utsläpp: . 
;i) genom separeringsutrnstning för 1 

oljehaltigt vatten. 
b I genom tiltreringssystem för 

ul ja. 
c) gc.nom ~epareringsutrustning for 1 

ol.1ehalt1gt vatten och ett I 
filtreringssystcm fi\r olja 

d I till mottagningsanordningar 
______ _I ___ _ 

Dag fiir anlL'Ckning 

_ J ____ -

----r- -
- 1- ---

! 

13d~ilhavarc 

___ L__ 
I 

; 

1------

s Ncir p11111pcn '1artar autrnn:tliskt och uhliipp alltid skc~r gc•nom separator. iir Je'! tillrcickligl 
:itt varje Ja~ infi>ra ".--\utnmatiskt utsljpp av r:innstcnsv:itkn gc·non1 sc-p:iratnr". 
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I 
I 
I 
! 
I 
I 

(e) Accidental or other exceptional discharges of oil 

19. Date and time of occurrence 

20. Place or position of ship at 
time of occurrence 

21. Approximatc quantity and type 
of oil 

22. Circumstances of discharge or 
cscape, the reasons therefor and 
general remarks 

I 

! 

i 

I 

I 
I I 

I 
I 

Date of entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Officer in charge ................ . 

Master .......................... . 

(f) Has the required oil monitoring and control system been out of operation at 
any timc when discharging overboard? I f so, state time and date of failure and 
time and date of restoration, and confirm that this was due to equipment 
failure, and state reason if known. 

Date of entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Officer in charge ................... . 

Master .......................... . 

(g) '.'lew ships of 4,000 tons gross tonnage and above: has dirty ballast been 
carried in oil fuel tanks? 

Yes/No ............ . 

If so, state which tanks were so ballasted and method of discharge of the 
dirty ballast ....................................................... . 

Date of entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Officer in charge ................... . 

Master .......................... . 

(h) Additional operational procedures and general remarks ................. . 

Date of entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Offo:er in charge ................... . 

Master .......................... . 
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e) Utsläpp av 1il_ia till följd av olyckshändelse eller annan oförutsedd umst:indig
het 

[19~ Dag och tidpu1~k_t_f_ö_r_h_ä_n_d_el_s_e1_1 _ __, ___ _ 

20. F~irtygets uppch:illsort eller po- . 
sition vid tidpunkten for hiindelse1i 

21. Ungcfarlig miingd och typ av 
olja 

22. Omständigheter vid utsEippet eller 
utfliidct. anledningen hiirtill 
och allmänna anmärkningar 

Dag för an teckn i11g Ansvarigt. hcf:il 

Befälhavare 

n liar föreskriv.:! övervaknings- ol'11 kontrollsystem fiir oljeutsliipp varit ur 
funktion vid n:\got tillfälle dii utsbpp överbord skett? Pm si1 varit l'allct. ange 
tidpunkt ol'11 dag dii avbrottet intriillade samt tidpunkt och dag d:i systemet 
~ter togs i bruk. Bekräfta :.itt avbrotll't berodde p:i utrustningsfel. Ange' 
orsaken till felet om den är bnd. 

Dag for an t.:ckn ing Ans\'arigt befal 

Befälhavare 

g) '\ya fartyg med en bruttodräktighet av minst 4 000 registerton: Har 
fiirort'nad b:.irbst förts i bdnsletankar? 

Ja/Nej 

Om sä \"arit fallet. ange vilka t:.inkar som salunda barlastats och metoden för 
utsl:ipp :1v den flirort•nade b:.irlasten .............................. . 

;\nsva rigt be fiil 

Lk fii lha va rc 

h) Ytterlig:.irc driftförfar:.inden och allmänna anmärkningar 

Dag för anteckning Ansvarigt be fal 

Bcf:ilha\"are 
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ANNEX Il 

REGULATIONS FOR THE CONTROL OF POLLUTION BY 
NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES IN BULK 

Regulation 1 

Definitions 

For the purposes of this Annex: 

(I) "Chemical tanker" means a ship constructed or adapted primarily to carry a 
cargo of noxious liquid substances in bulk and includes an "oil tanker" as defined 
in Annex I of the present Convention when carrying a cargo or part cargo of 
noxious liquid substances in bulk. 

(2) "Clean ballast" means ballast carried in a tank which, since it was last used 
to carry a cargo containing a substance in Category A. B, C or D has been 
thoroughly cleaned and the residues resulting therefrom have been discharged and 
the tank emptied in accordance with the appropriate requirements of this Annex. 

(3) "Segregated ballast" means ballast water introduced into a tank permanently 
allocated to the carriage of ballast or to the carriage of ballast or cargoes other than 
oil or noxious liquid substances as variously defined in the Annexes of the present 
Convention, and which is completely separated from the cargo and oil fuel system. 

(4) "Nearest land" is as defined in Regulation I (9) of Annex I of the present 
Convention. 

(5) "Liquid suhstances'' are those having a vapour pressure not exceeding 
2.8 kp/ cm2 at a temperaturc of 37 .8°C. 

(6) "Noxious liquid substance" means any substance designated in Appendix Il 
to this Annex or provisionally assessed under the provisions of Regula tion 3( 4) as 
fälling into Category A. B, C or D. 

(7) "Special area" means a sea area where for recognized technical reasons in 
relation to its oceanographic and ecological condition and to its peculiar trans
portation traftlc the adoption of special mandatory methods for the prevention of 
sea pollution by noxious liquid substances is required. 

Special areas shall be: 

(a) The Baltic Sea Area. and 

(b) The Black Sea Area. 

(8) "Baltic Sea Area" is as defined in Regulation IO(l)(b) of Annex I of the 
present Convention. 

(9) "Black Sea Area" is as defined .in Regulation IO(l)(c) of Annex I of the 
present Convention. 
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( Öl'<'l".\ill 111i11g) 

BILAGA Il 

REGLER FÖR KONTROLL AV FÖRORENING GENOM SKADLIGA 

FLYTANDE ÄMNEN I BULK 

Regel 1 

Dej i 11 i I ir !Il er 

I denna bilaga skall 

I. med "kemikalietankfartyg" förstas fartyg snrn ;ir byggt t'ller anpassat 
huvudsakligen för transport av skadliga flytande ;imnen i bulk, däri inbegripet 
oljetank fartyg som avsl'S i bilaga I till denna kunvcntion. n;ir det for last eller dellast 
av skadliga tlyt:mde ämnen i bulk. 

1 med "ren barlast'' först;is barlast i en tank som. sedan den senast anv:ints fiir 
transport av en last inneh;illande ett :imne av kategori A. 13. C eller D, har 
omsorgsfullt rengjorts, varefter resterna som uppkommit djrvid utsl:ippts ol'i1 
tanken tiimts i enlighet med tilEimpliga föreskrifter i denna bil_aga. 

3. med "segregerad barlast" först:is barlastvatten som intagits i en tank. avsL·dd 
att stadigvarande nyttjas för förande av barlast eller för fiirande av barlast eller last 
som ej utgiires av olja eller skadliga flytande :inmen, som definieras pa olika st;illen i 
bilagorna till denna konvention. och helt skild fr;in lastolje- och bunkerolje
systemet. 

4. "niirnwste land" fiirsUis i enlighet med definitionen i regel I punkt 9 i bilaga 
I till dL'tllla konvention. 

5. med "flytande ämnen" flirstas :imnen som har ett angtrwk som ej iiverstigcr 
2.8 kp/cm 2 vid en tempcratur av 37.8''C. , · " 

6. 111L'U "skadligt tlytande jrnnL' .. forst;is varjl' ämnL' som ;ingivits i bihang Il till 
denna bilag:i eller som enligt föreskrifterna i regel 3 punkt 4 provisoriskt bedömts 
tillhöra kategori A. B. Celler D. 

7. med "specialomr:1de" forsti1s ett havsomrade i fr<iga om vilket, av erbnda 
tekniska sk;il 1m'd avseende pi1 on1r;idets llL·eanografiska och ekologiska fiirhiillan
den och den särskilda karakt;ircn av d:ir flirckomm:mde trafik. antagande a\· 
särskilda. tvingande metoder för fiirebygganc.Je av havsförorening genom" skadlil!a 
llytandc :imnen :ir niidvfodigt. varvid som speL·ialomri1den skall r:ik1ws 

a) östcrsjöomr;idet och 

b) Svartahavsomr;ldet. 

8. "östersjöomriidet" definieras i enlighet med regel 10 punkt I b) i bilaga I till 
denna konvention, 

9. "Svartahavsomri1det" definieras i enlighet med regel 10 punkt I c) i bilaga I 
till denna konvention. 
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Regulation 2 

Application 

222 

( 1) Unless expressly provided otherwise the provisions of this Annex shall apply 
to all ships carrying noxious liquid substances in bulk. 

(2) Where a cargo subject to the provisions of Annex I of the present Convention 
is carried in a cargo space of a chemical tanker, the appropriate requirements of 
Annex I of the present Convention shall al so apply. 

( 3) Regulation 13 of this Annex shall apply only to ships carrying substances 
which arc categorized for discharge control purposes in Category A, Bor C. 

Regulation 3 

Categorization and Usting of Noxious Liquid Substancl(s 

( 1) For the purpose of the Regulations of this Annex, except Regulation l 3, 
noxious liquid substances shall be divided into four categories as follows: 

(a) Category A - Noxious liquid substances which if dischargcd into the 
sea from tank cleaning or deballasting operations would present a major 
hazard to either marine resources or human health or causc scrious 
harm to amenities or other legitimate uses of the sea and thcrefore 
justify the application of stringent anti-pollution measures. 

(b) Category B - Noxious liquid substanccs which if discharged into thc 
sea from tank cleaning or deballasting operations would present a 
hazard to either marine rcsourccs or human hcalth or causc harm to 
amenities or othcr legitirnate uscs of the sca and thcreforc justify the 
application of special anti-pollution measurcs. 

(cl Catcgory C - Noxious liquid suhstances which if dischargcd intn the 
sca from tank cleaning or deballasting operations would present a minor 
hazard to either marine resoun;es or human health or cause minor harm 
to amenities or other legitimate uses of thc sca and thcrcforc rcquire 
speL·ial operational conditions. 

(d) Category D ··· Noxious liquid substances which if discharged into the 
sea !'rom tank cleaning or deballasting operations would present a 
rccognizable hazard to either marine resourccs or human health or 
cause minimal harm to amcnities or othcr legitimate uses of thc sca and 
thercforc require somc attcntion in operational conditions. 

( 2) Guidelincs for use in the categorization of noxious liquid substanccs are given 
in Appendix I to this Annex. 

(3) The list of noxious liquid substanccs carried in bulk and prcscntly categorized 
which are subject to the provisions of this Annex is set out in Appendix Il to this 
Annex. 
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Regel 2 

Til!ii111p11i11gsonmide 

1. Om annat ei ut trvckligen anges skall föreskrifterna i denna bilaga :iga 
till:impning p<i alla fartyg som transporterar skadliga flytande iimnen i bulk. 

2. N:ir en i<tSL i fraga om· vilken föreskrifterna i bilaga I till denna konvention 
g~iller. föres i ett lastutrymme i ett kemikalietank fartyg skall till:impliga flireskrifter 
i bilaga I till denna konvention ocks<i äga tilliimpning. 

3. Regel 13 i denna bilaga :iger till:impning endast pit fartyg som transporterar 
~inrnen som för utsLippskontrnll hänfiirts till kategori A. 13 eller C. 

Regel 3 

l\ategoriseri11g uch j0rteck11i11g al' skadliga .flytande ä11111e11 

1. Vid tilliimpningen av reglerna i denna bilaga. utom regel 13. indelas skadliga 
flytande :imnen i fyra kategorier enligt följande: 

a) Kategori A Skadliga flytande iimnen ·som. om de sl:ippes ·ut i havet 
vid tankrengöring eller barlastullossning. skulle utgöra en allvarlig risk 
för marina tillgiingar eller människors hälsa eller medföra allvarlig skada 
pa skönhets- och rekreationsvärden eller medföra allvarlig stiirning av 
annat behörigt utnyttjande av havet och som d:irför berättigar till 
vidtagande av stränga <itg:irder till förhindrande av förorening. 

h) Kategori B -- Skadliga flytande ämnen som. om de sl:ippes ut i havet vid 
tankrengöring eller barlastutlossning. skulle utgöra en risk för marina 
tillgangar eller människors hälsa eller medföra skada pii skönhets- och 
rekreationsviirden eller medföra störning av annat behörigt utnyttjande 
av havet och som därför berättigar till vid tagande av s:irskilda :1tgärder 
till förhindrande av förorening. 

c) Kategori C - Skadliga flytande ämnen som. om de sbppes ut i havet vid 
t:tnkrengöring eller barlastutlnssning. skulle utgöra en mindre risk fiir 
marina tillgiingar eller människors hälsa eller medföra mindre skada pa 
skönhets- och rekreationsviirden eller medföra mindre störning av annat 
behi1rigt utnyttjande av lwvet och som ·därför krtivcr s:irskilda förhi1ll-
11ingsregler. 

d) Kategori D - Skadliga flytande iimnen som. om de sliippes ut l'id 
tankrengöring eller barlastutlossning skulle utgöra en mäthar risk för 
marina tillg:111gar eller människors hiilsa eller medi'öra obetydlig skada 
p;i skirnhets- och rekreationsv:irden eller med föra obetydlig störning av 
annat lwhörigt utnyttjande av havet nch som d:irfrir kriiver viss 
uppmiirksamhet i foiga om forhilllningsregler. 

~ Rik tlin_icr alt anv:indas vid kategoriseringen av skadliga flytande iimnen finns i 
bihang I till denna bilaga. 

3. Fl)rteckningen l")Vl1 f .skadliga flytande än1nen son1 transportc:ras i bulk och 
som fiir nii1Tarancle iir kategoriserade och pa vilka föreskrifterna i denna bilaga iir 
tilliimpliga finns i bihang Il till denna bilaga. 
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(4) Where it is proposed to carry a liquid substance in bulk which has not been 
categorized under paragraph (I) of this Regulation or evaluated as referred to in 
Regulation 4( l) of this Annex, the Governments of Parties to the Convention 
involved in the proposed operation shall establish and agree on a provisional 
assessment for the proposed operation on the basis of the guidelines referred to in 
paragraph (2) of this Regulation. Until full agreement between the Governments 
involved has bccn reached, the substance shall hc carried under the most severe 
conditions proposed. As soon as possible, but not later than ninety days after its 
first carriage, the Administration conccriled shall notify the Organization and 
provide details of the substancc and the provisional assessment for prompt 
circulation to all Parties for their information and consideration. The Govcrnment 
of each Party shall have a period of ninety days in which to forward its comments 
to the Organization, with a view to the assessmcnt of the substance.· 

Regulation 4 

Other liquid Substa11ces 

(l) The substances listed in Appendix 111 to this Annex have been evaluated and 
found to fall outside the Categories A. B, C and D, as defined in Regulation 3(1) of 
this Annex becausc they are presently considercd to present no harm to human 
health, marine resources, amenities or other legitimate uses of the sea, when 
discharged inta the sea from tank cleaning or deballasting operations. 

(2) The discharge of bilge or ballast watcr or other residues or mix tu res containing 
only substances listcd in Appendix lll to this Annex shall not be subject to any 
requiremcnt of this Annex. 

(3) The discharge inta the sea of clean ballast or segregated ballast shall not be 
subject to any requirement of this Annex. 

Regulation 5 

Disdiarge of Noxious liquid Substances 

Categories A, B and C Substances outside Special Areas and Category D Substances 
in all Areas 

Subject to the provisions of RegulatiOn 6 of this Annex, 

( l) The discharge into the sea of substances in Category A as defined in 
Regulation 3(1 )(a) of this Annex or of those provisionally assessed as such or 
ballast water, tank washings, or othcr residues or mixtures containing such 
substances shall be prohibited. If tanks containing such substances or mixtures 
are to be washed, the resulting residues shall be discharged to a reception facility 
until the concentration of the substance in the cffluent to such facility is at or 
below thc residual concentration prescribcd for that substance in column III of 
Appendix Il to this Annex and until the tank is empty. Provided that the residue 
then remaining in the tank is subsequcntly diluted by the addition of a volume of 
water of not less than 5 per cent of the total volume of the tank, it may be 
discharged inta the sea when all the following conditiOns are also satisfied: 
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4. \:ir fr;1ga uppkommer om transport av ett flytande ;i111ne i bulk som ej 
J.;ategoriscrats enligt punkt I i denna regel och som ej heller utl'iirderats pf1 stitt so11i 
anges i regel 4 punkt I i denna bilaga skall regering:irna f\.ir de fr1rdragsslutande 
parkr som heriires av de11 ifragasatta transporten verkst;illa Pch gemensamt besluta 
en provisorisk bedömning fiir den ifr[igasal ta transportL'll p<i grundv:1l av de 
riJ...tlinjer solll avses i punkt 2 i denn~1 rL·gel. Till dess fullsUndig enighet n;.1tts mellan 
berö1·da regeringar skall :inrnet transporteras med tilbmpning av de str:ingaste 
villkor som har fiirL'Slagits. S;i snart som m1ijligt. lllen ej SL'llare :in 90 dagar dter den 
första transporten. skall \'L•derbi.irande administration undcrr;itla organisationen och 
til!lrn1dah:illa uppgifter om :irnnet od1 den provisoriska bedömningen. Yi!ka 
uppgifter skall skyndsamt delges alla fördragsslutandc partl'r för dessas bnncdom 
och övervtigande. Regeringen för v:nje fiirdragsslutandL· part kan inolll 90 dagar 
rillsr:illa organisatirnll'n sina synpunkter p:1 :imnets bedömning. 

Regel 4 

Andra J71·ta11dc d11111en 

I. De :imnen som :ir förtecknade i bihang 111 till denn:i bilaga har utvardcr:its 
<lch bdi1t111its falla uLmfrir katcgorit'rna /\, 13, C och D. sadana dessa är definierade i 
regel 3 punkt 1 i denna bilaga. eftersom de för n~irvarande ej anses innebära risk för 
m:inniskors hiilsa. fi1r marina tillg:.'mgar. för skönhets- och rekrcationsv:irden eller 
for annat behörigt utnyttjande av havet n:ir de sbppcs ut i havet vid tankrengöring 
eller barlastutlossning. 

2. Utsltipp av r:innstL'ns- eller barlastvatten eller andra rester eller blandningar. 
som inneh:illcr endast :imnen som :ir förtt'eknade i bihang 111 till denna bilaga. :ir ej 
underkastat nagra föreskrifter i denna bilaga. 

3. Utsläpp i havet av ren barlast eller segrt'gcrad barl:ist iir ej underkastat några 
fiireskri ner i denna bilaga. 

Regel 5 

Utsläpp ar skadliga flytande ämnen 

Ämnen av kategori A. B eller C utanför speeialomraden och ämnen av kategori D 
inom alla omraden 

Om :mnat ej följt·r av föreskrifterna i regi:! 6 i denna bilaga. g:iller följande: 

l. Utsläpp i havet av ämnen av kategori /\. sadana dessa är definierade i regel 3 
punkt I a) i denna hilaga. eller a\· :imnen som provisoriskt bedömts som s:idana eller 
av barlastvatten. tankspolviitska eller andra rester eller blandningar som inneh:lller 
sadana :imnen skall vara förbjudet. Om tankar som inneh:iller s:1dana iimnen eller 
blandningar skall renspolas. skall därvid uppkommande rester avl:imnas 
till en mottagningsanordning till dess :irnnets koncentration i utflödet till si1d<.1n 
anordning är lika med eller mindre iin den restkoncentration som anges för ämnet i 
kolumn 111 i bihang Il till denna bilaga och till dess tanken är tom. Under 
förutsättning att därefter återsUende rester i tanken ytterligare utspiides med en 
vattenmängd motsvarande minst 5 procent av tankens hela rymd för dessa släppas 
ut i hayet n:ir samtliga fiiljande villkor ocks<1 :ir uppfy)lda: 

15 R ik1dagl'11 I 11 ;5 / 7fJ. I 10111/. Xr 5 



Prop. 1975176:5 226 

(a) the ship is proceeding en route at a speed of at least 7 knots in the case 
of self-propelled ships or at Jeast 4 knots in the case of ships which are 
not self-propellcd; 

(b) the dischargc is made below the watcrline. taking into account the 
location of the seawater intakcs; and 

(c_. the discharge is made at a distance of not less than 12 nautical miles 
from thc nearcst land and in a depth of water of not less than 25 metres. 

(2) The discharge into the sea of substances in Category B as defined in Regula
tion 3(1 )(b) of this Annex or of those provisionally assessed as such. or ballast 
water, tank washings, or other residues or mixtures containing such substances 
shaJI be prohibited except when all the following conditions are satisfied: 

(a) the ship is proceeding en route at a speed of at least 7 knots in the case 
of sclf-propelled ships or at least 4 knots in the case of ships which are 
not self-propelled; 

(b) the procedures and arrangements for discharge are approvcd by the 
Administration. Such procedures and arrangements shall be based upon 
standards developed hy ~hc Organization and shall ensure that the 
concentration and rate of discharge of the eftluent is such that the 
concentration of the substance in the wake astern of the ship does not 
exceed I part per million; 

(c) the maximum quantity of cargo discharged from cach tank and its 
associated piping system does not exceed the maximum quantity 
approved in accordance with the procedures refcrred to in sub
paragraph (b) of this paragraph. which shall in no case exceed the 
greater of I cubic mctre or 1/3.000 of the tank capacity in cubic 
metres; 

(d) the dischargc is made below the waterline, taking into account the 
location of the seawater intakes; and 

(e) the discharge is made at a distancc of not less than 12 nautical miles 
from the ncarest land and in a depth of water of not less than 
25 metres. 

(3) The discharge into the sca of substances in Category C as defined in Regula
tion 3( I )(c) of this Annex or of those provisionally assessed as such, or ballast 
water, tank washi.ngs. or other residues or mixtures containing such suhstances 
shall be prohibited except when all the following conditions are satisfied: 

(a) the ship is proceeding en route at a speed of at least 7 knots in the case 
of self-propelled ships or at least 4 knots in the c:ise of ships which are 
not self-propelled; 

(b) the procedures and arrangements for discharge are approved by thc 
Administration. Such procedures and arrangements shall be based upon 
standards developed by the Organization and shall ensure that the 
concentration and rate of discharge of ~he effluent is such that the 
concentration of the substance in the wake astern of the ship does not 
exceed 10 parts per million; . 
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a) att fartyget iir under giing med en fart av minst 7 k1hlp när det giiller 
fartyg mt'd eget framdrivni11gsmaskineri eller minst 4 knop n:ir det 
gäller fartyg som saknar eget framdrivningsmaskineri. 

b) att utsliippet med beaktande av vattenintagens placering giires under 
val te111i11jcn. och 

c) att utsläppet göres pa ett avstand av minst I 2 nautiska mil friln 
niirmasll' land od1 diir vattendjupet är minst 25 meter . 

.., Utsbpp i h:.ivet av ämnt'n av kategori 8, sadana dessa är definierade i regel 3 
punkt I b) i denna bilaga, eller av ämnen som provisoriskt bedömts som sil dana eller 
av barlastvatten. tankspolviitska eller andra rester eller blandningar som innehilller 
s~idana ii1nnen skall vara fiirbjudct utom när samtliga följande villkor iir upptYllda: 

a) att fartyget iir undn giing med en fart av minst 7 knop niir det gäller 
fartyg med eget framdrivningsmaskincri t'ller minst 4 knop niir dL'l 
giillcr fartyg som s:1knar eget framdrivningsm:.iskineri. 

b) att metoder och anordningar för utsläpp iir godbnda av administratio· 
nen. varvid dessa metoder och anordningar skall vara grundade pi1 
normer. som utvecklats av organisationen, och skall siikerställa att 
koncentrationen i utflödet och utsläppshastigheten iir s~dana att 
koncentrationen av ämnet i kölvattnet akter om fartyget ej iiverstiger 
en del pi1 en miljon delar, 

d att den största miingd last som utsläppcs frän varje tank med tillhiirandc 
riirledningar ej iiverstiger den största mjngd som tilbtes enligt den 
metod som avses i bl i denna punkt oL·h som ej i njgot fall far överstiga 
det större av 1':irdcna I kubikmeter eller 1/3000 av tankens lastf'ör111:1ga 
i kuhikmetcr, 

d) ~11 t 11tsliippet med beaktande av vattenintagens placering giires under 
vallcnlinjen. ud1 

L') alt utsläppet göres p:i ett avst:Ind av minst 12 nautiska mil fr:rn 
n'frmaste l:ind och diir vattendjupet :ir minst 25 meter. 

3. Utshipp i havet av iimnen av kategori C, s:ldana dessa ;ir definierade i regel 3 
punkt I c') i denna bilaga, eller av iimnen som provisoriskt bedömts som siidana eller 
av barlastvatten, tankspolvätska eller andra rester eller blandningar som innehidler 
sildana :imnen skall vara förbjudet utom när samtliga följande villkor är uppfyllda: 

~11 att fartyget iir under g~ing med en fart av minst 7 knop n:ir det g;illcr 
fartyg med eget framclrivningsmaskineri elkr minst 4 knop n:ir det 
g:iller fartyg som saknar eget framdrivningsmaskincri. 

b) att metoder och anordningar for utsbpp iir godkända av administratio
nen, varvid dessa metoder och anordningar skall vara grundade p~i 
normer. som utvecklats av organisationen, och skall säkersb\la att 
konL'Cntrationen i utflödet och utsläppshastighcten är sadana att 
ko11ce11trationcn av iimnet i kiilvattnet akter om fartyget ej överstiger 
tio delar p~1 en miljon delar, 
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(c) the maximum quantity of cargo discharged from each tank and its 
associated piping system does not exceed the maximum quantity 
approved in accordance with the procedures referred to in sub
paragraph (b) of this paragraph, which shall in no case exceed the 
greater of 3 cubic metres or 1 /1,000 of the tank capacity in cubic 
metres; 

(d) the discharge is made below the waterline, taking inta account the 
location of the seawater intakes; and 

(e) the discharge is made at a distance of not less than 12 nautical miles 
from the nearest land and in a depth of water of not less than 
25 metres. 

(4) The discharge inta the sea of substances in Category D as defined in Regula
tion 3( I)( d) of this Annex., or of those provisionally assessed as such, or ballast 
water, tank washings, or other residues or mixtures containing such substances 
shall be prohibited except when all the following conditions are satisfied: 

(a) the ship is proceeding en route at a speed of at least 7 knots in the case 
of self-propelled ships or at least 4 knots in the case of ships which are 
not self-propelled; 

(b) such mixtures are of a concentration not greater than one part of the 
substance in ten parts of water; and 

(c) the discharge is made at a distance of not less than 12 nautical miles 
from the nearest land. 

(5) Ventilation procedures approved by the Administration may be used to 
remove cargo residues from a tank. Such procedures shall be based upon standards 
developed by the Organization. lf subsequent washing of the tank is necessary, the 
discharge inta the sea of the resulting tank washings shall be made in accordance 
with paragraph (I), (2), (3) or (4) of this Regulation, whichever is applicable. 

( 6) The discharge inta the sea of substances which ha ve not been categorized, 
. provisionally assessed, or evaluated as referred to in Regulation 4(1) of this Annex, 

or of ballast water, tank washings, or other residues or mixtures containing such 
substances shall be prohibited. 

Categories A, B and C Substances within Special Areas 

Subject to the provisions of Regulation 6 of this Annex, 

(7) The discharge into the sea of substances in Category A as defined in Regula
tion 3(1 )(a) of this Annex, or of those provisionally assessed as such, or ballast 
water, tank washings, or other residues or mixtures containing such substances shall 
be prohibited. If tanks containing such substances or mixtures are to be washed the 
resulting residues shall be discharged to a reception facility which thc Statcs 
bordering the special area shall provide in accordance with Regulation 7 of this 
Annex, until the concentration ot the substance in the effluent to such facility isat 
or below the residual concentration prescribed for that substance in column IV of 
Appendix Il to this Annex and until the tank is empty. Provided that the residue 
then remaining in the tank is subsequently diluted by the addition of a volume of 
water of not less than 5 per cent of the total volume of the tank, it may be 
discharged inta the sea when all the following conditions are also satisfied: 
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c) att den största mängd last som utshippes från varje tank med tillhörande 
rörledningar ej överstiger den stiirst;i mängd som tilliites enligt den 
metod som avses i b) i denna punkt och som ej i något fall för överstiga 
det större av vtirdena 3 kubikmeter eller 1/1000 av tankens bstförmåga 
i kubikmeter. 

d) att uts!Jppet med beaktande av vattenintagens placering göres under 
vattenlinjen. och 

e) att utsUppet göres på ett avstand av minst 12 nautiska mil fdn 
närmaste land och där vattendjupet är minst 2:'i meter. 

4. Utsläpp i havet av ämnen av kategori 0. s~1dana dessa är definierade i regel 3 
punkt I dl i denna bilaga. eller av ämnen som provisoriskt bedömts som sådana eller 
av barlastvatten. tankspolvätska eller andra rester eller blandningar som innehi1ller 
sådana ämnen skall vara förbjudet utom när samtliga följande villkor är upp(vllda: 

a) att fartyget är under gång med en fart av minst 7 knop när det gtilkr 
fartyg med eget framdrivningsmaskineri eller minst 4 knop när det 
gäller fartyg som saknar egt!l framdrivningsmaskineri. 

b) att sf1dana blandningar har en koncentration av högst en del av ämnet 
pä tio delar vatten. och 

c) att utsläppet giires pa ett avsL\nd av minst 12 nautiska mil frfo 
nti rmas te land. 

~- Av administrationen godkända ventilationsmetoder får användas för att 
avlägsna lastrester frän en tank. Sådana metoder skall vara grundade pil normer som 
utvecklats av organisationen. Om efterföljande spolning av tanken tir nödvändig. 
skall utsläpp i havet av uppkommande tankspolvätska göras enligt tillämpliga 
föreskrifter i punkt I, 2, 3 eller 4 i denna regel. 

6. Utsläpp i havet av ämnen som ej blivit kategoriserade, provisoriskt bedömda 
eller utvärderade si1som anges i regel 4 punkt I i denna bilaga eller av barlastvatten, 
tankspolviitska eller andra rester eller blandningar som inneh:lller s[1dana iirnnen 
skall vara förbjudet. 

Ämnen av kategori A, B eller C inom specialomraden 

Om annat e_j följer av föreskrifterna i regel 6 i denna bilaga. gtiller f'öljandL·: 

-7. Utsläpp i havet av ämnen av kategori A. säd ana dessa är definierade i regel 3 
punkt 1 a) i denna bilaga. eller av iinmen som provisoriskt bedömts som s:1dana eller 
av harlastvatten. tankspolvtitska eller andra rester eller blandningar som inneh:iller 
si1dana timnen skall vara förbjudet. Om tankar som inne häller s~1dana timnen eller 
blandningar skall renspolas, skall därvid uppkommande rester avEimnas till en 
mottagningsanordning. som de stater som gränsar till specialomriidet skall anordna 
enligt föreskrifterna i regel 7 i denna bilaga. till dess ämnets koncentration i 
utflödet till sf1dan anordning iir lika med eller mindre än den restkoncentration som 
anges for ämnet i kolumn IV i bihang Il till denna bilaga och till dess tanken iir tom. 
Under förutsättning att därefter aterstående rester i tanken ytterligare utspiides med 
en vattenmängd motsvarande minst 5 procent av tankens hela rymd för dessa 
sliippas ut i havet när samtliga följande villkor också iir uppfyllda: 
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(a) the ship is proceeding en route at a speed of at least 7 knots in the 
case of self-propelled ships or at Jeast 4 knots in the case of ships which 
are not self-propelled; 

(b) the discharge is made below the waterline, taking into account the 
location of the seawater intakes; and 

(c) the discharge is made at a distance of not less than 12 nautical miles 
from the nearest land and in a depth of water of not less than 
25 metres. 

(8) The discharge into the sea of substances in Category B as defined in Regula
tion 3(1 )(b) of this Annex or of those provisionally assessed as such, or ballast 
water. tank washings, or other residues or mixtures containing such substances 
shall be prohibited except when all the following conditions are satisfied: 

(a) the tank has been washed after unloading with a volume of water of not 
less than 0.5 per cent of the total volume of the tank, and the 
resulting residues have been discharged to a reception facility until the 
tank is empty; 

(b) the ship is proceeding en route at a speed of at least 7 knots in the case 
of self-propelled ships or at least 4 knots in the case of ships which are 
not self-propelled; 

(c) the procedures and arrangements for discharge and washings are 
approved by the Administration. Such procedures and arrangements 
shall be based upon standards developed by the Organization and 
shall ensure that the concentration and rate of discharge of the effluent 
is such that the concentration of the substance in the wake astern of 
the ship does not exceed 1 part per million; 

( d) the discharge is made below the waterline. taking inta account the 
location of the seawater intakes; and 

(e) the discharge is made ar a distance of not less than 12 nautical miles 
from the nearest land and in a depth of water of not less than 
25 metres. 

(9) The discharge into the sea of substances in Category C as defined in Regu\a
tion 3(1 )(c) of this Annex or of those provisionally assessed as such.-or ballast 
water, tank washings, or other residues or mixtures containing such substances 
shall be prohibited except when all the following conditions are satisfied: 

(a) the ship is proceeding en route at a speed of at least 7 knots in the case 
of self-propelled ships or at least 4 knots in the case of ships which are 
not self-propelled; 

(b) the procedures and arrangements for discharge are approved by the 
Administration. Such procedures and arrangements shall be based upon 
standards developed by the Organization and shall ensure that the 
concentration and rate of discharge of the effluent is such that the 
concentration of the substance in the wake astern _of the ship does not 
exceed 1 part per million; 
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al att fartyget :ir under g;111g med en fart al' minst 7 knop n:ir det giiller 
fartyg med eget framdrivningsmaskineri eller minst 4 knop när dL't 
gäller fartyg SOlll saknar eget framdrivningsmaskineri. 

bl att utsLippel med hca"-t:1nde av \·att.:11i11t:1gens pl:1ccring görc•s under 
\''1ttenlinjc'll. uch 

c) att utsl:ippc't gört's p:i ctl :.1vsUi11d :.iv minst 12 nautiska mil fr:111 
niirm:1stc land och d::ir vattendjupet :ir minst .2:'\ meter. 

:-. Utsläpp i havet av :imnt'n av kategori B. s:·1dana dösa :ir definierade i regel 3 
punkt J b) i denna bilaga. eller av ämne1i.som prol'isoriskt bediimts som s:1dan:.i ~llt'r 
av barlastvatten, tankspolvätska eller andra rester eller blandningar som innehaller 
sadana änrnen skall vara förbjudet utom när samtliga fi'\lj:inde villkor iir uppfyllda: 

a·) att tanken blivit spolad efter lossning med en vattenm:ingcl motsvarande 
minst 0.5 procent al' tankens hela rymd och d:irvid uppkommande 
rt>ster har blivit avhimnade till t'll mottagningsanordning till dess tanken 
:ir tom. 

bl att fartygL'I iir under gang med en !'art av minst 7 knop n:ir d.:t g:ilkr 
f:.irtyg med egt't fr:11ndrirningsnuski11cri eller minst 4 knop n;ir det 
gäller fartyg som saknar eget framdrirningsrnaskineri. 

c) au mct.xkr od1 anordningar för ut;;läpp od1 spolning ar g11dbnd:1 av 
administrationen. varvid dessa mctodn och :1nurd11i11gar skJll vara 
grundade pä normer. som utvecklats av organisationen, och skall 
s~kerst:illa att koncentrationen i 11itlödet 0L"11 uisliippsltasligliL'tcn iir 
s;1dana alt kuncentrationen av :imnet i kiilvattnel akter om f"artvgc'l c_j 
overstiger en di.:! pa en miljon delar. - " 

d) att utsLippct med beaktande av vatteni11t:1gens pl:.1cering göres under 
v:1t knlinjen. och 

e) att utsbppct giircs p:i ett J\'St:ind av minst 12 nautiska mil fri't11 
n:irmaste land och d:ir vattendjupet iir minst 2S meter. 

tJ C!släpp i havet :1v :1m11c11 :t\· kategori C. sadana dess;1 :ir dcl-inicr:JLk i regc·I 3 
punkt l c) i denna bilaga. eller av '.imnen som provisoriskt bedömts som si1dana eller 
av harlastvatten. tankspoll'iitska eller andra rester eller blandningar som innehalkr 
sadana ämnen skall vara forb_iudet utom n:ir samtliga följande villkor :ir uppfyllda: 

:i) att fartygL'I :ir under g~lng med en fart :1v minst 7 knop 11jr dd g:ilkr 
f:.irtyg med eget framdrivningsmaskincri elkr minst 4 knop 11:ir det 
galler fanyg som s:1knar eget fr~rndrirni11gm1:1ski11cri. 

b) att metoder och J110rdni11gar för utshipp :ir godbncla a1· administratio
nen. varl'id dessa metoder och anordningar skall vara grundade· p:i 
normer. som utvecklats 31· organisationen. och skall s:ikerst:i.!a att 
koncentrationen i uttfodet och utsliippshastigheten iir siidana att 
konccntrntionen av ~imnl'I i köll'attnet akter 0111 fartyget ej i:iverstiger 
en del p:i en miljon delar. 
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(c) the maximum quantity of cargo discharged from each tank and its 
associated piping system does not exceed the maximum quantity 
approved in accordance with the procedures referred to in sub
paragraph (b) of this paragraph which shall in no case exceed the 
greater of I cubic metre or 1/3,000 of the tank capacity in cubic 
metres; 

(d} the discharge is made below the waterline, _taking into account the 
location of the seawater intakes; and 

(e) the discharge is made at a distance of not less than 12 nautical miles 
from the nearest land and in a depth of water of not less than 
25 metres. 

(10) Ventilation procedures approved by the Administration may be used to 
remove cargo residucs from a tank. Such procedures shall be bascd upon standards 
developed by the Organization. If subsequent washing of the tank is necessary, the 
discharge into the sea of the resulting tank washings shall be made in accordance 
with paragraph (7), (8), or (9) of this Regulation, whichever is applicable. 

(I I) The discharge into the sca of substances which have not been categorized, 
provisionally assessed or evaluated as referred to in Regulation 4( I) of this Annex, 
or of ballast watcr, tank washings, or other residues or mixtures containing such 
substances sball be prohibited. 

(12) Nothing in this Regulation shall prohibit a ship from retaining on board the 
residues from ci Category B or C cargo and discharging such residues into the sea 
outside a special area in accordance with paragraph (2) or (3) of this Regulation. 
respectively. 

(13) (a) The Governmcnts of Parties to the Convention, the coastlines of which 
border on any given special area, shall collectively agree and establish a 
<late hy which time the requirement of Regulation 7( I) of this Annex 
will be fulfilled and from which the requirements of paragraphs (7), 
(8), (9) and (I 0) of this Regulation in respcct of !hat. area shall take 
effect and notify the Organization of the <late so established at Jeast 
six months in advance of that date. The Organization shall then 
promptly notify all Parties of that <late. 

(b) If the <late of entry into force of the present Convention is earlier than 
the date establishcd in accordance with sub-paragraph (a) of this 
paragraph, the requirements of paragraphs (I), (2) and (3) of this 
Regulation shall apply <luring the interim period. 

Regulation 6 

Exceptions 

Regulation 5 of this Annex shall not apply to: 

(a) the discharge into the sea of noxious liquid substances or mixtures 
containing such substances necessary for the purpose of securing the 
safety of a ship or saving life at sea; or 
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..:) ~111 den största mängd last som utsläppes friin varje tank med tillhi·irande 
riirledningar e_i iiverstiger den stiirsta mängd som tillates e111igt den 
metod som avses i h) i denn~1 punkt od1 som ej i nagol fall Ltr öwrstiga 
det stiirre av v~irdena I kubikmeter eller I /3000. av tankens lastformäga 
i kubikmeter, 

d) alt utsl:ippet med bL·aktande av vattenintagens pla..:ering giircs under 
vattenlinjen. o..:h 

e) ,11t utsl:ippet göres pa ett avsUnd av minst 12 nautiska mil fran 
n:irmaste land od1 där val tendjupet är minst 2'i meter. 

10. Av administrationen godkända ventilationsmetoder far anv:indas l'lir att 
avlägsna last rester fran en tank. Sadana metoder skall vara grundade p;i normer som 
utvecklats av organisationen. Om efterföljande spolning av tanken :ir nödvändig, 
skall utsläpp i havet av uppkommande tankspolvätska göras enligt ti!Himpliga 
föreskrifter i punkt 7. 8 eller 9 i denna regel. 

11. Utsläpp i havet av iimnen som ej blivit kategoriserade. provisoriskt bedömda 
eller utvärderade sasom anges i regel 4 punkt I i denna bilaga eller<.'\. barlastvatten. 
tankspolvätska eller andra rester eller blandningar som innehallcr siidana ämnen 
skall vara förbjudet. 

12. Denna reg..::1 skall ej utgöra hinder for ett fartyg att behalla ombord last rester 
av kategori B eller C och släppa ut sadana rester i havet utanför ett speeialomriide i 
enlighet med punkt 2 respektive 3 i denna regel. 

13. a) Regeringarna i'iir fordragsslutandc parter vilkas kustlinjer gr:insar till cl t 
visst specialomr:ide skall gemensamt överenskomma om och fastst:ill;i 
en tidpunkt da föreskrifterna i regel 7 punkt I i denna bilaga skall vara 
uppfyllda och från vilken föreskrifterna i punkterna 7. 8, 9 och 1 O i 
denna regel skall b1)rja tilliimpas med avseende pi1 ifragavarande onniide. 
Regeringarna skall underrätta organisationen om den s<ilunda fastst:illda 
tidpunkten minst sex manader i förv;ig. Organisatiuncn skall dan;fter 
skynds:.unt underr:itla alla fördragsslutande parter om denna tidpunkt. 

b) Om tidpunkten för denna konventions ikrafttr:idande iir tidigare :in den 
tidpunkt som fastst:illts enligt a) i denna punkt. skall l'öreskriJ'terna i 
punkterna J. 2 och 3 i denna regel iiga tilHimpning under mellantiden. 

Regel 6 

U11da11tag 

Regel :) i denna bilaga äger ej tilfampning i fr:1ga um 

a) utsl:ipp i havet av skadliga flytande :imncn eller blandningar sum 
innehallcr sjdana :imnen. om 11tsl:ippet :ir ni)dviindigt för ett f.irtygs 
s;ikcrhet eller för r:iddande av människoliv till sjöss, eller 
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(b) the discharge into the sea of noxious liquid substances or mixtures 
containing such substances resulting from damage to a ship or its 
equipment: 

(i) provided that all reasonable precautions have been taken after the 
occurrence of the damage or discovery of the discharge for the 
purpose of preventing or minimizing the discharge; and 

(ii) except if the owner or the Master acted either with intent to 
cause damage, or recklessly and with knowledge that damage 
would probably result; or 

(c) the discharge into the sea of noxious liquid substances or mixtures 
containing such substances, approved by the Administration, when 
being used for the purpose of combating specific pollution incidents in 
order to minimize the damage from pollution. Any such discharge shall 
be subject to the approval of any Government in whose jurisdiction it 
is contempla ted the discharge will occur. 

Regulation 7 

Reception Facilities 

(!) The Government of each Party to the Convention undertakes to ensure the 
provision of reception facilities according to the needs of ships using its ports, 
terminals or repair ports as follows: 

(a) cargo loading and unloading ports and terminals shall have facilities 
adequate for reception without undue delay to ships of such residues 
and mixtures containing noxious liquid substances as would remain for 
disposal from ships carrying them as a consequence of the applicatiön 
of this Annex; and 

(b) ship repair ports undertaking repairs to chemical tankers shall have 
facilities adequate for the reception of residues and mixtures containing 
noxious liquid substances. 

(2) The Government of each Party shall determine the types of facilities provided 
for the purpose of paragraph (I) of this Regulation at each cargo loading and 
unloading port, terminal and ship repair port in its territories and notify the 
Organization thcreof. 

(3) Each Party shall notify the Organization, for transmission to the Parties 
concerned, of any case where facili ties required under paragraph (I) of this 
Regulation are alleged to be inadequate. 

Regulation 8 

Measures of Control 

(I) The Government of each Party to the Convention shall appoint or authorize 
surveyors for the purpose of implementing this Regulation. 
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b) utsläpp i havet av skadliga flytande :imnen eller bbndningar soin 
inneh<iller sådana ämnen. om utsläppet är en följd av en skada p<I 
fartyget eller dess utrustning. 

I) förutsatt att alla rimliga försiktighetsätgärder har vidtagits efter 
det att skadan inträffat eller utsläppet upptiickts. i syfte att 
hindra eller s<i langt som möjligt begränsa utsläppet. och 

2) utom när ägaren eller befälhavaren handlat antingen i avsikt att 
orsaka skada eller vardslöst och med kännedom om att en skada 
troligen skulle bli följden. eller 

<.:) utsEipp i havet av skadliga. flytande :imnen eller blandningar som 
innekiller s:idana :imnen. om de godbnts av administrationen och 
anv<indcs i syfte <tft bebmpa siirskilda i'öroreningsinL·idcnter flir att s:i 
Lingt som möjligt begränsa sL1da p:1 grund av fororcning. Sadant 
utshipp krLivcr godkänna11de av varje regering inom vars jurisdiktiun 
u tslLipp a\'SL'S äga rum. 

:legel 7 

Mr 11 tag11i11gsa11urd11i11gar 

I. Varje fördragsslutande parts regering förbinder sig att tills,· att mottagningsan
ordningar tillliandahälles som tillgodoser behoven hos de fartyg som a11dnder dess 
hamnar. terminaler eller rcparationshanmar. enligt följande: 

al Hamnar och terminaler för lastning och lossning av last skall vara 
försedda med anordningar som är lämpliga for mottagande, utan att 
otillbörlig försening orsakas fartygen, av siidana rester och blandningar 
innehällande skadliga flytande fönnen som finns kvar för kvittblivning 
fr~n fartyg som har dessa ombord som en f1lljd av tilhimpningen al' 
denna bilagu. 

b) Fartygsrcpar:itio11shanrnar i vilka reparation a\' kemikaliet;mkt"artyg 
utft'ircs skall vara försedda med anordningar som är Wmpliga för 
lllll1t agantk av rl'st.:r OL'h blaml11ing<tr snm inneh:ilkr skadlig~1 flytande 
:imni: 11. 

, Varje fordragsslutande parts regering skall fastställa den typ av anordningar 
som skall tillhandall:.illas för :indamål som anges i punkt I i denna regel i varje 
lastnings- och lossningshamn for last. terminal och fartygsrcparationshamn inom 
dess omr:idl'n och underr:it ta organisationen därom. 

3. Varje fi'irdragsslutande· part skall om fall d:ir anordningar s0m krä\'eS o:nligt 
punkt I i denna regt'I anses vara otillr:ickliga underr:itta organisationen. som har att 
underr:itta berörda fordragsslutande parter. 

Regel 2 

~, 1111rr1lldtgiirder 

1. Varje fördragsslutande parts regering skall förordna eller särskilt bemyndiga 
inspektörer för tillämpningen av denna regel. 
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Category A Substances in all Areas 

(2) (a) lf a tank is partially unloaded or unloaded but not cleaned, an 
appropriate entry shall be roade in the Cargo Record Book. 

(b) Until that tank is cleaned every subsequent purnping or transfer . 
operation carried out in connexion with that tank shall also be entered 
in thc Cargo Record Book. 

(3) lf the tank is to be washed: 

(a) the effluent from the tank washing operation shall be discharged from 
the ship to a reception facility at least until the concentration of the 
substance in the discharge, as indicated by ana lyses of sarnples of the 
eftluent taken by the surveyor, has fallen to the residual concentration 
specified for that substance in Appendix Il to this Annex. When the 
required residual concentration has been achieved, rcrnaining tank 
washings shall continue to be discharged to the reception facility until 
the tank is empty. Appropriate entries of these operations shall be 
made in the Cargo Record Book and certified by the surveyor: and 

(b) after diluting the residue then rernaining in the tank with at least 
5 per cent ofthe tank capacity ofwater, this rnixturc rnay be discharged 
into the sea in accordance with the provisions of sub-paragraphs (I )(a). 
(b) and (c) or 7(a), (b) and (c), whichcver is applicable, of Regulation 5 
of this Annex. Appropriate entries of these operations shall be roade in 
the Cargo Record Book. 

(4) Where the Governrnent of the rece1vmg Party is satisfied that it is 
impracticable to measure the rnncentration of the substance in the eftluent without 
causing undue delay to the ship, that Party rnay accept an alternative procedure as 
being equivalcnt to sub-paragraph ( 3)( a) provided that: 

(a) a prccleaning procedurc for that tank and that substance, based on 
standards developed by thc Organization. is approved by the Admini
stration and that Party is satisfied that such procedure will fulfil the 
requirements of paragraph (I) or (7 ), whichever is applicable, of 
Regulation 5 of this Annex with respect to the attainrnent of the 
prescribed residual concentrations; 

(b) a surveyor du ly authoriZed by that Party shall certify in the Cargo 
Record Book that: 

(i) the tank, ils pump and piping systern have been ernptied, and 
that the quantity of cargo remaining in the tank isat or below the 
quanti ty on which the approved precleaning procedure referred 
to in sub-paragraph (ii) of this paragraph has been based: 

( ii) precleaning has been carried out in accnrdance with the pre
cleaning procedure approved by the Administration for that tank 
and that substance: and 

( iii) the tank washings resulting from such precleaning have been 
disd1arged toa reception facility and the tank is empty: 
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Ämnen av kategori A inom alla om raden 

al Om en tank delvis lossas eller om Jen lossas men ej rengön:s, skall 
vederbörlig a11 tec kni11g göras i lastd agbokL'n. 

b) In till dess denna tank bli vi l re11gjord skall varje efterfölj amk pumpning 
eller överföring som berör denna tank ocksa anleL·k11as i lastdagboken. 

3. Om tanken skall renspolas: 

a) Utflödet frän tankspolningen skall avlämnas frän fartyget till en 
mottag11ings:rnordning :itminstone intill dess koncentrationen av iinrnet 
i utsläppet. enligt vad som visas genom analyser av utflödesprov som 
tages av inspektören, har nedgatt till den restkoncentration som anges 
för iimnct i bihang Il till denna bilaga. När den föreskrivna restkoncen
trationen crhällits skall iiven itkrst:iende tankspolviitska avEimnas till 
mottagningsanordningen till dess ta11kcn :ir tom. Vederbörliga antt•ck
ningar om dessa åtgärder skall göras i lastdagbokcn och bestyrkas av 
inspckti)rc11. 

b) Hter utspädning av diirefter äterst:lende rester i tanken med en 
vattenmängd som motsvarar minst 5 procent av tankens hela rymd for 
bla11dningen släppas ut i havet enligt tillämpliga föreskrifter i punkterna 
1 a), b) och cl eller 7 a). b) och L') i regel 5 i de111ia bilaga. Vederhörlig:1 
anteckningar om dessa atgärdcr skall göras i lastdagbokcn. 

4. Finner regeringen för den mottagande fördragsslutande parten att det iir 
omöjligt att mäta koncentrationen av ämnet i utflödet utan att otillbörligt dröjsndl 
orsakas fartyget. fär denna fördragsslulande part godtaga en alternativ metod som 
likvärd\g 1md vad som föreskrives i punkt 3 al. förutsatt att 

;i) en fiirrengöringsmetod för ifragavar:mde tank och ämne, gru11dad pii 
normer som utvecklats av organisationen, har godbnts ;iv administra
tin11e11 och de11na fördragsslutande part :ir övcrtyg;,id om ;,it l metoden 
uppfyller tillämpliga föreskrifter i punkt I eller 7 i regel 5 i denna bilaga 
i vad avser erldllande av föreskriven restkom:entration. 

b) en inspektör, vederbörligen bemyndigad av denna fördragsslulande part. 
intygar i lastdagboken all 

Il tanken och dess pump- och rörledningssystem har tömts och all 
den mfogd last som finns kvar i tanken ej Liverstigcr den m;ingd 
p{1 vilken de11 godkända forrengiiringsmetod som avses i 2) i 
denna punkt :ir grundad, 

2) forrengiiring har utförts enligt den förrcngöringsmetod som a\' 
administrationen godkänts for ifrjgavarande tank och forne. och 

3) den tankspolvätska som uppstår vid sildan forrengiiring har 
avlämnats till en mottagningsanordning och att tanken är tom. 
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(c) the discharge in tu the sea uf any rcmaining residues shall be in 
accurdance with the provisions of paragraph ( 3 )(b) of this Regulation 
and an appropriate entry is made in thc Cargo Record Book. 

Category B Substances outside Special Areas and Category C Substances in all 
Areas 

(5) Subject to such surveillancc and approval by the authorized or appointed 
surveyor as may be deemed necessary by the Government of the Party. the 
Master of a ship shall. with respect to a C:ategory B substance outside special 
areas or a Category C substancc in all areas. ensure compliance with the folluwing: 

(a) lf a tank is partially unloaded or unloaded but not cleaned. an 
appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book. 

(b) lfthe tank is to be cleaneJ at sea: 

(i) the l·argu piping system serving that tank shall be drained and an 
appropriate entry maJe in the Cargo Record Book; 

(ii) the quantity of substance remaining in the tank shall not exceed 
the maximum qu:rntity which may be dischargeJ into the sea 
for that substance under Regulation 5(2)( c) of this Annex outside 
special areas in the case of Category B substances, or under 
Regulations 5(3 )(c) and 5( 9)( c) outside and within special areas 
respectively in the case of Category C substances. An apprnpriate 
entry shall be made in tbe Cargo Record Book; 

(iii) where it is intended to discharge the quantity of substance 
remaining into the sea the approved procedures shall be complied 
with. and the necessary dilution of the substance satisfactory for 
sul.'.h a discharge shall be achieved. An appropriate entry shall be 
made in the Cargo Record Book: or 

(iv) where the tank washings arc not disd1arged into the sca, if any 
intern~.d transfer of tank washings takes place from t hat tank an 
appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book; and 

(v) any subsequent disd1arge into the sea of sud1 tank washings shall 
be maJe in accordance with thc requiremcnts of Regulation 5 of 
this Annex for the appropriatc area and Catcgory nf substance 
involved. 

(c) If the tank is to be cleaned in port: 

(i) the tank washings shall be JischargeJ to a reception facility and 
an appropriatc cntry shall be made in the Cargll Record Book: or 

(ii) the tank washings shall be retained on board the ship and an 
appropriate entry shall be rnade in thc Cargn Record Book 
indicating thc location and disposition of the tank washings. 

(d) lf at'ter unloaJing a Category C substance within a spcdal area, any 
residues or tank washings arc tLl be rctaincd on board until thc ship is 
outside the special area, the Master shall so indicate by an appropriate 
l.!ntry in the Cargo Rccord Book and in this case the procedures set out 
in Regulation 5( 3) of this Annex shall be applicablc. 
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c) utsläpp i havet av äterståenJe rester giires enligt frireskrifterna i punkt 
3 b) i denna regel och vederbörlig anteckning göres i lastdagboken. 

Ämnen av kategori B utanför specialomraden och ämnen av kategori C' inom alla 
omraden 

5. Med beaktande av de föreskrifter om övervakning och godkännande genom 
förordnad eller särskilt bemyndigad inspektör som bedömes nödviindiga av (frn 
fördragsslut:rnde partens regering. skall fartygets befälhavare i friiga om :imne av 
kategori B utanför specialomdden eller ämne av kategori C inom alla omrildcn tillse 
ait följande iakttages: 

:1) Olll en tank delvis lossas eller om den lossas lllen ej rengi\res. skall 
vederbiirlig anteckning göras i lastdagboken. 

h l Om tanken skall rengöras till sjöss. 

I) skall det l:Jstriirledningssystem som betjänar tanken tÖllllllas uch 
vedt·rhörlig anteckning göras i lastdagboken. 

2) for den mängd av ämnet som äterstar i tanken ej överstiga den 
största mängd som fär släppas ut i havet enligt punkt 2 c) i regel 5 
i denna bilaga utanför specialomrftden i fraga om :imnen av 
kategori B eller enligt punkterna 3 c) och 9 c) i regel 5 utanför 
respektive inom specialområden i fraga om ämnen av k:Jtegori C 
och skall vederbörlig anteckning göras i lastdagboken. 

3) skall. n~ir avsikten är att släppa ut den äterstående mängden av 
ämnet i havet. de godkända metoderna tillämpas och den utsp:.id
ning av ämnet som är erforderlig for ett sädant utsläpp genom
föras och vederbörlig anteckning göras i lastdagboken. eller 

4) skall. när tankspokitskan ej släppes ut i havet och intern 
iilerforing av tankspolvätska sker friln tanken. vcderbiirlig anteck
ning göras i lastdagboken. och 

5) skall \a1:je eftcrfoljande utshipp i havet av sädan lankspoJv;itska 
göras t'niigt föreskrifterna i regel 5 i denna bilaga fiir ifråga\·aran
lk umri1de och kategori av ~imne. 

c) Om tanken skall rengöras i hamn, 

I) skall tankspolvätskan avlämnas till en mottagningsanordning och 
vederbörlig anteckning göras i lastdagboken. eller 

2) skall tankspolvätskan beh~illas om bord i fartyget och vederbörlig 
anteckning göms i lastdagboken varvid skall anges tankspolv:its
kims placering och fördelning. 

dl Om efter lossning av ett :imne av kategori C inom ett specialomradc 
lastrester eller tankspolvätska skall behiillas ombord till dess fartyget 
kommer utanför specialomradet. skall befälhavaren ange detta gl'nom 
vederbörlig anteckning i lastdagboken och skall i detta fall dt' metoder 
som anges i regel 5 punkt 3 i denna bilaga användas. 
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Category B Substances within Special Areas 

( 6) Subject to such surveillance and approval by the authorized or appointed 
surveyor as may be deemed necessary by the Govemment of the Party, the Master 
of a ship shall, with respect to a Category B substance within a special area, ensure 
compliance with the following: 

(a) lf a tank is partially unloaded or unloaded but not cleaned, an 
appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book. 

(b) Until that tank is cleaned every subsequent pumping or transfer 
operation carried out in connexion with that tank shall also be 
entered in the Cargo Record Book. 

(c) lf the tank is to be washed, the effluent from the tank washing 
operation. whii.:h shall contain a volume of water not less than 
0.5 per cent of the total volume of the tank, shall be discharged from 
the ship to a reception facility until the tank, its pump and piping 
system are empty. An appropriate entry shall be made in the Cargo 
Record Book. 

(d) lf the tank is to be further cleaned and emptied at sea, the Master shall: 

(i) ensure that the approved procedures referred to in Regula
tion 5(8)(c) of this Annex are complied with and that the 
appropriate entries are made in the Cargo Record Book; and 

(ii) ensure that any discharge into the sea is made in accordance with 
the requirements of Regulation 5(8) of this Annex and an 
appropriate entry is made in the Cargo Record Book. 

(e) lf after unloading a Category B substance within a special area, any 
residues or tank washings are to be retained on board until the ship is 
outside the special area, the Master shall so indicate by an appropriate 
entry in the C'argo Record Book and in this case the procedurcs set out 
in Regulation 5(2) of this Annex shall be applicable. 

Category D Substances in all Areas 

(7) The Master of a ship shall. with respect to a Category D substance, ensure 
compliance with the following: 

(a) lf a tank is partially unloaded or unloaded but not deaned, an 
appropriatc entry shall be made in the C'argo Record Book. 

(b) I f the tank is to be cleaned a t sea: 

(i) the cargo piping system scrving that tank shall be drained and an 
appropriate entry made in the Cargo Record Book; 

(ii) where it is intended to discharge the quantity of substance 
rcmaining into tl)e sea, the necessary dilution of the substance 
satisfactory for such a discharge shall be achieved. An appropriate 
entry shall be made in the Cargo Record Book; or 

(iii) where the tank washings are not discharged into the sea, if any 
interna! transfer of tank washings takes place from that tank an 
appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book; and 
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Ämnen av kategori B inom specialomräden 

6. l\led beaktande av de föreskrifter om iivervakning och godRännande genom 
förordnad eller s:irskilt bemy11digad inspektör som bedömes niidv:indiga av den 
frirdragsslutande partens regering, skall fartygets befälhavare i fr:1ga om ämne av 
kategori Binom specialomdden tillse att följande iakttages: 

a) Om en tank delvis lossas eller om den lossas men ej rengöres. skall 
vederbiirlig anteckning giiras i lastdagboken. 

b) lnlill dess denna tank blivit rengjord skall va1je efterföljande pumpning 
eller överl'öring som berör denna tank också anteL·kn;.is i lastdagboken. 

L') Om tankL,n skall renspolas. skall utflödet l'ran ta11kspolningcn. som skall 
in11eh:1\b t'n mängd vatten sorn mulsvarar rninst O.S procent av tankens 
hela rymd. avbmnas frC111 l'artyget till en motlagningsanordning till dess 
tanken och dess pump- och riirlcdningssystem :ir tomma. Vederbörlig 
~inteckning skall göras i lastdagbnken. 

d) Om tanken skall rengöras ytterligare och tömmas till sjöss. sk:.ill 
hef:ilhavaren 

I) tillst: att godkända metoder som avses i regel 5 punkt X c) i denna 
bilaga till3mpas och att vederbörliga anteckningar göres i lastdag
boken. od1 

:2) tillse att varje utsläpp i havet göres enligt foreskril'tcrna i regel 5 
punkt 8 i denna bilaga och att vederbörlig anteckning göres i 
lastdagbuken. 

e) Om erter lossning av ämne av kategori 8 inom ett specialomr:.ide 
lastrester eller tankspoJv;itska skall beh:Hlas ombord till dess fartyget 
kommer utanför speeialornddet, skall befälhavaren ange detta genom 
vederhörlig anteckning i lastdagboken och skall i detta fall de metoder 
som anges i regel 5 punkt 2 i denna bilaga användas. 

Ämnen av kategori D inom alla omraden 

7. Fartygets befälhavare skall i frag;.i om :lrnne av kategori D tillse att följande 
iah:ttages: 

a) , Om .::n tank delvis lossas eller om den lossas men ej rL·ngöres. skall 
vederbörlig anteckning göras i lastdagboken. 

h) Om tankc'n ska Il rL'llgiiras till sjiiss. 

I) skall Jet bströrledningssystem som hetjtinar tanken tömmas och 
vcderhiirlig an teckning göras i lastdagboken, 

:2) skall. n;ir avsikkn :ir att sl:ippa ut den :iterstaende m:ingden av 
;imnet i havet. den 11tsptid11ing av :imnet som är erl'ordL'rlig for ett 
s:ldan t utsl:ipp genom föras och vederbörlig anteckning g!"iras i 
lastdagbuken. eller 

.l) skall. niir tankspolv:itskan ej sfäppes ut i havet och intern 
överföring av tankspolvätska sker från tanken, vederbörlig anteck
ning göras i lastclagboken, och 

](l Riksdagl'11 /9.7517n. I sam!. Sr5 
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(iv) any subsequent discharge into the sea of such tank washings shall 
be made in accordance with the requirements of Regulation 5( 4) 
of this Annex. 

(c) lf the tank is to be clcaned in port: 

(i) the tank washings shall be discharged to a reception facility and 
an appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book; or 

(ii) the tank washings shall' be retained on board the ship and an 
appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book 
indicating the location and disposition of the tank washings. 

Discharge from a Slop Tank 

(8) Any residues retained on board in a slop tank, including those from pump 
room bilges, which contain a Category A substance, or within a special area either 
a Category A or a Category B substance, shall be discharged to a reception facility 
in accordance with the provisions of Regulation 5(1 ), (7) or (8) of this Annex, 
whichever is applicable. An appropriate entry shall be made in thc Cargo Rccord 
Book. 

(9) Any residues retained on board in a slop tank, including those from pump 
room bilges, which contain a quantity of a Catcgory B substance outside a special 
area or a Category C substance in all areas in exccss of the aggregate of the 
maximum quantities specified in Regulation 5(2)(c), (3)(c), or (9)(c)ofthis Annex, 
whichever is applicable, shall be discharged to a reception facility. An appropriate 
entry shall be made in the Cargo Record Book. 

Regulation 9 

Cargo Record Book 

(I) Every ship to which this Annex applies shall be provided wi th a Cargo 
Record Book, whcther as part of the ship's official log book or otherwise, in the 
form specified in Appendix IV to this Annex. 

(2) The Cargo Record Book shall be completed, on a tank-to-tank basis, whenever 
any of the following operations with respect to a noxious liquid substance take 
place in the ship: 

(i) loading of cargo; 

(ii) unloading of cargo; 

(iii) transfer of cargo; 

(iv) transfer of cargo. cargo residues or mixtures containing cargo to a slop 
tank: 

(v) cleaning of cargo tanks; 

(vi} transfer from slop tanks: 

( vii) ballasting of cargo tanks; 

(viii) transfer of dirty ballast water; 

(ix) discharge into the sea in accordance with Regulation 5 of this Annex. 
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4) skall varje efterföljande utsläpp i havet av siidan tankspolvätska 
göras enligt föreskrifterna i ·regel 5 punkt 4 i denna bilaga. 

c) Om tanken skall rengöras i hamn. 

I) skall tankspolvätskan avlämnas till en mottagningsanordning och 
vederbörlig anteckning göras i lastdagboken, eller 

2) skall tankspolviitskan behallas ombord i fartyget och vederbörlig 
an teckning göras i lastdagboken varvid skall anges tankspol
vä tskans placering och fördelning. 

Utsläpp fran sloptank 

8. Rester. diiri inbegripet rester från riinnstenarna i pumprum, som beh:illes 
ombord i en sloptank och som innehåller ett ämne av kategori A eller inom ett 
specialomr:'tde ett iimne av antingen kategori A eller kategori B. skall avlämnas till 
mottagningsanordning enligt ti!Uimpliga föreskrifter i regel 5 punkt 1, 7 eller 8 i 
denna bilaga. Vederbörlig anteckning skall göras i lastdagboken. 

9. Rester. däri inbegripet rester foin r:.innstenar i pumprum. som behalles 
ombord i en sloptank och som innehiiller ett ämne av kategori 13 utanför ett 
specialomr:ide eller ett ämne av kategori C inom alla omraden i en mängd som . 
överstiger de sammanlagda största mängderna enligt tillämpliga föreskrifter i regel 5 
punkt 2 c). 3 c) eller 9 c) i denna bilaga. skall avlämnas till mottagningsanordning. 
Vederbörlig anteckning skall göras i lastdagboken. 

Regei'9 

f,astdagbok 

I. Varje fartyg pi\ vilket denna bilaga äger tillämpning skall vara försett med en 
lastdagbok som kan utgöra en del av fartygets officiella skeppsdagbok och skall vara 
utformad enligt formuliiret i bihang IV till denna bilaga. 

2. Anteckning i lastdagbokcn skall göras. tank för tank, varje gång nagon av 
följande iitgärder som avser skadligt flytande ämne vidtages ombord på fartyget: 

I) intag av last. 

2) lossning av last. 

3) omdisponering av last. 

4) omdisponering av last. lastrester eller blwdningar som innehåller 
last till en sloptank. 

5) rengöring av lasttankar. 

6) överföring frän sloptankar. 

7) barlastning av lasttankar, 

8) överföring av förorenad barlast. 

9) utsl:.ipp i havet enligt föreskrifterna i regel 5 i denna hilaga. 
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(3) In the event of any discharge of the kind referred to in Article 7 of the 
present Convention and Regulation 6 of this Annex of any noxious liquid 
substance or mixture containing such substance, whether intentional or accidental, 
an entry shall be made in the Cargo Record Book stating the circumstances of, 
and the reason for, the discharge. 

(4) When a surveyor appointed or authorized by the Government of the Party to 
the Convention to supervise any operations under this Annex has inspected a ship, 
then that surveyor shall make an appropriate entry in the Cargo Record Book. 

(5) Each operation referred to in paragraphs (2) and (3) of this Regulation shall 
be fully recorded without delay in the Cargo Record Book so that all the entries in 
the Book appropriate to that operation are completed. Each entry shall be signed 
by the officer or officers in charge of the operation concerned and, when the ship 
is manned, each page shall be sigried by the Master of thc ship. The entries in the 
Cargo Record Book shall be in an official language of the State whose flag the ship 
is entitled to fly, and, for ships holding an lnternational Pollution Prevention 
Certificate for the Carriage o(Noxious Liquid Substances in Bulk (197 3), in English 
or French. The entries in an official national language of the State whose tlag the 
ship is entitled to fly shall prevail in case of a dispute or discrepancy. 

(6) The Cargo Record Book shall be kept in such a place as to be readily available 
for inspection and, except in the case of unmanned ships under tow. shall be kept 
on board the ship. It shall be retained fora period of two years after the last entry 
has been made. 

(7) The competent authority of the Government of a Party may inspect the 
Cargo Record Book on board any ship to which this Annex applies while the ship 
is in its port, and may make a copy of any cntry in that book and may require the 
Master of the ship to certify that thc copy is a true copy of such entry. Any copy 
so made which has been certified by the Master of the ship as a true copy of an 
entry in the ship's Cargo Record Book shall be made admissible in a'ny judicial 
proceedings as evidence of the facts stat ed in the entry. The inspection of a Cargo 
Rccord Book and the taking of a ccrtified copy by the competent authority under 
this paragraph shall be performed as expeditiously as possible without causing the 
ship to be unduly dclayed. 

Regulation 10 

Sun1eys 

(1) Ships which are subject to the provisions of this Annex and which carry 
noxious liquid substances in bulk shall be surveyed as follows: 

(a) An initial survey before a ship is put into service or before the 
certificate required by Regulation 11 of this Annex is issued for the 
tirst timc, which shall include a complete inspection of its structure, 
cquipment, fittings, arrangements and material in so far as the ship is 
covered by this Annex. The survey shall be such as to ensure full 
compliance with the applicable requirements of this Annex. 



Prop. 1975176:5 245 

3. I hiindclse av utsUipp av det slag som avses i artikel 7 i denna konvention och 
regel 6 i denna bilaga av skadligt flytande ämne eller hlandning som innehiiller 
sadant ämne skall. vare sig utsläppet är avsiktligt eller sker pä grund av 
olyckshiindelse. anteckning göras i lastdagboken med angivande av omständigheter
na kring och sblcn fiir utsläppet. 

4. Niir en inspektör. som har förordnats ell'er särskilt bemyndigats av den 
fördragsslutande partens regering att övervaka atgärder som avses i denna bilaga. har 
besiktigat ett fartyg. skall denne inspektör göra vederbörlig anteckning i lastdal!
boken. 

'> Varje atgiird som avses i punkterna 2 och 3 i denna regel skall utan dröjsmål 
ankcknas fullst~indigt i lastdagbnken. varvid samtlign uppgifter som hänför sig till 
iitgiirden skall ifyllas. Varje anteckning skall undertecknas av det eller de hefal som 
har ansvaret för ifri1gavarande i1tg~ird och. om fartyget iir bemannat. skall därjiimte 
varje sida undertecknas av fartygets befälhavare. Anteckningarna i lastdaghoken 
skall vara avfatt:.ide pi1 ett officiellt sprilk i den stat vars flagga fartyget är beriitligat 
att l'iira och. i frag:.i om fartyg som innehar ett internationellt föroreningsskyddscn
tifikat för tr:.insport :.iv skadliga flytande ämnen i bulk ( 1973). pil engelska eller 
franska spriiket. Anteckningar pit ett officiellt spriik i den stat vars flagga fartyget är 
be rät tif!at att föra skall ha frirdrädc i händelse av tvist eller olikheter. 

6. Lastdagboken skall förvuras p~i en sädan pl:.tts att den iir liitt tillgiinglig för 
granskning och skall. med undantag för obemannade fartyg som hogseras. förvaras 
r·mhord p~i f3rlyget. Den skall hevaras tvf1 ar efter det den senaste anteckningen har 
gjorts. 

7. BL'lii>rig myndighet under en fördragsslutande parts regering iigt'r rätt a1 t 
granska last<lagboken ombord pii varje fartyg på vilket denna bilaga äger tilliimpning. 
medan fartyget befinner sig i nägon av dess hamnar, och alt taga avskrift av varje 
anteckning i boken och anmoda fartygets befälhavare att bestyrka avskriftei1s 
1iktighet. Avskrift som av fartygets befälhavare bestyrkts vara en riktig avskrift a\' 
en anteckning i fartygets lastdagbok skall i varje rättssak kunna :iberopas som bevis 
for de sakforhallanden som avses med anteckningen. Granskning av 1:.tstdagbokcn 
och tagande av bestyrkt avskrift med stöd av denna punkt skall av den behiiriga 
rnyndiglll't•:n verkställas sii snabht som 111iijligt utan att otillbörlig törscning orsakas 
fartyget. 

Regel 10 

Besiktningar 

I. Fartyg pi1 vilka fiireskrifterna i denna bilaga är tillämplig:.i och som transpor-
terar skadliga flytande ~imnen i bulk skall undcrg:i nedan angivna besiktningar: 

a) Ln forsta besiktning innan fartyget siittes i trafik eller innan det 
certifikat som kriives enligt regel 11 i denna bilaga utfardas rörsta 
g~ingcn. vilken besiktning skall omfatta en fullsUindig besiktning av 
fartygets konstruktiva delar. utrustning. anordningar. arrangemang och 
material. allt i den utstriickning fartyget är underkast<it föreskrifterna i 
denna bilaga. Denna besiktning syftar till att s~ikerst~illa att till~impliga 
föreskrifter i denna bilaga rullständigt iakttages. 
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(b) Periodical survcys at intervals specified by the Administration which 
shall not exceed five years and which shall be such as to ensure that the 
structure, equipment, fittings, arrangements and material fully comply 
with thc applicable requirements of this Annex. However, where the 
duration of the lnternational Pollution Prevention Certificate for the 
Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk (197 3) is extended as 
specified in Regulation 12(2) or ( 4) of this Annex, the interval of the 
periodical survey may be extended correspondingly. 

(c) Intermediate surveys at intervals specified by the Administration which 
shall not exceed thirty months and which shall be such as to ensure 
that the equipment and associated pumps and piping systems, fully 
comply with the applicable requirements ofthis Annex and are in good 
working order. The survey shall be endorsed on thc lnternational Pollu
tion Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid 
Substances in Bulk (1973) issued under Regulation 11 of this Annex. 

(2) Surveys of a ship with respect to the enforcement of the provisions of this 
Annex shall be carried out by officers of the Administration. The Administration 
may, however, entrust the surveys either to surveyors nominated for the purpose 
or to organizations recognized by it. In every case the Administration concerned 
shall fully guarantee the completeness and efficiency of the surveys. 

(3) After any survey of a ship under this Regulation has been completed, no 
significant change shall be made in the structure, equipment, fittings, arrangements 
or material, covered by the survey without the sanction of the Administration, 
except the direct replacement of such equipment and fittings for the purpose of 
repair or maintenance. 

Regulation 11 

Jssue of Certificate 

(I) An International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious 
Liquid Substances in Bulk (1973) shall be issued to any ship carrying noxious 
Iiquid substances which is engaged in voyages to ports or off-shore terminals under 
the jurisdiction of other Parties to the Convention after survey of sucb ship in 
accordance with the provisions of Regulation l 0 of this Annex. 

(2) Such Certificate shall be issued either by the Administration or by a person 
or organization duly authorized by it. In every case the Administration shall·assume 
full responsibility for the Certificate. . 

(3) (a) The Government of a Party may, at the request of the Administration, 
cause a ship to be surveyed and if satisfied that the provisions of this 
Annex are complicd with shall issue or authorize the issue of a 
Certificate to the ship in accordance with this Annex. 

(b) A copy of the Certificate and a copy of the survey report shall be 
transmitted as soon as possible to the requesting Administration. 

(c) A Certificate so issued shall contain a statement to the effect that it 
has been issued at the request of the Administration and shall have the 
same force and receive the same recognition as a ccrtificate issued under 
paragraph (I) of this Regulation. 
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b) l'L'riodiska besiktningar med mellantider som faststilles av administra
iioncn_ dock ej iiverstigande fem in. vilka besiktningar syftar till att 
s::ikerstilla att fartygets konstruktiva delar. utrustning. anordningar. 
arrangem:mg och material helt uppfyller tilWmpliga föreskrifter i denna 
bilag:i. Har giltighetstiden fiir det internationella föroreningsskyddscer
titikatet för transport av skadliga llytandc ämnen i bulk ( 197 3) 
utstriickts med stöd av regel 12 punkt 2 eller 4 i denna bilaga. far dock 
mellantiden för periodiska besiktningar utstr:ickas i motsvarande m:ln. 

c) \'tellanbesik tningar med mellan tider som fastst:illes av administrationen. 
dock ej överstigande 30 månader. vilka besiktningar syftar till att 
s:ikcrsLilla att utrustningen och tillhörande pump- och rörledningssys
tem helt uppfyller rilliimpliga föreskrifter i denna bilaga och är i 
funktionsdugligt skick. Intyg om besiktningen skall upptagas i det 
internationella fliroreningsskyddscertifikatet för transport av sbdliga 
flytande :imnen i bulk (1973) som utl?.irdats med stöd av regt'I 11 i 
denna bilaga. 

1 Besiktningar av fartyg med avseende pii iakttagandet av förskrirterna i denna 
bilaga skall ut foras av tj:instemiin hos administrationen. Administrationen far dock 
an fort ro besiktningarn,i antingen ;it inspektörer. som utses för :indam:llet. eller at 
organisationer som godk:ints av administrationL'n. Vcderbi'irande administration 
svarar i varje fall helt for besiktningens fullsfändighet och effektivitet. 

3. SL'dan besiktning av f:Jrtyget enligt denna regel avslutats fin rj utan 
administrationens medgivande göras dsentlig iindring i fraga om konstruktiva delar. 
uta1:>tning. anordningar, arrangemang och material som besiktningen omfattat, 
utom direkt utbytt av utrustning eller anordning i och för reparation eller 
underktll. 

Regel 11 

U(fiirdandc al! ccrt~(ikat 

I. Ett internationellt förnreningsskyddscertifikat för transport av skadliga 
nytande iimnen i bu]k ( 197 .3) skall utf:irdas efter besiktning i enlighet med vad Slll11 

l"iin?skrives i fl'gel I 0 i dl'nn;i bibg;i for varje fartyg som transporterar skadliga 
llytandc ii11111rn. om t:irtvgct anviindes for resor till hamnar eller utsj<itcr111i11akr 
under andra l"<irdr;.ig:;slu1ai1JL' parters jurisdiktion. . 

1 S;idan t certifikat skall ut fardas antingen av administrationen eller av person 
eller organisation som i 1·ederbiirlig ordning be111yndig:its d:irtill av administratio
nen. I 1·arje fall ~itagcr sig :id111inistratione11 fullt ansvar for certifikatet. 

3. a) Fi.irdragsslutandl' parts regering far p:t l"ramst:illning av administratinnen 
lata ett fartyg underg:i besiktning och, om det befinnes att föreskrifter
na i denna bilaga :ir iakttagna. utfarda eller låta utl:.irda ett certifikat för 
fartygrt enligt fi.ireskrifterna i denna bilaga. 

b) Avskrift cl\' L'ertifikatet \lch av hesiktningsrapporten skall s:i snart som 
mi·ijligt i"ivcrs;indas till den administration som gjort framst:illningen. 

L') S;ilunda utfärdat certifikat skall inneh:dla uppgift om att det h;ir 
utforcl;its pJ framstiillning :I\' administr:1tin1H.'n. nclr det skall iig:1 samma 
gil:ighet Pch crhiilla s:unma crbnnande som certifikat som utl':irdats 
med stöd av pur:kt I i denna regel. 
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(d) No lnternational Pollution Prevention Certificate for the Carriage of 
Noxious Liquid Substances in Bulk (1973) shall be issued to any ship 
wnich is entitled to fly the flag of a State which is nota Party. 

( 4) The Certificate shall be drawn up in an official language of the issuing 
country in a form corresponding to the mode! given in Appendix V to this Annex. 
lf the language used is neithcr English nor French, the text shall include a 
translation into one of these languages. 

Regulation 12 

Duration af Certificate 

(I) An International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious 
Liquid Substances in Bulk ( 197 3) shall be issued for a period specified by the 
Administration, which shall not exceed five years from the date of issue, except as 
provided in paragraphs (2) and ( 4) of this Regulation. 

(2) If a ship at the time when the Certificate expires is not in a port or off-shore 
terminal under the jurisdiction of the Party to the Cnnvention whose !lag the ship 
is entitled to fly, the Certificate may be extended by the Administration, but such 
extension shall be granted only for the purpose of allowing the ship to complete its 
voyage to the State whose flag the ship is entitled to fly or in which it is to be 
surveyed and then only in cases where it appears proper and reasonable to do so. 

(3) No Certificate shall be thus extended for a period longer than five months 
and a ship to which such extension is grantcd shall not on its arrival in the State 
whose flag it is entitled to fly or the port in which it is to be surveyed, be entitled 
by virtue of such extension to leave that port or State without having obtained a 
new Certificate. 

(4) A Certificate which has not been extendcd under the provisions of para
graph (2) of this Regulation may be extended by the Administration for a period 
of grace of up to one month from the date of expiry stated on it. 

(5) A Certificate shall cease to be valid if significant alterations have taken place 
in the structure, equipment, fittings, arrangements and material required by this 
Annex without the sanction of the Administration. except the direct replacement of 
such equipment or fitting for the purpose of repair or maintenancc or if inter
mediate surveys as specified by the Administration under Regulation I 0(1 )( c) of 
this Annex are not carried out. 

(6) A Certificate issued toa ship shall cease to be valid upon transfer of such a 
ship to the flag of another State, except as provided in paragraph ( 7) of this 
Regulation. · 

(7) Upon transfer of a ship to the flag of another Party, the Certificate shall 
remain in force for a period not exceeding five months providcd that it would not 
have expired before the end of that period, or until the Administration issues a 
replacement Certificate, whichever is earlier. As soon as possible after the transfer 
has taken place the Government of the Party whose t1ag the ship was formerly 
entitled to fly shall transmit to the Administration a copy of the Certificate 
carried by the ship before the transfer and, if available, a copy of the relevant 
survey report. 
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d) Internationellt föroreningsskyddscertifikat i'ör tr;mspnrt av skadliga 
nytande :imnen i bulk ( 1973) i°<ir ej utfärdas för el( fartyg som :ir 
beriittigat att föra llaggan för en stat som ej ;ir fördragsslutande part. 

4. Certifikatet skall avfattas pa ett officiellt sprak i det land cbr det utfärdas och 
i en form som överenssLimmer med formul;irct i bihang V till denna bilaga.Är det 
anv:inda spri1ket varken engelska eller fr<mska spraket. skall texten innehi1lla en 
översättning till ettdera av dessa spr<ik. 

Regel 12 

Certifikatets giltighetstid 

I. Internationellt föroreningsskyddscertifikat för transport av skadliga llytande 
iinrnen i bulk ( 1973) skall utfärdas med en av administrationen fastst;illd 
giltighetstid som ej far överstiga fem ~ir fran dagen för utfärdandet. med undantag 
i'ör de fall som avses i punkterna 2 och 4 i denna regel. 

2. l:kt1nner sig ett fartyg vid tidpunkten för utgiingen av certifikatets giltighet ej 
i en hamn eller utsjiiterminal under jurisdiktionen av den fördragsslutandc part 
vars !lagga fartyget är berättigat att föra. för certifikatets giltighet fiirEingas av 
administrationen. S<idan förbngning far dock medges endast for att fortygct sk:lll 
kunna fullborda sin resa till det land vars nagga fartyget ;ir ber;ittigat att för::i eller i 
vilket det skall besiktigas och endast i fall di't ~itg;irden framstiir som Wmplig o.:h 
skälig. 

3. Giltighetstiden fiir ett certifikat far ej p[i detta siitt förlängas med mer :in fem 
manader. och ett fartyg. för vilket sadm1 fiirliingning medgivits. ;iger ej pa grund 
h;irav r;itt att efter ankomsten till det land vars !lagga det är ber;ittigat att föra eller 
till den hamn c.l;ir det skall besiktigas Himna hamnen eller st::iten utan att ha erh:illit 
nytt certifikat. 

4. Certifikat vars giltighet ej blivit fiirbngd med stöd av föreskrifterna i punkt 2 
i denna regel fiir av administrationen ges förbngd giltighet med en respit tid :tv hiigst 
en manad riiknat fr:m den i certifikatet angivna utgangen av giltigheten. 

5. Certifikatet skall upphöra att g;illa. om v;iscntliga ;mdringar vidtagits utan 
administrationens medgivande i fraga om i denna bilaga fiirl'skrivna kunstruktiva 
delar. utrustning. anordningar. arrangemang eller material. med uncLtntag f1ir direkt 
utbyte av utrustning eller anordningar i och tl:>r reparation eller underhiill. elkr om 
mellanbesiktningar som föreskrivits av administrati1men med stiid av regel I 0 punkt 
I c) i denna bilaga l'j utförts. 

6. Certifikat som utfärdats l°iir ett fartyg skall upphi_ira all giilla n:ir fartyget 
i)vergar till annan stats flagga. utom i fall som avses i punkt 7 i denna regel. 

7. lb fartyg uvergar till annan fordr::igsslutandc parts flagga skall certifikatet 
förbli giltigt under en tid av hi"igst fem mimader. förutsatt :1tt giltighetstickn ej 
skulle ha utg:itt fiire slutet av denna tid. eller till dess ::idministrationen utfordat dt 
crs:ittningscertifik:tt. om detta sker tidigare. S:i snart som mii_iligt l'fter iivergiingen 
skall regeringen för den fordragsslutande part vars !lagga fartyget tidigare var 
ber;ittig:1t att fiir<L till administrationen iivers;inda kopia av det certifibt fartyget 
innehade flire övergiingen och. om möjligt. kopia av den tilUimpliga bcsiktningsrap
portcn. 
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Regulation 13 

Requirements for Minimizing accidental Pollution 

(!) The design, construction, equipment and operation ofships carrying noxious 
liquid substanccs in bulk which are subject lo the provisions of this Annex shall be 
such as lo minimize the uncontrolled discharge in lo lhe sea of such substances. 

(2) Pursuant to the provisions of paragraph (1) of this Regulation, lhc Govern
ment of each Party shall issue, or causc to be issued, detailed requirements on lhe 
design, construction, equipmenl and operation of such ships. 

( 3) In respect of chemical tankers, the requirements refcrred to in paragraph (2) 
of this Regulation shall contain at least all the provisions given in the Code for the 
Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk 
adopted by the Assembly of lhe Organization in Resolution A.2 l 2(VU) and as may 
be amended by the Organization, provided that the amendments to that Code are 
adopted and brought inlo force in accordance with the provisions of Article 16 of 
the present Convention for amendment procedures to an Appendix to an Annex. 
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Regel 13 

ForeskrZ,ter Ji.ir 111i11i111l'ri11g al' förurrning /Id grund al' o~J'ckshii11Je/sc 

I. Utformningen. konstruktionen. utrustningen och handhavandet av fartyg som 
transporterar skadliga tlytande ämnen i hulk och som ~ir underkastade föreskrifter
na i denna bilaga skall vara av sii<lan beskaffenhet att okontrollerat utsläpp i havet 
av si1dana fornen begränsas sii längt som möjligt. 

2. I enlighet med vad som föreskrives i punkt I i denna regel skall varje 
fördragsslutandc parts regering utfärda eller läta utfärda detaljerade föreskrifter 
rörande utformning, konstruktion. utrustning och handhavande av sadana fartyg. 

3. I fri1ga om kemikalietankfartyg skall de föreskrifter som avses i punkt 2 i 
de1111a regel innehålla åtminstone alla lk föreskrifter som är intagna i Anvisningarna 
för konstruktion och utrustning av fartyg som transpprtcrar farliga kcmikalin i 
bulk. antagna av organisationens församling genom resolution i\.212 (\/Il). med de 
ändringar som kan göras av organisationen, förutsatt att iindringarna i anvisningarna 
antages och sättes i kraft enligt bestämmelserna i artikel 16 i denna konvention om 
ändring i bihang till en bilaga. 
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. Appendix I 

GUIDELINES FOR THE CATEGORIZATION OF 
NOXIOL'S LIQUID SL:BST ANCES 

252 

Category A Substances which are hioaccumulatccl and liable to produce a hazard 
to aquatic \ife or human health: or which are highly toxic to aquatic 
lifc (as expressed by a Hazard Rating 4, defined by a Tlm less than 
I ppm); and additionally certain substances which are moderately 
toxic to aquatic life (as expressed by a Hazard Rating 3, defined by 
a Tlm of I or more. hut less than I 0 ppm) when particular weight 
is given to additional factors in the hazard profilc or to special 
charactcristics of the substance. 

Category B Substances which are bioaccumulated with a short rctcn tion of the 
order of onc week or less: nr which are liable to produce tainting 
of the sca food: or which are moderately toxic to aquatic lite (as 
expresscd by a Hazard Rating 3. defiI1cd by a TLm of I ppm or 
rnorc. hut less than I 0 ppm): and aclditionally certain substances 
which are slightly toxic to aquatic lifc (as expressed by a Hazard 
Rating 2. dcfined by a Tl.m of I 0 ppm or more. hut less than 
I 00 ppm) whcn partietdar weight is given to additional factors in the 
hazarcl prnfile or to special chara..:teristics of the suhstance. 

Category C Subst:inces which are slightly toxi..: to aquatic life (as exprcssed by a 
Hazard Raring 2. dcfined hy a Tlrn of 10 or morc. hut less than 
I 00 pprn): and ad<litionally L'Utain suhstances which are practically 
non-toxi..: to aquatic lifo (as expresscd by a Hazard Rating I. 
defined by a Tlm of I 00 ppm or more, but less than 1.000 ppm) 
whcn particular wcight is given lo additional factors in the hazard 
profile or t1> special ·characteristics of the substance. 

Category D Suhstances which arc praL'tically non-toxic to aquatic lite (as 
expresseJ hy a Hazard RJting 1. Jefined by a Tlm of I 00 ppm or 
more. hut less th:.in 1.000 ppm): ur causing deposits blanketing the 
seatlour with a high biu..:hcmical oxygen dcmand (BOD): or highly 
h:izardous to human hcalth. with an LD 50 of less than 5 mg/kg: or 
pruduce moderate reduction of amenities bccause L)f persisterlL'y, 
smell nr poisonous ur irritant characteristics, possibly interfering 
with usc of hl'aches: or moderately hazardous to human health, with 
an LD 50 of 5 mg/kg or more. but less than 50 mg/kg and produce 
slight rcductilm of amenities. 

Other Liquid Substances (for the purposes of Regulation 4 of this Annex) 
Substances othcr than those categorized in Categories A, B, C and D 
ahove. 
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Kategori A 

Kategori B 

Kategori C 

Kategori D 

Bihang I 

RIKTLIN.IER H.iR KATFGORISERI'.\(; 
AV SKAUl.IGA FLYTANUE ;\\1NEN 

( tJ1·cn1i 1111i11g) 

Amnen som bioaL·kumuleras och k::tn Utl!Ora en risk fiir vattenlivet 
eller miinniskurs li:ilsa. eller som iir i IHil!\:ra<l l!iftil!a fiir vat!L'nlivt't 
(uttryckt genom riskgra<l 4. <lefiniera<l s~>1~1 e11 'TL1;1 p;1 mi11dre :in I 
ppm). oeli <lessutom vissa iimncn som ;ir m:ittligt giftig:.i fiir 
vattenlivet (uttryckt genom riskgrad 3. defi11ierad som L'll TL.rn p:i 
I ppm eller mer. men mindre ;in 10 ppm) niir stirskild vikt föstes vi<l 
ytterligare faktorer i riskprofilen eller vid ;imnets speciella egenska
per. 

i\mnen sum bioackumult'ras lllL'd en varaktighet av 1>1nkring c'n wcka 
t'licr mindrl'. c\Jer Som kan Skämma fouoiimlll'n fr~ll ha\'L'l. l~lkr SOlll 

:ir 111:\ttligt giftiga för vattcnliwt (uttryckt genom riskgrad J. 
definierad som en Tlm p:i I ppm eller mt'r. men min<lre :in 10 ppm), 
och dessutom vissa iimnen som iir i ni1gon m~t11 giftiga for vattenlivet 
(uttryckt genom riskgra<l 2. defi11ierad som e11 Tlm p:1 10 ppm L'ller 
mer. men mindre iin I 00 ppm) niir särskild vikt !:istes vid ytterligare 
faktorer i riskprofilcn t'llt•r vi<l iimnt'ls speciella egenskaper. 

Arnncn som iir i n:\gon man giftiga för vattenli1·L·t (uttryckt genom 
riskgraJ 2. definierad som en Tlm p:'1 10 ppm cl kr mer. men mindrL' 
iin 100 ppm). och dessutom vissa ämnen som iir praktiskt taget 
ogiftiga for vattenlivt•t (uttryckt genom riskgrad I. definierad som L'll 

TLm pa 100 ppm eller mer. men mindrt• iin I 000 ppm) niir siirskild 
vikt fästes vid yttcrligart' faktorer i rish:prufilcn eller vid :imnl'ts 
speciella egenskaper. 

Änrnrn som jr praktiskt taget llgiftiga for vattenliwt I uttrydd 
genom riskgraJ I. dt"t"iniera<l som en TL.m pa 100 ppm elkr mer. men 
mindre iin I 000 ppm). t•llcr sorn gL'r uppliuv till avlagringar som 
t'.ickcr havsbottnen och har IHig biukemisk svrdinbrukninl! (BOD). 
eller som utgin en betydande ~-isk tiir m:in1;iskurs ldlsa l;ch vilkas 
LD, 0 :H min<lrc iin 5 mg/kg. dler som p:i grun<l av varaktighet. lukt 
elll'r gitlil!a eller retande t:l!Cnskaper orsakar en m:ittlil! minskning av 
skr·inlwts-~ och rekreations;iirdL'll nch diirigrnum nllijligen kan stiira 
anviinJningt'll av badstriilllkr. l'ller som kan utglira en mattlig risk 
fiir människors hiilsa och vilkas U_\ n iir :; mg/kg t•ller rner. 1111.'n 
mindre iin 50 mg/kg nch som orsakar L'n mi11dre minskning av skiin
hets- och rckrcatinnsdrdt•n. 

Andra flytande ämnen (som avses i regel .+ i dc1111:1 bilaga) 
Andra iimncn än de som upptagits i fiircn:imnda kategorier A. 13. C 
t•ller D. 
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Substance 

Acetaldehyde 
Acetic acid 
Acetic anhydride 
Acetone 
Acetone cyanohydrin 
Acetyl chloride 
Acrolcin 
Acrylic acid* 
Acrylonitrile 
Adiponitrilc 

254 

Appendix Il 

LIST OF ~OXIOlJS LIQUID SUBST ANCES 
CARRIED IN BULK 

I 
Pollution 

Category for 

I UN operational 
Residual concentration 

(per cent by weight) 
N b discharge I um er1--~~~~-1-~~~~~..--~~~~~ 

I 
i 

1089 
1842 
1715 
1090 
1541 
1717 
1092 

1093 

(Regulation 3 (Regulation 5( I) (Regulation 5(7) 
I of Annex Il) i of Annex Il) of Annex Il) 

I 
Il 

c 
c 
c 
D 
A 
c 
A 
c 
R 
D 

Il I 
0111siJe 
special 
areas 

0.1 

0.1 

IV 
ll'ithin 
special 
areas 

0.05 

0.05 

Alkvlbenzene sulfonate 
(straight chain) c 
(branchcd chain) B 

Allyl alcohol 1098 B 
Allyl chloride 1100 c 
Alum (I 57r solution) D 
Aminctylctanolamin i 
(Hydroxycthyl-ethylene-1 
diarnine )* D 
Ammonia ( 28'X:· aqueous). 1005 B 
iso-Amyl acctate 

I 
1104 c 

n-Amyl acetate 1104 c 
n-Amyl alcohol D 
Anilinc 1547 c 

* Asterisk indic-at~s that thc substancc has been provisionally includcd in this list and that 
further data arc neccssary in order to compktc. tht• cvaluation of its cnvironmcntal hazards. 
particularly in relation to living rc~ources. 
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( Örcrsiit t 11i11g) 
Bihang Il 

FÖRTITKNINC ÖVER SK.-\OLIG.\ FLYTANDE AMNE'.'I 
SOM TRA'.\SPORTERAS I lll'.l.K 

)\mne 

Acetaldehyd 
,\ ttikssyra 
i\ t t i kssyraanhydrid 
Aceton 
Ace!oncya11hydri11 
.\cetylkloricl 
Akrnlein 
Akrylsyra* 
Akrylonitril (vinyl-
cyanid) 

:\diponit ril 
Alkylhensensu l f1 \Ilat(.-\ BSJ 

(rak kccl j:1 i 
( gren:.1d kedj:.1) 

Allylalkuhol 
.-\llylklorid 
Alun (I 5 <:; liisning) 
A m i nocty !etan olam in 

( hydroxictyletylen
cliami11 )* 

Ammoniak ( 28 c;. vatten-
lösning) 

!soamylacctat 
n-Amylacetat 
11-:\my!al knhol 
Anilin 

I 
F iirorenings-

FN- kategori för 
nummer; drift utsläpp 

1089 
1842 
1715 
1090 
1541 
1717 
1092 

1093 

1098 
1100 

1005 
1104 
I 104 

1547 

!Regel 3 i 
bilaga Il) 

Il 

c 
c 
c 
D 
;\ 

c 
A 
c 

13 
D 

c 
B 
8 
c 
D 

D 

R 
c 
c 
D 
c 

Rrstko1ll~en tra tion 
(i viktprocent) 

(RL·gcl 5 punkt 
I i bilaga Il) 

fil 

Uta11tiir 
l'fJl'Cfal-

0111råd('11 

0.1 

0.1 

(Regel 5 punkt 
7 i bilaga Il J 

IV 

/110111 
spccial-

0;11ri;de11 

0.05 

0.05 

* Astl'risk :.ingl'r :.ltt ~in11wt har upptJgits provisoriskt i förtt·ckningL'll ol'l1 att ~'tll'rligart' 
uppgifll'r är nodvändiga för att slutföra utvärderingc'n av dt•ss 111iljöriskL"r. siirskilt med 
avseende p~i kvande tillgängar. 
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Substance I Il lll IV 

Benzene 1114 c 
Bcnzyl alcohol - D 
Benzyl chloride 1738 B 
n-Butyl acetate 1123 D 
sec-Butyl acetate 1124 D 
n-Butyl acrylate D 
Butyl butyratc* B 
Butylene glycol(s) D 
Butyl methacrylate D 
n-Butyraldehyde 1129 B 
Butyric acid - B 
Calciurn hydroxide 

(solution) - D 
Camphor oil 1130 B 
Carbon disulphidc 1131 A 0.01 0.005 
Carbon tetrachloride 1846 B 
Caustic potash 

(Potassium hydroxide) 1814 c 
Chloroacetic acid 1750 c 
Chloroform 1888 B 
Chlorohydrins (crude)* D 
Chloroprene* 1991 c 
Chlorosulphonic add 1754 c 
para-Chlorotoluene - B 
Citric acid (I 0%-25%) D 
Creosote I 1334 A 0.1 0.05 I 

Cresols I 2076 A 0.1 0.05 
Cresylic acid 2022 A 0.1 0.05 
Crotonaldehyde 1143 B 
Cumene 1918 c 
Cyclohexane 1145 c 
Cyclohexanol - D 
Cyclohexanone 1915 I D 
Cyclohexylamine* D 
para-Cymene 

(lsopropyltoluene )* 2046 D 
Decahydronaphthalene I 1147 D 
Decane* I -

I 

D 

I 
I 

* Asterisk indicates tha t the substance has been provisionally included in this list and that 
further data are necessary in order to complete the evaluation of its cnvironmental hazards, 
particularly in relation to living resources. 
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-- ---- -- -- ------ ---- --· ---- ,-- ---- ----- - ·-·-- ·-:::: .. -- -- - ~ -~~~ {\. --~--- 4 ~ --f-- rv __ -·-

lknsylalkohol D I ' 
Bcnsylklorid 1738 I 

0
B \ 

n-Butylacetat 1123 · 
s-13utylacctat 1124 I D \ 
n-Butylakrylat D 
13utyl butyrat * J B

0 
I 

Butylcnglykol 
Butylmetakrylat j D I 
n-Butyraldchyd(n-butanal) 1129 

1

., B
8 

1

. 

Smiirsyra 
Kalciumhydroxid (lösning) D I; 

Kamferolja 1130 B · 
Koldisulfid 1131 A' 
Koltetraklorid 
Kaliumhydroxid 
Klorättiksyra 
Kloroform 
Klorhydriner (oförädlade)* 
Kloropren* 
Klorsulfonsyra 
p-Klortoluen 
Citronsyra ( 10 25 'l) 
Kreosot 
Krcsoler 
K.resylsyra (blandade fenoler) 
K ro tonaldehyd 
Kumen (isopropylbensen) 
Cyklohexan 
Cyklohexanol 
Cy kl oh exa.non 
Cyklohexylamin 

(aminocyklohexan)* 
p-Cymen 

( p-isopropyltoluen )* 

Dekahydronaftalen 
Dekan* 

1846 
1814 
1750 
1888 

1991 
1754 

1334. 

2076 
2022 
1143 
1918 
1145 

1915 

2046 
1147 

B 
c 
c 
B, 
D 
c 
(', 

B 
D 
A. 
A 
A 
B 
c· 
c 
D 
D 

D 

D 

D 
D 

0,01 

0.1 
0.1 
0,1 

0,005 

0,05 
0,05 
0,05 

* Asterisk anger att än1net har upptagits provisoriskt i förteckningen och att ytterligare 
uppgifter är nödvändiga för att slutföra utvärderingen av dess miljörisker, särskilt med 
avseende på levande tillgångar. 

17 Riksdagen I IJ75 I 76. I sam/. Nr 5 
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Substance I Il llI IV 

Diacetone alcohol* 1148 D 
Dibenzyl ether• c 
Dichlorobenzenes 1591 A 0.1 0.05 
Dichloroethyl ether 1916 B 
Dichloropropene - 2047 B 

Dichloropropane 
mixture (D.D. Soil 
fumigant) 

Diethylamine 1154 c 
Diethylbenzene 2049 c 

(mixed isomers) 
Diethyl ether 1155 D 
Diethylenetriamine* 2079 c 
Diethylene glycol - c 

monoethyl ether 
Diethylketone 

(3-Pentanone) 1156 D 
Diisobutylene* 2050 D 
Diisobutyl ketone 1157 D 
Diisopropanolamine - c 
Diisopropylamine 1158 c 
Diisopropyl ether* 1159 D 
Dimethylamine 

I. 
{40% aqueous) 1160 c 

Dimethylethanolamine 1051 c 
(2-Dimethylamino-

ethanol)* 
Dimethylformamide - D 
1,4-Dioxane* 1165 c 
Diphenyl/Diphenyloxide, 

mixtures* - D 
Dodecylbenzene - c 
Epichlorohydrin 2023 B 
2-Ethoxyethyl acetate* 1172 D 
Ethyl acetate 1173 

I 
D 

Ethyl acrylate 1917 D 
Ethyl amyl ketone* 

I 
c 

Ethylbenzene 1175 c 
Ethyl cyclohexane - D 

I 

* Asterisk indicates that the substance has been provisionally included in this list and that 
further data are necessary in order to complete the evaluation of its environmental hazards, 
particularly in relation to Jiving resources. 
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Dibensylctcr* 
Diklorbensener 
Dikloretyleter 
Diklorpropen-

<liklorpropan, 
blandning 

Dietylamin 
Dietylbensen 

( hlandade isomerer) 
Dietyletcr (eter) 
Dictylentriamin * 
Dic ty lenglykol mon octyletcr 
Dietylketon (3-pcntanon) 
Diisobutylcn ( diisobuten )* 
Diisobutylketon 
Diisopropanolamin (DIPA) 
Diisopropylamin 
Diisopropyletcr ( isopropyleter )* 
Dimetylamin ( DMA) 

(40 c; vattenlösning) 
Dimctyletanolamin 

(2-dimetylaminoetanol)* 
Di metyl formamid (DM F) 
1,4-Dioxan* 
Bi fcnyl/bifcnyloxid, 

blandningar* 
Dodekylbensen 

( dodecylbenscn) 
Epiklorhydrin 
2-Etoxyetylacetat * 
t::tylacetat 
Etylakrylat 
Ltylamylketon (EAK)* 
Etylbensen 
Etylcyklohexan 

1591 
1916 

2047 
1154 

2049 
1155 
2079 

1156 
2050 
1157 

1158 
1159 

1160 

2051 

1165 

2023 
1172 
1173 
1917 

1175 

I 

A 
B 

B 
c 

c 
D 
c 
c 
D 
D 
D 
c 
c 
D 

c 

D 

c 
B 
D 
D 
D 
c 
c 
D 

259 

111 IV 

0,1 0,05 

*" Asterisk anger att ärnnet har upptagits provisoriskt i förteckningen och att ytterligare 
uppgifter är nödvändiga för att slutföra utvärderingen av dess miljörisker. särskilt med 
avsecnuc pii kvande tillgångar. 
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Substance I Il 111 IV 

Ethylene chlorohydrin 
(2-Chloro-ethanol) 1135 D 

Ethylene cyanohydrin* - D 
Ethylenediarnine 1604 c 
Ethylene dibromide 1605 B 
Ethylene did1loride 1184 B 
Ethylene glycol 

rnonoethyl ether 
(Methyl cellosolve) 1171 D 

2-Ethylhexyl acrylate* D 
2-Ethylhexyl alcohol - c 
Ethyl lactate* 1192 D 
2-Ethyl 3-propyl-

acrolein* B 
Formaldehyde 

(37-50% solution) 1198 c 
Formic acid 1779 D 
Furfuryl alcohol - c 
Heptanoic acid* - D 
Hexamethylenediamine* 1783 c 
Hydrochloric acid 1789 D 
Hydrotluoric acid 

( 40% aqueous) 1790 B 
Hydrogen peroxide 

(greater than 60%) 2015 c 
lsobutyl acrylate D 
Isobutyl alcohol 1212 D 
lsobutyl methacrylate - D 
Isobutyraldehyde 2045 c 
lsoQctane* D 
lsopentane - D 
Isophorone D 
Isopropylamine 1221 c 
lsopropyl cyc.:lohexane - D 
lsoprene 1218 D 
Lactic acid - D 
Mesityl oxide* 1229 c 
Methyl acetate 1231 D 
Methyl acrylate 1919 c 
Methylamyl alcohol - D 

* Asterisk indicatcs that the substance has been provisionally included in this list and that 
further data are necessary in order to complete the evaluation of its environmental hazards, 
particularly in relation to living resources. 
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Ämne ; I I Il i 111 ~ IV 

EtylenkJo,hyd<in (2-~o,_;,~;;J}j--;-;;:;- :--D ___:_ -------- --------- --

Etylencyanhydrin * ' D 
Etylendiamin 1604 C -
Etylendibromid 1605 B 
Etylcndiklorid 1184 B 
Etylenglykolmonoetyleter 

(etylcellosolv) 1171 D 
2-Ltylhexylakrylat* D 
2-I::tylhcxylalkohol 

(2-ctylhcxanol) C 
Etyllaktat* 1192 D 
2-Etyl-3-propylakrolein * B 
Formaldehyd (37--50 'X lösning) 

(formalin) 1198 C 
Myrsyra 1779 D 
furfurylalkohol C 
Heptansyra * D 
I Irx:1111etylcndiamin * 1783 C 
Saltsyra 1789 D -
FI uorv:itcsyra 

( 40 '.;,vattenlösning) 1790 B 
Viitcpcroxid 

(mer än 60 '.X.) 2015 C 
lsobutylakrylat D 
lsobutylalkohol 1212 D 
lsobutylmetakrylat D 
lsobutyraldehyd 

( isobutylaldehyd) 
lsooktan* 
lsopentan 
lsoforon 
I sopropyl amin 
lsopropylcyklohexan 
I sopren 
Mjiilksyra 
Mcsityloxid * 
\1etylacctat 
Metylakrylat 
l'v1etylamylalkohol (MIBC) 

2045 

1221 

1218 

1229 
1231 
1919 

(' 

D 
D 
() 

c 
)) 

D 
n 
c 
D 
c 
D 

* Asterisk anger att ätnnet har uppt3g:its ·provisoriskt i förteckningen och att ytterligare 
uppgiftL'r är nödviindiga för att slutföra utvärderingen av dess miljörisker, särskilt rnl'd 
avsl'ende på levande tillgångar. 
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Substance I Il ' lll IV 

Methylene chloride 1593 B 
2-Methyl-5-Ethyl-

pyridine* - B 
Methyl methacrylate 1247 D 
2-Methylpentene* - D 
alpha-Methylstyrene* D 
Monochlorobenzene 1134 B 
Monoethanolamine - D 
Monoisopropanolamine - c 
Monomethyl 

ethanolamine - c 
Mononitrobenzene - c 
Monoisopropylamine - c 
Morpholine* 2054 c 
Naphthalene (molten) 1334 A 0.1 0.05 
Naphthenic acids* - A 0.1 0.05 
Nitric acid (90%) 2031/ c 

2032 
2-Nitropropane D 
ortho-Nitrotoluene 1664 c 
Nonyl alcohol* - c 
Nonylphenol - c 
n-Octanol - c 
Oleum 1831 c 
Oxalic acid (10-25%) - D 
Pentachloroethane 1669 B 
n-Pentane 1265 I c 
Perchloroethylene 1897 B 

(T etrac hloroe thy !ene) 
Phenol 1671 B 
Phosphoric acid 1805 D 
Phosphorus ( elemental) 1338 A 0.01 0.005 
Phthalic anhydride I c 

(mol ten) I 
beta-Propiolactone* B 
Propionaldehyde I 275 D 
Propionic acid 1848 

I D 
Propionic anhydride i D 
n-Propyl acetate''' 1276 c 

' 

* Asterisk indicates that the substance has been provisionally lncluded in this list and that 
further data are necessary in order to complete the evaluation of its environmental hazards, 
particularly in relation tu living resources. 
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-··---··· -----------r----,.-------7--·-- --·------. 

Ämne . 1· 1 11'1 111 IV 
____ .:_~-----· -·-·---~--. _ .. -- . ·----

Metylenklorid ( diklormetan) i 1593 
I 

B 
I 2-Metyl-5-etylpyridin (MEP)* B 

Metylmetakrylat 1247 

I 
D, 

I 2-Metylpcnten * 0: 

o:-Metylstyren* 

I 
D 

Monokl orbensen (kl orbensen) 1134 B 
!\tonoetanolamin (MEA) 

I ( ctanolamin) D 
Monoisopropanolarnin (MIPA) I 

(isopropanolamin) I c 
Monometyletanolamin I c 
\1ononitrobensen (nitrobensen) I I c 
Monoisopropylamin c 
!\1orfol in* I 2054 c 
~aftalen (smält) 1334 A 0,1 0.05 
:'\aftensyror* I A 0.1 0.05 
Salpetersyra (90 %) 

I 
2031/ c 
2032 

2-Nitropropan 
I 

D 
o-i\itrotoluen 1664 c 
Nonylalkohol * 

I 
c 

\onylfenol c 
n-Oktanol ( n-oktyalkoho]) 

I 
c 

Oleum 1831 c 
Oxalsyra ( 10 - 25 %) 

I 
D 

Pcntakloretan 1669 B 
n-Pentan 

I 

1265 c 
Perkloretylcn 

( tctrakloretylen) 1897 B 
fenol 

i 
1671 B 

Fosforsyra 1805 D 
Fosfor (grundämnet) 1338 A 0,01 0.005 
Ftalsyraanhydrid (smmo 

I 
c 

13-Propiolakton (BPL)" B 
Propionaldehyd 1275 () 

Propi onsyra 1848 D 

Propi onsy raanhy dri d D 
n-Propylacetat* 1276 c 

-· -----------
* Asterisk anger att ä1nnet har upptagits provisoriskt i förteckningen och att yttcrligarl' 

uppgifter är nödvtindiga för att slutföra utvärderingen av dess miljörisker. särskilt nll'd 
avseende på !cl'andt' tillgån!rnr. . 

-
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Substance I Il . lll IV 

n-Propyl alcohol 1274 D 
n-Propylamine 1277 c 
Pyridine 1282 B 
Silicon tetrachlori<le 1818 D 
Sodium bichromate 

(solution) I - c 
I Sodium hydroxide I 1824 c 

Sodium pentachloro-
phenatc (solution) - A 0.1 0.05 

Styrene monomer 2055 c 
Sulphuric acid 1830/ c 

1831/ 
1832 

Tallow - D 
T et raethyl lcad 1649 A 0.1 0.05 
Tetrahydrofuran 2056 D 
Tetrahydrona ph thalene 

I 
1540 c 

Tetramethylbenzene - D 
Tetramethyl lead I 1649 A 0.1 0.05 
Titanium tetrachloride 1838 D 
Toluene 1294 c 
Toluene diisocyanate* 2078 B 
Tril:hloroethane - c 
Trichloroethylene 1710 B 

I T riethanulamine - D 
Tricthylamine 1296 c 
Trimethylbenzene* - c 
Tritolyl phosphatc 

(Tricresyl phosphatc )* - B 
Turpentine ( wood) 1299 B 
Vinyl acetate 1301 c 
Vinylidene chloride* 1303 B 
Xylenes (mixed isomers) 1307 

I 
c 

I 
I I 

I 
* Asterisk indicatcs that thc substance has bcen provbiunally induded in this list and that 

further data are m·cessary in order lo complcte thc evaluation of ils environmental hazards, 
particularly in relation to living resources. 
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Ämne -------r--. --i--;;- __ T ___ .~~ -·--r-- ~~----f 7,~f :~~~,~1 - ------11m1

1

_T_! C--·- -· -· · · 

Kiseltetraklorid I . 
(tctraklorsilan) ! 1818 . D 

Natriumdikromat (lösning) ; c 
Natriumhydroxid 1824 (' 
Natriumpentaklorfenat 

(natriumpentaklorfenoxid) 
(lösning) 

Styren (monomer) 
Svavelsyra 

Talg 
Tetractylbly (TELI 
Tctrahydrofuran (TJ-IF) 
Tetrahydronaftalcn 
Tetramety\bensen 
Tetrametylbly (TML) 
Titantetraklorid (titanklorid) 
Toluen (toluo)) 
T ol uen diisocyanat * 
T rikloretan 
Trikloretylen 
Trictanolamin (TEA) 
Trietylamin 
Trimetylbensen* 
Tritolylfosfat (TCP) 

It rikresyl fosf al)* 
Terpentin (trä) 
Vinyl acetat 
Vinylidenklorid * 
Xylen (blandade isomerer) 

2055 
1830/ 
1831 I 
1832 

1649 
2056 
1540 

1649 
1838 
1294 
2078 

1710 

1296 

1299 
1301 
1303 
1307 

" c 
(' 

D 
A 
D 
(' 

D 

" D 
c 
B 
(' 

B 
D 
(' 

c 

B 
B 
(' 

B 
c 

0,1 0.05 

0,1 0.05 

0,1 0.05 

* Astl'risk angl'r att ä111n('t h~n upptagits provisoriskt i ft_lrtl'cknin~cn och att yttcrli!=!art' 
uppgifter är nödvändiga for att slutföra utvärderingL'll av Lkss miljörisker, särskilt nwd 
avseende på lt·vand~ tillgangar. 
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Appendix 111 

LIST OF OTHER LIQUID SUBSTANCES CARRIED IN BULK 

Acetonitrile (Methyl cyanide) 

tert·Amyl alcohol 

n-Butyl alcohol 

Bu tyrolactone 

Calcium chloride (solution) 

Castor oil 

Citric juices 

Coconut oil 

Cod !iver oil 

iso-Decyl alcohol 

n-Decyl alcohol 

Decyl octyl alcohol 

Dibutyl ether 

Diethanolamine 

Diethylene glycol 

Dipentene 

Dipropylene glycol 

Ethyl akohol 

Ethylene glycol 

Fatty alcohols (C12-C20) 

Glycerine 

n-Heptane 

Heptene (mixed isomers) 

n-Hexane 

Ligroin 

Methyl alcohol 

Methylamyl acetate 

Methyl ethyl ketone (2·butanone) 

Milk 

Molasses 

Olive Oi! 

Polypropylene glycol 

iso-Propyl acetate 

iso-Propyl alcohol 

Propylene glycol 

Propylene oxide 

Propylene tetramer 

Propylene trimer 

Sorbitol 

Sulphur (liquid) 

Tridecanol 

Triethylene glycol 

Triethylenetetramine 

Tripropylene glycol 

Water 

Wine 
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f Örersdr tning) 

Bihang 111 . 

FÖRTF.CKNI:"G ÖVER ANDRA FLYTANDE ÄMNEN SOM TRANSPORTERAS I BULK 

Acetonitril (metylcyanid) 

t-Amylalkohol 

n-Butylalkohol 

Butyrolakton 

Kalciumklorid (lösning) 

Ricinolja 

Citronsaft 

Kokosolja 

Fiskleverolja 

lsodekanol (isodekylalkohol) 

n-Dekanol (n-dekylalkohol) 

Dekyloktylalkohol 

Dibu1yleter 

Dietanolamin 

Dictylenglykol 

Dipenten 

Dipropylenglykol 

Etylalkohol 

Etylenglykol 

Fettalkoholer (C 1 2 -C 2 o) 

Glycerin 

n-Heptan 

Heptcn (blandade isomerer) 

n-Hexan 

Li gro in 

Metyl alkohol 

'v1etylamylacctat 

Metyletylketon (2-butanon) 

Mjölk 

Melass 

Olivolja 

Polypropylenglykol 

lsopropylacetat 

lsopropylalkohol 

Propylenglykol 

Propylcnoxid 

Propylen tetramer 

Propylcn trimer 

Sorbitol 

Svavel (lösning) 

Tride.kanol 

Trietylenglykol 

T rietylcntctramin 

Tripropylenglykol 

Vatten 

Vin 
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Appendix IV 

CARGO RECORD BOOK FOR SHIPS CARRYING 
NOXIOUS LIQUID SUBST ANCES IN BULK 

268 

Name of ship ...................................................... . 

Cargo carrying c"apacity of . 
each tank in cubic met res ............................................ . 

Voyage from . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to ........................ . 

(a) Loading of cargo 

I. Date and place of loading 

2. Narne and category of 
cargo(es) loaded 

3. ldentity of tank(s) loaded 

( b) Transfer of cargo 

4. Date of transfer 

5. ldcntity of tank(s) (i) From 
(ii) To 

6. Was( wcre) tank( s) in S(i) cmptied'? 

7. lf not. quantity remaining 

(c) Unloading of cargo 

8. Date and place of unloading 

9. ldentity of tank(s) unloaded 

10. Was(were) tank(s) emptied? 

11. lf not, quantity remaining in tank( s) 

12. ls(arc) tank(s) to be cleaned'! 

13. Amount transferred to slop tank 

14. ldentity of slop tank 

( d) Ballasting of cargo tanks 

15. ldentily of tank(s) ballasted 

16. Date and position of ship at start 
of ballasting 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature of Master 



Prop. 1975/76:5 

Bihang IV 

LASTDAGBOK l'ÖR FARTYG SOM TRANSPORTERAR 
SKAULIGA FLYTANl)I'. ÄMNEN I BCLK 

Fartygets namn ........... . 

269 

( Örersätt11i11g) 

Varje tanks lastkapacitet 
i ktihikmeter .............................................. . 

Resa fran ......................... till .................... . 

J) Intag av last 

I. Dag och plats for lastning 

, Namn pa och kategori 
av intagen last 

3. Lastade tankens(arnas) 
iden ti tetsbctcckning(a r) 

b) Omdisponering av last 

4. Dag för omdisponering 

5. Tankens(arnas) 
iden titetsbeteckning( ar) 

I) Från 
2) Till 

6. Blev tanken(arna) under 5. Il tömd(a)'? 

7. Om ej, ange återstående mängd. 

c) Lossning av last 

8. Dag och plats för lossning 

9. Lossade tankens(arnas) identitctsbeteckning(ar) 

I 0. Blev tanken(arna) tömd(a)'? 
11. Om ej, ange återstående mängd i tanken(arna). 

12. Skall tanken(arna) rengöras? 

13. Mängd som överförts till sloptank 

14. Sloptanks ident itctsbeteckning 

d) Barlastning av lasttankar 

15. Barlastade tankens(arnas) idcnti tetsbeteckning(ar l 

I 6. Dag och fartygets position 
vid barlastningens början 

. . ..................................... Befälhavarens undc rskri ft 
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(e) Cleaning of cargo tanks 

Category A substances 

17. ldentity of tank(s) dcaned 

18. Date and location of deaning 

19. Method(s) of deaning 

20. Location of reception facil ity used 

21. Concentration of effluent when 
discharge to reception facility stopped 

22. Quantity remaining in tank 

23. Procedure and amount of water 
introduced into tank in final deaning 

24. Loc:ation, date of discharge into sea 

25. Procedure and equipment used in 
disc:harge into the sea 

Category 8, C and D substances 

26. Washing procedure used 

27. Quantity of water used 

28. Date, location of discharge into sea 

29. Proc:edure and equipment used in 
discharge into the sea 

(t) Transfer of dirty ballast water 

30. ldentity of tank(s) 

31. Date and position of ship at start 
of dist:harge into sea 

32. Date and position of ship at 
finish of discharge into sea 

33. Ship's speed(s) during discharge 

34. Quantity discharged into sea 

35. Quantity of polluted water transferred 
to slop tank( s) (identify slop tank(s)) 

36. Date and port of discharge to shore 
reception facilities (if applicable) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature of Master 
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e) Rengöring av lasttankar 

Ämnen av kategori A 

I 7. Rengjorda tankens( arnas) iden ti tetsbeteckning(ar) 

18. Dag och fartygets position vid rengöring 

19. Rengiiringsmetod(er) 

20. Belägenhet av moftagnings:mordning som anlitats 

21. Koncentration i utllöue när avlämnande 
till •nottagningsanordning avslutats 

11 Atcrstående mängd i tank 

23. Metod för avslutande rengöring och 
m2ngd vatten som därviu tillförts tank 

24. Position vid och dag för utsläpp i havet 

25. Metod och utrustning som använts 
vid utsläpp i hawt 

Ämnen av kategori B, C och D 

2 6. Använd renspolnings111etod 

27. Använd mängd vatten 

2~. Dag för och fartygets position vid utsläpp i havet 

29. Metod och utrustning som använts 
vid utsläpp i havet 

f) överföring av förorenad barlast 

30. Tankens(arnas) identi
tetsbe teckning( ar) 

J I. Dag och fartygets position 
när utsläpp i havet påbörjats 

32. D:ig och fartygets position 
när utsläpp i havet avslutats 

33. F:irtygets fart(er) under utsläppet 

34. l\fängd som h:ir släppts ut i havet 

35. Mängd fororenat vatten som överförts till 
sloptank(ar) (sloptankens( arnas) 
idL'nti tetsbeteckning( ar) anges) 

36. D:ig och hamn för avlämn:mde till 
mottagningsanordningar i land (om tillämpligt) 

271 

....................................... Befälhavarens underskrift 
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(g) Transfer from stop tank/disposal of residue 

37. ldentity of slop tank(s) 

38. Quantity disposed from each tank 

39. Method of disposal of residue: 

(a) Reception facilities 

(b) Mixed with cargo 

(c) Transferred to another ( other) 
tank(s) (identify tank(s)) 

(d) Other method 

40. Date and port of disposa\ of residue 

(h) Accidental or other exceptional discharge 

41. Date and time of occurrence 

42. Place or position of ship at time of 
occurrence 

43. Approximate quantity, name and 
category of substance 

44. Circumstances of discharge or 
escape and general remarks. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature of Master 
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g) Överföring frim sloptank/bortskaffande av rester 

37. Sloptankens(arnas) identitetsbeteckning(ar) 

38. Mängd som bortskaffats från varje tank 

39. Metod för bortskaffande av rester: 

a) mottagningsanordningar 

b) blandning med last 

c) överföring till annan (andra) tank(ar) 
(tankens(arnas) identitetsbeteckning(ar) anges) 

d) annan metod 

40. Dag rn:h hamn för bortskaffande av rester 

273 

h) Utsläpp till följd av olyckshändelse eller annan oförutsedd omständighet 

41. Dag och tidpunkt för händelsen 

4., Fartygets uppehållsort eller 
position vid tidpunkten for 
händelsen 

43. Ämnets ungefärliga mängd. 
benämning och kategori 

44. Omständigheter vid utsläppet 
eller uttlödd och allmänna 

. anmärkningar 

....................................... Befälhavarens underskrift 

18 Riksdagen 1975176. I sam/. Nr 5 
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Appendix V 

FORM OF CERTIFICA TE 

INTERNATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE FOR THE 
CARRIAGE OF NOXIOUS LIQUID SUBST ANCES IN BULK ( 1973) 

(Note: This Certificate shall be supplemented in the case of a chemical tanker 
by the certificate required pursuant to the provisions of ReguJation 13(3) 
of Annex Il of the Convention) 

(Official Seal) 

lssued under the provisions of the International Convention for the Prevention of 
Pollution from Ships, 1973, under the authority of the Government of 

(full official designation of the country) 

by .............................................................. . 
(full official designation of the competent person or organization authorized 
under the provisions of the Jnternational Convention for the Prevention of 
Pollution from Ships. 1973) 

Distinctive 
Port of Gross Name ofShip Number or 

Letter Registry Tonnage 
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(Översättning) 

Bihang V 

FORMULÄR FÖR CERTIFIKAT 

INTERNATIONELLT FöRORENINGSSKYDDSCERTIFIKAT FÖR TRANSPORT 
AV SKADLIGA FLYTANDE ÄMNEN I BULK (1973) 

(Anmärkning: Detta certifikat skall i fråga om kemikalietankfartyg kompletteras 
med det certifikat som kräves enligt föreskrifterna i regel 13 punkt 3 
i bi laga Il till konventionen) 

(Officiellt sigill) 

Ut fårdat enligt föreskrifterna i 1973 års internationella konvention till förhindrande 
av förorening från fartyg enligt bemyndigande av regeringen i 

(landets fullständiga namn) 

av ................................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
(fullständigt namn på behörig person eller organisation som bemyndigats enligt 
föreskrifterna i 1973 års internationella konvention till förhindrande av 
förorening från fartyg} 

I 
I 

J 

Fartygets namn Registrerings- Hemort Brutto-
nummer eller dräktighet 
signalbokstäver 
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THIS IS TO CERTIFY: 

1. That the ship has been surveyed in accordance with the provisions of 
Regulation 10 of Annex Il of the Convention. 

2. That the survey showed that the design. construction and equipment of the 
ship are such as to rninimizc the uncontrolled discharge into the sea of noxious 
liquid substances. 

3. That the following arrangements and procedures have been approved by the 
Administration in connexion with the implementation of Regulation 5 of Annex Il 
of the Convention: 

(Continued on the annexed signed and dated sheet(s)) 

This certificate is valid until .......................................... , 
subject to intermediate survey(s) at intervals of ........................... . 

Issued at ........................................ · · · .... · · · · · · · · · · · · 
( place of issue of Certificate) 

.......................... 19 .. 
(Signature of duly authorized official 
issuing the Certificate) 

(Seal or stamp of the issuing Authority, as appropriate} 
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DET INTYGAS 

I. att fartyget har besiktigats enligt föreskrifterna i regel I 0 i bilaga Il till 
konventionen, 

2. att besiktningen har visat att fartygets utformning, konstruktion och 
utrustning är sådan att okontrollerat utsläpp i havet av skadliga flytande ämnen 
begränsas sä längt som möjligt. 

3. att följande anordningar och metoder har godkänts av administrationen i 
samband med tillämpningen av regel 5 i bilaga Il till konventionen: 

(Fortsättning, se bifogade undertecknade och dagtecknade tillägg.~blad) 

Detta certifikat gäller till ...................................... . 
under förutsättning att fartyget undergår mellanbesiktning(ar) med mellantider av 

Utfärdat i 
(plats där certifikatet utfärdats} 

......... 19 .. 
(Underskrift al' 1•ederbörligen bem 1'11· 

digad tjänsteman som utfärdat certifi· 
katet} 

( Drn u tfiirdal/lk myndighetens sigill eller stä111pel, enligt l'ad so111 är tillä111pligt) 
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Intermediate surveys 

This is to certify that at an intermediate survey required by Regulation I 0(1 )( c) of 
Annex Il of the Convention, this ship and the condition thereof are found to 
comply with the relevant provisions of the Convention. 

Signed ........................... . 
(Signature af duly autharized afficial) 

Place 

Date 

(Seal ar stamp af the Autharity, as apprapriate) 

Signed ........................... . 
(Signature af duly autharized afficial) 

Place 

Date 

(Seal ar stamp af the Autharity, as apprapriate) 

Under the provisions of Regulation 12(2) and ( 4) of Annex Il of the Convention 
the va!idity of this Certificate is extended until 

Signed ........................... . 
(Signature af duly autharized afficial) 

Place 

Date 

(Seal ar stamp af the Autharity, as appropriate) 
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Mellanbesiktningar 

Det intygas att vid mellanbesiktning som avses i regel 10 punkt I c) i bilaga II till 
konventionen detta fartyg och dess tillstånd befunnits uppfylla tillämpliga 
föreskrifter i konventionen. 

Underskrift 
(Underskrift ar 1•ederbörligen be111yndigad 
tjänstc111an) 

Plats ......................... . 

Dag .......................... . 

(My11dighete11s sigill eller stämpel, enligt vad som är tillämpligt) 

Underskrift .................... . 
(Underskrift av l'ederbörligen bemyndigad 
tjä11ste111an) 

Plats ......................... . 

Dag .............. · · · · · · · · · · · · · 

f Nvndighetens sigill eller stämpel, enligt md som är tillämpligt) 

Med stöd av föreskrifterna i regel 12 punkterna 2 och 4 i bilaga Il till konventionen 
har certifikatets giltighet förlängts till 

Underskrift 
(Underskrift 111• l'cderbörligen bemyndigad 
tjä11s tc111an) 

Plats ......................... . 

Dag ........................... 

(Myndighetens sigill eller stämpel, enligt vad som är tillämpligt) 
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ANNEX 111 

REGULATIONS FOR THE PREVENTION OF POLLUTION BY 
HARMFUL SUBSTANCES CARRIED BY SEA IN PACKAGED FORMS, 

OR IN FREIGHT CONTAINERS, PORTABLE TANKS OR 
ROAD AND RAIL TANK WAGONS 

Regulation 1 

Application 

(1) Unless expressly provided otherwise, the Regulations of this Annex apply to 
all ships carrying harmful substances in packaged forms, or in freight containers, 
portable tanks or road and rail tank wagons. 

(2) Such carriage of harmful substances is prohibited except in accordance with 
the provisions of this Annex. 

(3) To supplement the provisions of this Annex the Government of each Party 
to the Convention shall issue, or cause to be issued, detailed requirements on 
packaging, marking and labelling, documentation, stowage, quantity !imitations, 
exceptions and notification, for preventing or minimizing pollution of the marine 
environment by harmful substances. 

( 4) For the purpose of this Annex, empty receptacles, freight containers, portable 
tanks and road and rail tank wagons which have been used previously for the 
carriage of harmful substances shall themselves be treated as harmful substances 
unless adequate precautions have been taken to ensure that they contain no residue 
that is hazardous to the marine environment. 

Regulation 2 

Packaging 

Packagings, freight containers, portable tanks and road and rail tank wagons 
shall be adequate to minimize the hazard to the marine environment having regard 
to their specific contents. 

Regulation 3 

Marking and Labelling 

Packages, whether shipped individually or in units or in freight containers, 
freight containers, portable tanks or road and rail tank wagons containing a harmful 
substance, shall be durably marked with the correct technical name (trade names 
shall not be used as the correct technical namc), and further marked with a 
distinctive Jabel or stencil of Jabel, indicating that the contents are harmful. Such 
identification shall be supplemented where possible by any other means, for 
example by the use of the United Nations number. 
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( Ö1·crsät 111i11g) 

BILAGA 111 

REGLER TILL FÖRHINDRANDE AV FÖRORENING GENOM SKADLIGA ÄMNEN 
SOM TRANSPORTERAS TILL SJÖSS I FÖRPACKAD FORM ELLER I 

FRAKTCONTAINER, FLYTTBARA TANKAR ELLER LANDSVÄGS- OCH 
JÄRNVÄGSTANKVAGNAR 

Regel 1 

Tillämpn ingsum rdde 

I. Om annat ej ut tryckligcn anges skall reglerna i denna bilaga äga tillämpning pä 
alla fartyg som transporterar skadliga ämnen i förpackad form eller i fraktcontainer. 
flyttbara tankar eller landsvägs- och järnvägstankvagnar. 

2. Sadan transport av skadliga ämnen är förbjuden. om den ej sker i enlighet med 
föreskrifterna i denna bilaga. 

3. I syfte att komplettera föreskrifterna i denna bilaga skall varje fördragsslutande 
parts regering utfärda eller lata utfärda detaljerade föreskriftl!r om förpackning. 
märkning och etikettering. dokumentation. stuvning. kvantitetsbegränsningar. 
undantag och underrättelser för att förhindra eller sä längt som möjligt begränsa 
förorening av den marina miljön genom skadliga ämnen. 

4. Vid tillämpningen av denna bilaga skall tomma förpackningar. fraktcontainer. 
flyttbara tankar och landsvägs- och järnvägstankvagnar som använts tidigare för 
transport av skadliga ämnen själva behandlas som skadliga ämnen. om ej lämpliga 
Cörsiktighetsatgärder vidtagits för att säkerställa att de cj innehidler nägon rest som 
är skadlig för den m~.rin a miljön. 

Regel 2 

Fä1pack ning 

r örpackningar. frakt eon tainer. llyt tba ra tankar och landsvägs- och järnvägs
tankvagnar skall vara lämpliga med hänsyn till sitt särskilda innehitll för att sii 
längt som möjligt begr:insa risken för den marina miljön. 

Regel 3 

Märkning och etikettering 

Kollin. vare sig de skeppas för sig eller i enheter eller i fraktcontaincr. flyttbara 
tankar eller landsv:igs- och jiirnvägstankvagnar. som innehaller ett skadligt änrne 
skall vara varaktigt märkta med den korrekta tekniska ben:imningen (handelsnamn 
skall ej användas som korrekt teknisk b~nämning) och skall vidare vara m~irkta med 
en tydlig etikett eller med ett schablonmala1 märke som anger att innch~illet är 
skadligt. Denna märkning skall. när det iir möjligt. kompletteras på annat sätt. t. ex. 
genom användande av Förenta nationernas nummer. 
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Regulation 4 

Documenta tian 
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(1) In all documents relating to the carriage of harmful substances by sea where 
such substances are named, the correct technical name of the substances shall be 
used (trade names sha\I not be used). 

(2) The shipping documents supplied by the shipper shall include a certificate or 
declaration that the shipment offered for carriage is properly packed, marked and 
labelled and in proper condition for carriage to minimize the hazard to the marine 
environment. 

(3) Each ship carrying harmful substances shall have a special list or manifest 
setting forth the harmful substances on board and the location thereof. A detailed 
stowage plan which sets out the location of all harmful substances on board may be 
used in place of such special list or manifest. Copies of such documents shall also be 
retained on shore by the owner of the ship or his representative until the harmful 
substances are unloaded. · 

( 4) In a case where the ship carries a special list or manifest or a detailed stowage 
plan, required for the carriage of dangerous goods by the International Convention 
for the Safety of Life at Sea in force, the documents required for the purpose of 
this Annex may be combined with those for dangerous goods. Where documents 
are combined, a clear distinction shall be made between dangerous goods and other 
harmful substances. 

Regulation 5 

Stowage 

Harmful substances shall be both properly stowed and secured so as to 
minimize the hazards to the marine environment without impairing the safety of 
ship and persons on board. 

Regulation 6 

Quantity Limitations 

Certain harmful substances which are very hazardous to the marine environ
ment may, for sound scientific and technical reasons, need to be prohibited for 
carriage or be limited as to the quantity which may be carried aboard any one ship. 
In limiting the quantity due consideration shall be given to size, construction and 
equipment of the ship as well as the packaging and the inherent nature of the 
substance. 

Regulation 7 

Exceptions 

(I) Discharge by jettisoning of harmful substances carried in packaged forms, 
freight containers, portable tanks or road and rail tank wagons shall be prohibited 
except where necessary for the purpose of securing the safety of the ship or saving 
life at sea. 
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Regel 4 

Dok11me11 tat io11 
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l. I alla handlingar som avser transport av skadliga ämnen till sjöss där sådana 
ämnen nämnes sk:.111 ämnenas korrekta tekniska ben:imning använd:.1s (h:.1ndelsna111n 
skall ej användas). 

2. De skeppningshandlingar som tillhandahålles av avsändaren skall innefatta ett 
intyg eller en förklaring att den skeppslast som skall transporteras är lämpligt 
förpackad, märkt och etiketterad och i lämpligt skick för transport så att risken för 
den marina miljön begränsas sä långt som möjligt. 

3. Varje fartyg som transporterar skadliga ämnen skall inneha en s:irskild 
förtt?ckning eller ett s:irski\t manifest som upptar de skadliga :imnen som finns 
ombord och deras placering. En de taljcrad stuvningsplan som anger placering av alla 
skadliga ämnen ombord far användas i stället för särskild förteckning eller s:irskilt 
manifest. Kopior av sådana dokument skall också behållas i land av fartygets ägare 
dler hans representant till dess de skadliga ämnena har lossats. 

4. I fall då på fartyget finns en särskild förteckning eller ett särskilt manifest eller 
en detaljerad stuvningsplan som kräves för transport av farligt gods enligt gällande 
internationella konvention om s:ikerheten for människoliv till sjöss far de 
handlingar som kräves enligt denna bilaga kombineras med dem som .:1vser farligt 
gods. l lar handlingarna kombinerats, skall tydlig atskillnad göras mellan farligt gods 
och andra skadliga :imnen. 

Regel 5 

St11J111i11g 

Skadliga ämnen skall hade stuvas och säkras på lämpligt sätt, så att riskerna för 
den marina miljön begränsas så långt som möjligt utan att säkerheten för fartyget 
och personer ombord försämras. 

Regel 6 

K !'anti te tsbegrä11sni11gar 

I fråga om vissa skadliga ämnen som innebär mycket stora risker for den marina 
miljön kan det av välgrundade vetenskapliga och tekniska skäl v;m nöd v:indigl ;Jt t 
forbjuda transport eller att begränsa de mängder av dessa ämnen som Ltr 
transporteras pä et I fartyg. Vid kvantitetsbegränsning skall vederbörlig hänsyn tagas 
till fartygets storlek. konstruktion och utrustning liksom till ämnets förpackning 
och särskilda egenskaper. 

Regel 7 

Undalllag 

I. Utsläpp av skadliga ämnen som transporteras i förpackad form. fraktcuntai
ncr. flyttbara tankar eller landsvägs- och järnvägstankvagnar genom överbordlämp
ning skall vara förbjudet utom niir det är nödvändigt för att trygga fartygets 
säkerhet cl kr for alt rädda människoliv till sjöss. 
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(2) Subject to the provisions of the present Convention. appropriate measures 
based on the physica\, chemical and biological properties of harmful substances 
shall be taken to regulate the washing of leakagcs overboard provided that com
pliance with such measures would not impair the safety of the ship and persons on 
board. 

Regulation 8 

Notification 

With resped to certain harmful sµbstances, as may be designated by the 
Government of a Party to the Convention, the master or owner of the ship or his 
representative shall notify the appropriate port authority of the intent to load or 
unload such substances at least 24 hours prior to such action. 
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1 Lämpliga ätgärder, som grundas pä skadliga ämnens fysiska, kemiska och 
biologiska egenskaper, skall med beaktande av föreskrifterna i denna konvention 
vidtagas för att reglera spolning överbord av läckage, förutsatt att s5dana iitgärder 
ej försämrar säkerheten rör fartyg och personer ombord. 

Regel 8 

Underrättelser 

I fråga om vissa skadliga ämnen, enligt vad som kan bli bestämt av 
fördragsslutande parts regering. skall fartygets befälhavare eller ägare eller dennes 
represen tant underrätta vederbörande hamnmyndighet om avsikten att lasta eller 
lossa sädana ämnen minst 24 timmar före s~idan atgän.l. 
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ANNEX IV 

REGULATIONS FOR THE PREVENTION OF 
POLLUTION BY SEWAGE FROM SHIPS 

Regulation 1 

Definitions 

For the purposes of the present Annex: 

(l) "New ship" means a ship: 

286 

(a) for which the building contract is placed, or in the absence of a building 
contract, the keel of which is laid, or which is at a similar stage of 
construction. on or after the <late of entry into force of this Annex; or 

(b) the delivery of which is three years or more af ter the <late of entry into 
force of this Annex. 

(2) "Existing ship" means a ship which is not a new ship. 

(3) "Sewage" means: 

(a) drainage and other wastes from any form of toilets, urinals, and WC 
scuppers; 

(b) drainage from medical premises ( dispensary, sick bay, etc.) via wash 
basins, wash tubs and scuppers located in such premises; 

(c) drainage from spaces containing Jiving animals; or 

(d) other waste waters when mixed with the drainages defined above. 

(4) "Holding tank" means a tank used for the collection and storage of sewage. 

(5) "Nearest land". The term "from the nearest land" means from the baseline 
from which the territorial sea of the territory in question is established in 
accordance with international law except that, for the purposes of the present 
Convention "from the nearest land" off the north eastern coast of Australia shall 
mean from a line drawn from a point on the coast of Australia in 

latitude 11° 00' South, longitude 142°08
1 

East to a point in 
latitude I 0° 35' South, 

longitude 141° 55' East - thence to a point latitude 10° 00' South, 
longitude J 42° 00' East, thence to a point latitude 9° 1 O' South, 
longitude 143° 52' East, thence to a point latitude 9° 00' South, 
longitude 144° 30' East, thence to a point latitude 13° 00' South, 
longitude 144° 00' East, thence toa point latitudc 15° 00' South, 
longitude J 46° 00' East, thence to a point latitude 18° 00' South, 
longitude 147°00' East, thence toa point latitude 21°00' South, 
longitude 153° 00' East, thence to a point on the coast of Australia 

in latitude 24° 42' South, longitude 153°15' East. 
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BILAGA IV 

REGLER TILL FÖRHINDRANDE AV FÖRORENING GENOM 
TOALETTAVFALL FRÅN FARTYG 

Regel 1 

Definitioner 

I denna bilaga skall 

( Ört:rsäf/ 11 i11g) 

I. med ''nytt fartyg" förstås fartyg 

3. 

a) för vilket byggnadskontraktet tecknas eller, när byggnadskontrakt ej finns, 
vars köl striickes eller som befinner sig på motsvarande byggnadsstadiurn 
på eller efter dagen för denna bilagas ikraftträdande, eller 

b) som levereras minst tre :lr efter denna bilagas ikraft tr;iJande, 

med "existerande fartyg'' förstiis fartyg som ej iir ett nytt fartyg, 

med "toalettavfall" förstås 

a) avlopp och annat avfall från varje form av toalett. urinoar och spygatt i 
to~tlet trum, 

b) avlopp från sjukvårdslokaler (apotek, sjukhytt etc.) via tvättställ, badkar 
och spygatt i sådana lokaler, 

c) avlopp friin utrymme som innehiiller levande djur. eller 

d) annat spillvatten som är blandat med avlopp som anges i det foregiiende, 

4. med "uppsamlingstank" förstås en tank som användes för att samla och 
magasinera toalettavfall, 

5. "niirmaste land". Uttrycket "fdn närmaste land" betyder fr:ln den baslinje 
frän vilken territoria!havet for ifrågavarande stats territorium räknas enligt 
icternationell r~itt, med umlantag av att avstiind "från närmaste land" vid 
Au:;tr21iens nordostkust vid tillämpning av denna konvention riiknJs fr;}n en linje 
dragen frän en punkt pii Australiens kust 

latitud 11°00' syd, longitud 142°08' ost till en punkt latitud 10°35' svd, 
longitud 141°55

1 

ost · därifran till en punkt latitud 10°00' syd, · 
longitud 142°00' ost, därifrån till en punkt latitud 9°101 syd. 
longitud 143°52' ost. därifran till en punkt latitud <)

0 00' syd, 
longitud 144°30

1 

ost. därifran till en punkt latitud 13°00' syd, 
longitud 144°00' ost. därifran till en punkt latitud 15°00' syd. 
longitud 146°00' ost. därifran till en punkt latitud 18°00' syd, 
longitud 147°00

1 

ost, därifran till en punkt latitud 21°00' syd, 
longitud 153°00' ost. därifrån till en pl'nkt på Australiens kust 

latitud 24° 42
1 

syd, longitud 153° 151 ost. 
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Regulation 2 

Application 

The provisions of this Annex shall apply to: 

(a) (i) 

(ii) 

(iii) 

(b) (i) 

(ii) 

(iii) 

new ships of 200 tons gross tonnage and above; 

new ships of less than 200 tons gross tonnage which are certified 
to carry more than I 0 persons; 

new ships which do not have a measured gross tonnage and are 
certified to carry more than 10 persons; and 

existing ships of 200 tons gross tonnage and above, 10 years af ter 
the datc of entry into force of this Annex; 

existing ships of less than 200 tons gross tonnage which are 
certificd to carry more than I 0 persons, I 0 years after the date 
of entry into force of this Annex; and 

existing ships which do not have a measured gross tonnage and 
are certified to carry more than 10 persons, 10 years after the 
date of entry into force of this Annex. 

Regulation 3 

Sur11eys 

(1) Every ship which is required to comply with the prov1S1ons of this Annex 
and which is engaged in voyages to ports or off-shore terminals under the jurisdiction 
of other Parties to the Convention shall be subject to the surveys specified bclow: 

(a) An initial survey bcfore the ship is put in service or before the 
Certificate required under Regulation 4 cf this Annex is issued for the 
first time, which shall include a survey of the ship which shall be such 
as to ensurc: 

(i) whcn the ship is equipped with a sewage treatment plant the plant 
shall meet operalional requirements based on standards and the 
test methods developed by the Organization; 

(ii) when the ship is fitted with a system to comminute and 
disinfect the sewage, such a system shall be of a type approved 
by the Administration; 

(iii) when the ship is equipped with a holding tank the capacity of 
such tank shall be to the satisfaction of the Administration for 
the retention of all sewage having regard to the operation of the 
ship, the number of persons on board and other relevant factors. 
The holding tank shall have a means to indicate visually the 
amount of its contents; and 

(iv) that the ship is equipped with a pipeline leading to the exterior 
convenient for the discharge of sewage to a reception facility 
and that such a pipeline is fitted with a standard shore connection 
in compliance with Regulation 11 of this Annex. 
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Regel 2 

Ti l lil 111 pn i11 g.1·0111 rad e 

Föreskrifterna i denna bilaga skall äga tillämpning på 

a) 

b) 

[) nya fartyg med en bruttodriiktighet av minst 200 registerton, 

2) nya fartyg 111L'd en bruttodräktighet av mindre :in 200 registerton 
som är godkända för transport av mer än tio personer, 

3) nya fartyg for vilka bruttodräktighet ej fastsLillts och som är 
godkända för transport av mer än tio personer. 

1 ) existerande fartyg med en bruttodräktighet av minst 200 register
ton, tio ar efter dagen för denna bilagas ikrartträdande. 

2) existerande fartyg med en bruttodräktighet av mindre än 200 
registerton som är godkända för transport av mer än tio personer, 
tio ar e fler denna bilagas ikraftträdande, 

3) existerande fartyg för vilka bruttodräktighet ej fastställts och som 
:ir godkända för transport av mer än tio personer. tio Etr efter 
denna bilagas ikrart tr:idande. 

Regel 3 

Besiktningar 

I. Varje fartyg som skall uppfylla föreskrifterna i denna bilaga och som 
<lnviindes för resor till hamnar eller utsjöterminaler under andra fördragsslutande 
parters jurisdiktion skall underga nedan angivna besiktningar: 

a) En första besiktning innan fartyget sättes i trafik eller innan certifikat 
som kr:ives enligt regel 4 i denna bilaga utfärdas första gangcn. vilken 
besiktning skall omfatta en sadan besiktning av fartyget som skall 
s:ikerstiilla 

l) niir fartyget iir utrustat med ett reningsverk for toalettavfall, att 
reningsverket uppfyller sådana föreskrifter for driften som :ir 
grundade pa normer och provningsmetoder som utvecklats av 
organisationen, 

2) n:ir fartyget är fiirsett med ett system for sönderdelning och 
desinficering av toalettavfall. att detta system är av en typ som :ir 
godkänd av administrationen, 

3) när fartyget ~ir försett med en uppsamlingstank. att denna tanks 
kapacitet kan godtagas av administrationen som magasin for allt 
toalettavfall med hänsyn till fartygets anviind11ing. antalet perso
ner ombord och andra omst~ndighcter av betydelse och att 
uppsarnlingstanken är försedd med anordning som visuellt anger 
hur mycket den innehallcr, och 

4) att fartyget är utrustat med en sadan rörledning till utsidan som 
~ir Wmplig for avlämnande av toalettavfall till en mottagningsan
ordning och att denna rörledning är försedd med en standardise
rad landanslutning enligt regel 11 i denna bilaga. 

19 Riksdagrn 1975176. I sam/. Nr 5 
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This survey shall be such as to ensure that thc equipmcnt, fittings, 
arrangements and material fully comply with the applicable rcquire
ments of this Annex. 

(b) Periodical surveys at intcrvals specified by the Administration but not 
exceeding five years which shall be such as tu ensure that the 
equipment, fittings, arrangements and material fully comply with the 
applicable requirements of this Annex. However. where thc duration of 
thc lnternational Sewage Pollution Prevention C'ertificate ( 197 3) is 
extended as specificd in Regulation 7(2) or (4) of this Annex. the 
intcrval of the periodical survey may be extended corrcspondingly. 

(2) The Administration shall establish appropriate measures for ships which are 
not subject tu the provisions of paragraph ( l) of this Regulation in order to ensure 
that the provisions of this Annex are complied with. 

(3) Surveys of the ship as regards enforcement of the provisions of this Annex 
shall be carried out by officers of the Administration. The Administration may, 
however, entrust the surveys either tu surveyors nominated for the purpose or to 
organizations recognized by it. In every case the Administration concerned fl.illy 
guarantees the completeness and efficiency of the surveys. 

(4) After any survey of the ship under this Regulation has been completed, no 
significant change shall be made in the equipment, fittings. arrangements. or 
material covered by the survey without the approval of the Administration, except 
the direct replacement of such equipment or fittings. 

Regulation 4 

lssue of Certificate 

(I) An International Sewage Pollution Prevention C'crtificate ( J 97 3) shall be 
issued, after survey in accordance with the provisions of Regulation 3 of this Annex, 
to any ship which is engaged in voyages to ports or off-shore terminals under the 
jurisdiction of other Parties to the Convention. 

(2) Such Certificate shall be issued either by the Administration or by any 
persons or organization duly authorized by it. In cvery case the Administration 
assumes full responsibility for the C'ertificate. 

Regulation 5 

lssue of a Certificate by another Gorernment 

(1) The Government of a Party to the Convention may. at the request of the 
Administration, cause a ship to be surveyed and. if satisfied that thc provisions of 
this Annex are complied with. shå.11 issue or authorize the issue of an I nternational 
Sewage Pollution Prevention Certificate (I 973) to the ship in accord:mce with this 
Annex. 

(2) A copy of the Certificate anda copy of the survey repor! shall be transmitted 
as early as possible to the Administration requesting the survey. 
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Denna besiktning syftar till att säkerställa att utrustningen. anordning
arna, arrangemangen och materialet helt uppfyller tillämpliga föreskrif
ter i denna bilaga. 

b) Periodiska besiktningar med mellantider som fastställes av administra
tionen. dock ej ~iverstigande fem ar, vilka besiktningar syftar till att 
säkerställa att fartygets utrustning, anordningar, arrangemang och 
material helt uppfyller tillämpliga föreskrifter i denna bilaga. Har 
giltighetstiden för det internationella fororeningsskyddscertifikatet för 
toalettavfall (1973) utsträckts med stöd av regel 7 punkt 2 eller 4 i 
denna bilaga, far dock mellantiden för periodiska besiktningar ut
striickas i motsvarande man. 

2. Administrationen skall i fr:iga om fartyg som ej är underkastade föreskrifterna 
i 1:;unkt 1 [ denna regel vidtaga liimpliga ~itgärder för att säkerställa att tillämpliga 
föreskrifter i denna bilaga iakttages. 

3. Besiktningar av fartyg med avseende på iakttagandet av föreskrifterna i denna. 
bilaga skall utföras av tjänstemän hos administrationen. Administrationen far dock 
anförtro besiktningarn:i antingen ät inspektörer. som utses för iindamålet, eller ät 
organisationer som godkänts av administrationen. Vederbörande administration 
svarar i varje fall helt för besiktningens fullständighet och effektivitet. 

4. Sedan besiktning av fartyget enligt denna regel avslutats far ej utan 
administrationens medgivande göras väsentlig ändring i fråga om utrustning, 
anordningar. arrangemang eller material som besiktningen omfattat, utom direkt 
utbyte av utrustning eller anordningar. 

Regel 4 

Utfärdande UJ' certij/'kat 

I. Ett internationellt föroreningsskycldscertifikat för toalettavfall ( 1973) skall 
utfärdas efter besiktning i enlighet med vad som föreskrives i regel 3 i denna bilaga 
för varje fartyg som användes för resor till hamnar eller utsjöterminalcr under andra 
fördragsslutande parters jurisdiktion. 

" Sådant certifikat skall utfärdas antingen av administrationen eller av person 
eller organisation som i· vederbörlig ordning bemyndigats därtill av administra
tionen. I varje fall Mager sig administrationen fullt ansvar för certifikatet. 

Regel 5 

Cerr(t/kat so111 utfiirdas ar a1111a11 regering 

I. Fördragsslutande parts regering far pa framställning av administrationen låta 
ett fartyg undergii besiktning och, om det befinnes att föreskrifterna i denna 
bilaga iir iakttagna, utfärda eller låta utfärda ett internationellt föroreningsskydds
certifikat för toalettavfall ( 1973) för fartyget enligt föreskrifterna i denna bilaga. 

" Avskrift av certifikatet och av besiktningsrapporten skall sä snart som möjligt 
översändas till den administration som gjort framställningen. 



Prop. 1975/76:5 292 

(3) A Certificate so issued shall contain a statement to the effect that it has been 
issued at the request of the Administration and it shall have the same force and 
receive the same recognition as the Certificate issued under Regulation 4 of this 
Annex. 

(4) No International Sewage Pollution Prevention Certificate (1973) shall be 
issued toa ship which is entitled to fly the flag of a State, which is nota Party. 

Regulation 6 

Form of Certiflcate 

The lnternational Sewage Pollution Prevention Certificate ( 1973) shall be 
drawn up in an official language of the issuing country in the form corresponding 
to the mode! given in the Appendix to this Annex. lf the language used is neither 
English nor French, the text shall include a translation into one of these languages. 

Regulation 7 

Duration of Certificate 

(I) An International Sewage Pollution Prevention Certificate (197 3) shall be 
issued for a period specified by the Administration, which shall not exceed five 
years from the date of issue, except as provided in paragraphs (2), (3) and (4) of 
this Regulation. 

(2) If a ship at the time when the Certificate expires is not in a port or off-shore 
terminal under the jurisdiction of the Party to the Convention whose flag the ship 
is entitled to t1y, the Certificate may be extended by the Administration, but such 
extension shall be granted only for the purpose of allowing the ship to complete 
its voyage to the State whose flag the ship is entitled to fly or in which it is to be 
surveyed and then only in cases where it appears proper and reasonable to do so. 

(3) No Certificate shall be thus extended for a period longer than five months 
and a ship to which such extension is granted shall not on its arrival in the State 
whose flag it is entitled to fly or the port in which it is to be surveyed, be entitled 
by virtue of such extension to leave that port or State without having obtained a 
ncw Certificate. 

(4) A Certificate which has not been extended under the provisions of para
graph (2) of this Regulation may be extended by the Administration for a period 
of grace of up to one month from the date of expiry stated on it. 

(5) A Certificate shall cease to be valid if significant alterations have taken place 
in the equipment, fittings, arrangement or material required without the approval of 
the Administration, except the direct replacement of such equipment or fittings. 

( 6) A Certificate issued to a ship shall cease to be valid upon transfer of such a 
ship to the flag of another State, except as provided in paragraph (7) of this 
Regulation. 
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3. Siilunda utfärdat certifikat skall innehälla uppgift om att det har utfärdats pä 
framstiillning av administrationen, och det skall iiga samma giltighet och erhålla 
samma erbnnnande som certifikat som utfärdats med stöd av regel 4 i denna 
bilaga. 

4. Internationellt föroreningsskyddscertifikat för toalettavfall ( 1973) fär ej 
utfärdas för ett fartyg som är berättigat att föra flaggan för en stat som ej är 
fordragssluta11de part. 

Regel 6 

Certij/k11tets jimn 

Internationellt föroreningsskyddscertifikat för toalettavfall ( 197 3) skall avfat
tas pit ett officiellt sprak i det land där det utfärdas och i en form som 
övercnssbmmcr med formuläret i bihanget till denna bilaga .. Ä.r det anviinda spräket 
varken engelska eller franska spr:1keL skall texten innehålla en översättning till 
~·t tdera av dessa spräk. 

Regel 7 

Certifikatets giltighetstid 

1. I ntern:i tionellt fororeningsskyddscertifikat för toalettavfall ( 19 7 3) skall ut fär
das med en av administrationen fastställd giltighetstid som ej far överstiga fem iir 
fran dagen för utfärdandet. med undantag för de fall som avses i punkterna 2. 3 och 
4 i denna regel. 

2. Befinner sig ett fartyg vid tidpunkten för utgången av certifikatets giltighet ej 
i en hamn eller utsjöterminal under jursdiktionen av den fördragsslutande part 
vars llagga fartyget är berättigat att för:i. far certifikatets giltighet förlängas av 
administrationen. Sädan förlängning far dock medges endast för att fartyget skall 
kunna fullborda sin resa till det land vars flagga fartyget är beriittigat att föra eller i 
vilket det skall besiktigas och endast i fall dit atgärden framstar som lämplig och 
skiil ig. 

3. Giltighetstiden för ett certifikat far ej pil detta sätt förUngas med mer ;in fem 
manader. och ett fartyg, för vilket sadan förlängning medgivits. äger ej pi.I grund 
h~irav riitt att efter ankomsten till det land vars flagga det är berättigat att föra eller 
till den hamn chir det skall besiktigas lämna hamnen eller staten utan att ha erhallit 
nytt CL'rtifikat. 

4. Certifikat vars giltighetstid ej blivit förlängd "med stöd av föreskrifterna i 
punkt 2 i denna regel far av administrationen ges förlängd giltighet med en respittid 
av högst en miinad. räknat fr:ln den i certifikatet an1,Tjvna utgången av giltigheten. 

5. Certifikat skall upphöra att gälla. om v~isentliga ändringar vidtagits utan 
administrationens medgivande i fri1ga om föreskriven utrustning, anordningar. 
arrangemang eller material, med undantag för direkt utbyte av utrustning eller 
anordningar. 

6. Certifikat som utfärdats för ett fartyg skall upphöra att gälla n~ir fartyget 
överg:.n till annan stats flagga, utom i fall som avses i punkt 7 i denna regel. 
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(7) Upon transfer of a ship to the flag of another Party, the Certificate shall 
remain in force for a period not exceeding five months provided that it would not 
have expired before the end of that period, or until the Administration issues a 
replacement Certificate, whichever is earlier. As soon as possible after the transfer 
has taken place the Government of the Party whose flag the ship was formerly 
entitled to fly shail transmit to the Administration a copy of the Certificate carried 
by the ship before the transfer and, if available, a copy of the relevant survey report. 

Regulation 8 

Disclzarge af Sewage 

(1) Subject to the provisions of Regulation 9 of this Annex, the discharge of 
sewage into the sea is prohibited, except when: 

(a) the ship is discharging comminuted and disinfected sewage using a 
system approved by the Administration in accordance with Regula
tion 3( I )(a) at a distance of more than four nautical miles from the 
nearest land, or sewage which is not comminuted or disinfected at a 
distance of more than 12 nautical miles from the nearest land, provided 
that in any case, the sewage that has been stored in holding tanks shall 
not be discharged instantaneously but at a moderate rate when the ship 
is en route and proceeding at not less than 4 knots; the rate of discharge 
shall be approved by the Administration based upon standards 
developed by the Organization; or 

(b) the ship has in operation an approved sewage treatment plant which 
has been certified by the Administration to meet the operational 
requirements referred to in Regulation 3( I )(a)(i) of this Annex, and 

(i) the test results of the plant are laid down in the ship's lnter
national Sewage Pollution Prevention Certificate ( 197 3); 

(ii) additionally, the eftluent shall not produce visible floating sol ids 
in, nor cause discolouration of, the surrounding water: or 

(c) the ship is situated in the waters under the jurisdiction of a State and 
is discharging sewage in accordance with such less stringent require
ments as may be imposed by such State. 

(2) When the sewage is mixed with wastes or waste water having different 
discharge requirements, the more stringent requirements shall apply. 

Regulation 9 

Exceptions 

Regulation 8 of this Annex shall not apply to: 

(a) the discharge of sewage from a ship necessary for the purpose of 
securing the safety of a ship and those on board or saving life at sea; or 
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7. Da fartyg övcrgär till annan fordragsslutande parts flagga skall certifikatet 
förbli giltigt under en tid av högst fem manadcr. förutsatt att giltighetstiden ej 
skulle ha utgatt före slutet av denlla tid. eller till dess administrationell utfärdat ett 
ers~ittningscertifikat. om detta sker tidigare. Sii snart som möjligt efter övergiingen 
skall regeringen for den fordragsslutande part vars flagga fartyget tidigare var 
beriittigat att föra till administr:itionen övers~inda kopi:i av det certifikat fartyget 
innehade fore överg:1ngen och, om miijligt. kopia av den tilHimpliga besiktningsrap
porten. 

Regel 8 

Utslä/1p al' toalerta1',(all 

I. Om annat ej !"öljcr av föreskrifterna i regel 9 i denna bilaga. skall utsHipp av 
toalettavfall i havet vara förbjudet utom när 

a) fartyget sliipper ut finford<:lat och desinficerat toalettavfall med 
andndan<le av ett system. som godkänts av administrationen enligt 
regel 3 punkt I a). p[1 ett avstand av mer iin 4 n<iutiska mil frän 
niirmaste land. eller toalettavfall. som ej iir finfördelat eller desinficerat. 
p~i ett avstand av mer än 12 nautiska· mil fran närmaste land, under 
forutsiittning i varje fall att toalettavfall som magasinerats i uppsam
lingstank ej sEippes ut momentant utan med miittlig hasiTghet när 
fartyget iir under giing med en fart :iv minst 4 knop. varvid 
utsliippshastigheten skall vara godkiind av administrationen och grundad 
pa normer som utvecklats av organisationen. eller 

b) fartyget har i användning ett reningsverk för toalettavfall som enligt 
intyg av administrationen uppfyller de föreskrifter i fraga om driften 
som anges i regel 3 punkt I al I) i denna bilaga. och 

I) provningsresultaten för verket är angivna i fartygets internatio
nella fororeningsskyddscertifikat !'ör toalettavfall ( 1973 ). och 

2) utfliidet ej ger upphov till synliga flytande fasta partiklar 
omgivande vatten och ej heller missfärgar detta. eller 

c) fartyget befinner sig i farvatten under en stats jurisdiktion och sllipper 
ut toalettavfall i enlighet med sädana mindre stränga foreskrifter som 
kan ha f";1stst~illts av denna stat. 

,., Om toalettavfall iir blandat med -avfall eller spillvatten. i fr~1ga om vilkl't 
avvikande utsläppsföreskrifter gäller. skall de str~ingaste föreskrifterna äga tillämp
ning. 

Regel 9 

Cndantag 

Regel 8 i denna bilaga äger ej tillämpning i fr{1ga om 

a) s:idwt utsl:ipp av toalettavfall fdn fortyg som iir niidviindigt f<.ir fartygets 
och ombordvarandes siikerhet eller fiir riidd:mde av m;inniskoliv till sjöss. 
L·ller 



Prop. 1975176:5 296 

( b) the discharge of sewage resulting from damage to a ship or its equip
ment ifall reasonable precautions have been taken before and after the 
occurrence of the damage, for the purpose of preventing or minimizing 
the discharge. 

Regulation 10 

Reception Facilities 

(I) The Governrnent of each Party to the Convention undertakes to ensure the 
provision of fadlities at ports and terminals for the reception of sewage, without 
causing undue delay to ships, adequate to rneet the needs of the ships using them. 

(2) The Government of each Party shall notify the Organization for transmission 
to the Contracting Governments concerned of all cases where the facilities provided 
under this Regulation are alleged to be inadequate. 

Regulation 11 

Standard Disclzarge Com1ectio11s 

To enable pipes of reception fadlities to be connected with the ship's 
discharge pipeline, both lines shall be fitted with standard discharge connection in 
accordance with the following table: 

STANDARD DI\lFNSlONS or FLANGES I'OR DISCHARGE CONNECTIONS 

Description Dimension 

Ou tside diameter 210 mm 
·-

Inner diamekr Ac.:cording to pipe outsidc diameter 

Bolt cirdc diameter 170 mm 

Slots in tlangc 4 holes 18 mm in diameter cqu idistantly 
placed on a bolt cirdc uf the above 
diameter, slotted to the tlange periphcry. 
The slut width to be 18 mm 

Flange thickness l6mm 

Bults and nuts: 4. each l'f 16 mm in diameter anil uf 
quantity and diameter suitable length 

The flangc is designed tu accept pipes up toa maximum interna! diameter of I 00 mm and 
shall be of steel or otht:r cquivaknt material having a !lat face. This tlan!!e, togcther with a 
suitable gasket. shall he suit:ible fora service pressure of 6 kg/cm 2 . 

For ships having a mouldcd dcpth of 5 mctres and less. thc inner diameter uf thc discharge 
connection may be 38 millimetrcs. 
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b) slidan! utsHipp av toalettavfall som är en följd av en skada pä fartyget 
eller dess utrustning. om alla rimliga försiktighetsatgärder har vidtagits 
före och efter skadans uppkomst, i syfte att hindra eller sä Ungt som 
möjligt begränsa utsläppet. 

Regel 10 

Jl/r 1 t tag11i11gsa11<1rd11i11gar 

I. Varje fördragsslutande parts regering förbinder sig att tillse att i hamnar och 
terminaler tillhandaktlles sådana anordningar för mottagande av toalettavfall som. 
utan att otillbö_rlig forsening orsakas fartygen. :ir tillr:ickliga for att tillgodose 
behoven hos de fartyg som anv:inder dem. 

,, Varje fordragsslutande parts regering skall om fall där anordningar som 
tiilhandahalles ·enligt denna regel anses vara otillräckliga underr~itta organisatonen. 
som har att underrätta berörda fördragsslutande regeringar. 

Regel 11 

Standardiserade 11tslä/Jpsa11s/11I11 ingar 

För att möjliggiira anslutning av mottagnings:mordningarnas rörledningar till 
fartyges utsWppsrörledningar skall bada ledningarna vara försedda med en standardi
serad anslutning i enlighet med följande uppställning. 

STANDARDDl~llNSIONI R l·ÖR I Li'i.i\SAR l'A LTSLi'i.PPSANSUITNJ\:(;AR 

I ___ Beskr·i~jing~~------- _ , __ _ 

r_-~_r~di.llll~---------- '210mm 

Dimension 

Inre di:1ml'tl'r 

Bultc·irkcld iamell'r 

·---- ·------

BultJr •Kh muttrar: 
antal L>l'h diamc·tcr 

:\-11.llsvar:trllk yttn· rcirdiameter 

170 Illlll 

4 hal mc·d c•n diamc·t,·r av 18 Illlll 
placeradt' pii lika a\'stiind tings c·n bult
,_.irkc·l m,·d ovan angi\'L'n dianll•t,·r. Ha
kn 'kall ha urta)! till tbnskankn. 
BrL'<ldc·n pii urtagc·n sbll vara 18 111111. 

16111111 

· 4. var u,·II L'n 111l'd ,·n d iaml'tcr av __l i<i mm ul'i1111c·d l:nnplig bnµd 
·-- ---·· ----·----·· ---·--

l·lin'L·n skall passa till r<irkdningar Illl'U c·n 'törsta inncrdiaml'ter av 100 mm och skall var:1 
av st:il l'ikr annat likv:irdi~t material ul'i1 ha plan yta. l·limst·n. ml'd liimplig pat·kninµ. skall 
t:ila L'lt arhl'lstryL·k av 6 k)!lc·1112. 

Pi1 fartyg mc•d l'lt malldjup av 5 lllt'tt'r L'lkr 111indrt• f:ir innl'rdiamc•tcrn pi1 11tsliippsanslut
ning,•n vara 3X 111illi111l't\.•r. 

_.] 
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Appendix 

FORM OF CERTIFICATE 

INTERNA TIONAL SEWAGE POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE ( 197 3) 

Issued under the Provisions of the lnternational Convention for the Prevention 
of Pollution from Ships. 1973. under the Authority of the Government of 

(full designation of the country) 

by .............................................................. . 
(full designation of the competent person or organization authori:ed under the 
prm•isions of tlze lnternational C01ZJ1ention for the Prel'ention of Pull11tio11 from 
Slzips. 1973) 

I 
Distinctive 

Port of Gross 
:-.lumber of persons 

Name of Ship Number or 
Registry Tonnage 

which the ship is 

! Letter certificd to carry 

! 
I 

I I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I i 

:-.;ew/existing ship* 
Date of building contract ............................................ . 
Date on which keel was laid or ship 
was at a similar stage of construction ................................... . 
Date of delivery ................................................... . 

* Delrte as a ppropria te 
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( Örersät t ning) 

Bihang 

FORMUL1\R FÖR CERTfFIKAT 

INTERNATIONELLT FöRORENINGSSKYDDSCERTIFIKAT FÖR 
TOALETT AVFALL ( 1973) 

Utfärdat enligt föreskrifterna i 1973 :irs internationella konvention till förhindrande 
av förorening från fartyg enligt bemyndigande av regeringen i 

(landets ji1llständiga 11a11111) 

av ..................................................... . 
(fullständigt namn pd behörig person eller organisation som. hemym/igats enligt 
jiireskrifterna i J 9 73 drs internationella kon1·entio11 till .förhindrande ar 
Firorening frdn fart_Fg) 

I 
Registrerings-

Fartygl'ts namn nummer eller 
signa I bok st iivt•r ------· --+-~----

1 

I 

I 

llcmort 
Brutto
dräktighet 

i------------------'--------------

Nytt/existerande fartyg* 

Antal personer 
so111 fartyget ;ir god
känt att trampor!t'ra : 

Dag for byggnadskontrakt ..................................... . 
Dag for kölsträckning eller di\ fartyget befann sig pa 
motsvarande byggnadsstadium .................................. . 
Leveransdag .............................................. . 

* Det ej tilbmpliga stryke,. 
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THIS IS TO CERTIFY THAT: 

(1) The ship is equipped with a sewage treatment plant/comminuter/holding tank* 
and a discharge pipeline in compliance with Regulation 3( I )(aXi) to (iv) of 
Annex IV of the Convention as follows: 

*(a) Description of the sewage treatment plant: 
Type of sewage treatment plant .............................. . 
Name of manufacturer ............... · ...................... . 
The sewage treatment plant is certified by the Administration to meet 
the following effluent standards:** 

*(b) Description of comminuter: 
Type of comminuter ...................................... . 
Name of manufacturer ............... : ..................... . 
Standard of sewage after disinfection .......................... . 

*(c) Description of holding tank equipment: 
Total capacity of the holding tank .......................... m3 

Location ....................... · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

(d) A pipeline for the discharge of sewage to a reception facility, fitted 
with a standard shore connection. 

(2) The ship has been surveyed in accordance with Regulation 3 of Annex IV of 
the lnternational Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 
197 3, co11Cerning the prevention of pollution by sewage and the survey 
showed that the equipment of the ship and the condition thereof are in all 
respects satisfactory and the ship complies with the applicable requirements 
of Annex IV of the Convention. 

This Certificate is valid until ............................ · · · .. . 

Issued at 
(place of is~11e af Certificate) 

......................... 19.. . ............................... . 
(Signature af official issuing the 
Certijlcate) 

(Seal ar stamp af the Jssui11g Autlzarity, as apprapriate) 

Under the provisions of Regulation 7(2) and (4) of Annex IV of the Convention the 
validity of this Certificate is extended until 
.................................................................. 

Signed ........................... . 
(Signature af duly autharized afficial) 

Place 

Date 

(Seal or stamp af the Autlzarity, as appropriate) 

* Delete as appropriate 
** Parameters should be incorporated 
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DET INTYGAS 

I. att fartyget är utrustat med reningsverk for toalettavfall/anordning för 
sönderdelning av toalettavfall/uppsamlingstank" och riirledning flir utsbpp som 
uppfyller föreskrifterna i regel 3 punk tema 1 a) I ) 4) i bilaga I V till konventionen 
enligt följande: 

*a) Beskrivning av reningsverket for toalettavfall 
Reningsverkets typ ................................. . 
Tillverkarens namn ................................. . 
Reningsverket uppfyller enligt administrationens intyg följar.de ut
sHippsnormer :* * 

* b) Beskrivning av anordning för sönderdelning av toalettavfall 
Anordningens typ .................................. . 
Tillverkarens namn ................................. . 
Toalettavfallets standard efter desinficering .................. . 

* c) Beskrivning av uppsamlings tank 
Uppsamlingstankens totala kapacitet .................... nr1 

Placering ........................................ . 

d) Rörledning för utsläpp av toalettavfall till mottagningsanordning 
försedd med en standardiserad anslutningsanordning. 

2. att fartyget har besiktigats enligt föerskrifterna i regd 3 i bilaga IV till 1973 
:1rs internationella konvention till förhindrande av förorening fdn fartyg avseende 
förhindrande av förorening genom toalettavfall. och att besiktningen har visat att 
fartygets utrustning och utrustningens tillstand är i alla avseenden tillfredsst:illandc 
och att fartyget uppfyller tilbmpliga föreskrifter i bilaga JV till konventionen. 

Detta certifikat gäller till ............. . 

Utfärdat i 
(plats diir certifikatet utjdrdats) 

...................... 19 .. 
(U11derskrijt al' tjänsteman 
som utjdn/at certifikatet) 

·(De1111tjdrda11dc my11dighe1ens sigill ellcr stämpel. enligt l'ad som är 1illä111pligl/ 

Med stöd av föreskrifterna i regel 7 punkerna 2 och 4 i bilaga IV till konventionen 
har certifikatets giltighet förlängts till 
............... ' ..................................... . 

Underskrift .................... . 

Plats 

( l !11derskrft! m· l'cdcr!J<irf(fi<'ll 
hc111y11digad tjänsteman) 

Dag .......................... . 
(Mrwlighetcn.1· sigill eller stämpel, enligt 1·ad so111 är ril!dmpligt J 

* Dl'l l'.i tillämpliµa strykl·s. 
** Paraml'trar bi)r all!:!t·;-;. 



Prop. 1975/76:5 

ANNEX V 

REGULATIONS FOR THE PREVENTION OF POLLUTION 
BY GARBAGE FROM SHIPS 

Regulation 1 

Definitions 

For the purposes of this Annex: 

302 

(1) "Garbage" means all kinds of victual, domestic and operational waste 
excluding fresh fish and parts thereof, generated during the normal operation of the 
ship and liable to be disposed of continuously or periodically except those 
substances which are defined or listed in other Annexes to the present Convention. 

(2) "Nearest land". The term "from the nearest land" means from the baseline 
from which the territorial sea of the territory in question is established in 
accordance with international law except that, for the purposes of the present 
Convention "from the nearest land" off the north eastern coast of Australia shall 
mean from a line drawn from a point on the coast of Australia in 

latitude l J~OQ' Sputh, longitude 142°08' East toa point in 
latitude 1 O· 35 South, 

longitude 141° 55' East - thence to a point latitude I 0°00' South, 
longitude 142°00' East, thence toa point latitudc 9°101 South, 
longitude 143° 52' East, thence toa point latitude 9°00

1 

South, 
longitudc 144° 30

1 

East, thence toa point latitude 13°00' South, 
longitudc 144°00

1 

East, thencc toa point latitude 15°00
1 

South, 
longitude 146°00

1 
East, thence toa point latitude 18°00' South, 

longitude 147°00
1 

East, thenc~ toa point latitude 21°00' South, 
longitude 153°00

1 
East, thence toa point on the coast of Australia 

in latitude 24°42
1 

South, longitude 153°15
1 

East. 

(3) "Special area" means a sea area where for recognized technical reasons in 
relation to its oceanographical and ecological condition and to the particular 
character of its traffic the adoption of special mandatory methods for the preven
tion of sea pollution by garbage is required. Special areas shall include those listed 
in Regulation 5 of this Annex. 

Regulation 2 

Application 

The provisions of this Annex shall apply to all ships. 
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(Öl'l'/"Sä/11/illg) 

BILAGA V 

REGLER TILL FöRHINDnANDE AV FÖRORENING GENOM 

FAST AVFALL FRÅN FARTYG 

Regel 1 

Dej/11i1 i< !/ler 

I denna bilaga skall 

1. med "fast avfall" först:is alla slag av sådant mat-, hushiills- och driftavfall, 
utom farsk fisk och delar av sf1dan fisk. som uppsbr under ett fartygs normala 
anviindning och som mi1stt' bli förern:ll för kontinuerlig eller periodisk kvittblivning, 
med undantag av de ~irnnen som :ir angivna dler förtecknade i andra bilagor till 
denna konvention. 

,., "närmaste land". Uttrycket "friln närmaste land" betyder från den baslinje 
från vilken territorialhavet för ifri1gavarande stats territorium r:iknas enligt 
internationell rätt, med undantag av att avstand "fran närmaste land" vid 
Australiens nordostkust vid tilliimpning av denna konvention räknas friin en linje 
dragen frim en punkt pa Australiens kust 

latitud 11°00' syd, longitud 142°08' ost till en punkt latitud 10° 35' syd, 
longitud 141°55' ost därifrån till en punkt latitud IOcOO' syd. 
longitud 142"00' ost. därifran till en punkt latitud 9°10' syd, 
longitud 143°52' ost, (l:irifran till en punkt latitud 9°00' syd, 
longitud 144°30' ost. därifrån till en punkt latitud 13"00' syd. 
longitud 144°00' ost, därifran till en punkt latitud 15''.00' syd. 
longitud 146~00' ost, dtirithn till en punkt latitud 18"00' syd, 
longitud 147°00' ost, därirrån till en punkt latitud 21°00' syd, 
longitud l 5.~0 00' ost, därifrfo till en punkt pa Australiens k11st 

latitud 24" 42 1 syd, longitud 153v15' ost. 

3. med "specialomr~1de" först:1s ett havsonmide i friiga om vilket. av erkända 
tekniska skäl med avseende p:1 omddets oceanografiska och ekologiska förh~1llan
den uch den särskilda karakt~iren av där fiirekommande trafik. antagande av 
s.'irskilda, tvingande metoder f~ir förebyggande av havsförorening genom fast avfall 
iir ntidvändigt, varvid som specialomrf1den skall r~iknas de omraden som förtecknats 
i regel 5 i denna bilaga. 

Regel 2 

Tilki111p11i11g.w1111rdJe 

Bestämmelserna i denna bilaga skall äga tilbmpning p:l alla fartyg. 
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Regulation 3 

Disposal of Garbage outside Special Areas 

(1) Subject to the provisions of Regulations 4. 5 and 6 of this Annex: 

(a) the disposal into the sea of all plastics, including but not limited to 
synthetic ropes, ~ynthetic fishing nets and plastic garbage bags is 
prohibited; 

(b) thc disposal into the sea of the following garbagc shall be made as far 
as practicable from the nearest land but in any case is prohibited if the 
distance from the nearest land is less th an: 

(i) 25 nautical miles for dunnage, lining and packing materials which 
will float; 

(ii) 12 nautical miles for food wastes and all other garbage including 
paper products, rags, glass, meta!, bottles, crockery and similar 
rcfuse; 

(c) disposal inta the sea of garbage specified in sub-paragraph (b)(ii) of this 
Regulation may be permitted when it has passed through a comminuter 
or grinder and made as far as practicable from the nearest land but in 
any case is prohibited if the distance from the nearest land is less than 
3 nautical miles. Such comminutcd or ground garbage shall be capable 
of passing througl1 a scrcen with openings no greater than 25 milli
metres. 

(2) When the garbage is mixed with other discharges having different disposal or 
discharge requirements the more stringent requirements shall apply. 

Regulation 4 

Special Requirements for Disposal of Garbage 

(1) Subjcct to the provisions of paragraph (2) of ~his Regulation, the disposal of 
any materials regulated by this Annex is prohibited from fixed or !1oating platforms 
engaged in the exploration, exploitation and associated offshore processing of sea
bed mineral resources, and from all other ships when alongside or within 500 metres 
of such platforms. 

(2) The disposal into the sca of food wastes may be permitted whcn they have 
been passed through a comminuter or grinder from such fixed or floating 
platforms located more than 12 nautical miles from land and all other ships when 
alongside or within 500 metres of such platforms. Such comminuted or ground 
food wastes shall be capable of passing through a screen with openings no grcater 
than 25 millimetres. 

Regulation 5 

Disposal of Garbage within Special Areas 

(I) For the purposes of this Annex the special areas are the Mediterranean Sea 
area, the Haltic Sea area. the Black Sea area. the Red Sea area and thc "Gulfs area" 
which are defined as follows: 
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Regel 3 

Kl'l'ttfJ!iP11i11g ui· JilSt a1jilll uta11för specia/0111räde11 

1. Om annat ej följer av föreskrifterna i reglerna 4, 5 och 6 i denna bilaga, 

a) är kvittblivning i havet av allt som är av plast, däri inbegripet - men 
utan begränsning till - tågvirke och fisknät av syntctmaterial och 
avfallssäckar av plast förbjuden, 

b) skall kvittblivning i havet av fast avfall i följ:rndc fall ske så långt från 
närmaste land som möjligt och under alla förhållanden vara förbjuden, 
om avståndet från närmaste land är mindre än 

I) 25 nautiska mil. i fräga om ströbriidor samt beklädnads- och för
packningsrnaterial Sllm flyter, 

2) 12 nautiska mil, i fråga om matrester oL'.11 allt annat fast avfall, 
däri inbegripet pappersprodukter, trasor, glas, metall, flaskor, 
porslin och liknande skräp, 

c) får kvittblivning i havet av fast avfall som avses i punkt b) 2) i denna 
regel tillåtas. om det har passerat genom en sönderdelare eller 
avfallskvarn och kvittblivningen sker så långt som möjligt från närmaste 
land. dock under inga förhMlanden på mindre avstånd till närmaste land 
än 3 nautiska mil. Sådant sönderdelat eller malt avfall skall vara så 
finfördelat att det kan passera genom ett såll med öppningar som ej är 
större än 25 millimeter. 

2. Om fast avfall är blandat med andra utsläpp, i fråga om vilka avvikande 
kvittblivnings- eller utsläppsföreskrifter gäller, skall de strängaste föreskrifterna äga 
tillämpning. 

Regel 4 

Särskilda föreskr((/er 0111 k11ittblh>ning a1• fast ai'fall 

I. Om annat ej följer av föreskrifterna i punkt 2 i denna regel, är kvittblivning i 
havet av varje material som regleras i denna bilaga förbjuden från fasta och flytande 
plattformar som användes för utforskning, utvinning och därmed förenad, ej 
landbaserad bearbetning av havsbottnens mineraltillg:1ngar samt från alla andra 
fartyg som befinner sig vid sådana plattformar eller inom ett avstånd av 500 meter 
från dessa. 
2. Kvittblivning i havet av matrester får tillåtas. om de har passerat genom en 
sönderdelare eller avfallskvarn och släppes ut från dylika fasta L'ller flytande 
plattformar. när de befinner sig mer än 12 nautiska mil från land, och från alla 
andra fartyg när de befinner sig vid sadana plattformar eller inom ett avstånd av 500 
meter fran dessa. Sådant sönderdelat eller malt avfall skall vara så finfördelat att det 
kan passera genom ett såll med öppningar som ej är större än 25 millimeter. 

Regel 5 

K Fittblil'11i11g al' fast a11åll i110111 specialområden 

1. I denna bilaga förstås med specialområde Medelhavsområdet, östcrsjöomrä
det, Svartahavsomrädet. Rödahavsomradct och Gulfområdet. vilka definieras på 
följande sätt: 

20 Riksdagen 1975/76. I sam/. Nr5 
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(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

The Mediterranean Sea area means the Mediterranean Sea proper 
including the gulfs and seas therein with the boundary between the 
Mediterranean and the Black Sea constituted by the 41°N paraJlel and 
bounded to the west by the Straits of Gibraltar at the meridian of 
5°36'W. 

The Baltic Sea area means the Baltic Sea proper with the Gulf of 
Bothnia and the Gulf of Finland and the entrance to the Baltic Sea 
bounded by the parallel of the Skaw in the Skagerrak at 57°44.8'N. 

The Black Sea area means the Black Sea proper with the boundary 
between the Mediterranean and the Black Sea constituted by the 
parallel 41°N. 

The Red Sea area means the Red Sea proper including the Gulfs of 
Suez and Aqaba bounded at the south by the rhumb line between 
Ras si Ane (12° 8.5'N, 43° l 9.6'E) and Husn Murad (12° 40.4'N, 
43° 30.2'E). 

The "Gulfs area" means the sea area located north west of the rhumb 
line between Ras al Hadd (22° 30'N, 59°48'E) and Ras al Fasteh 
(25° 04'N, 61° 25' E). . 

(2) Subject to the provisions of Regulation 6 of this Annex: 

(a) disposal into the sea of the following is prohibited: 

(i) all plastics, including but not limited to synthetic ropes, synthetic 
fishing nets and plastic garbage bags; and 

(ii) all other garbage, including paper products, rags, glass, metal, 
bottles, crockery, dunnage, lining and packing materials; 

(b) disposal in to the sea of food wastes shall be made as far as practicable 
from land. but in any case not less than 12 nautical miles from the 
nearest land. 

(3) When the garbage is mixed with other discharges having different disposal or 
discharge requirements the more stringent requirements shall apply. 

(4) Reception facilities within special areas: 

(a) The Govemment of each Party to the Convention, the coastline of 
which horders a special area undertakes to ensure that as soon as 
possible in all ports within a special area. adequate reception facilities 
are provided in accordance with Regulation 7 of this Annex, taking 
into account the special needs of ships operating in these areas. 

(b) The Government of each Party concerned shall notify the Organization 
of the measures taken pursuant to sub-paragraph (a) of this Regulation. 
Upon receipt of sufficient notifications the Organization shall establish 
a <late from which the requirements of this Regulation in respect of the 
area in question shall take effect. The Organization shall notify all 
Parties of the date so established no less than twelve months in advance 
of that <late. 
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a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Med Medelhavsomradet förstås det egentliga Medelhavet med vikar och 
hav, begränsat mot Svarta havet av latitudpara\lellen 41° nord och i 
väst av Gibraltarsund vid meridianen Se 36' väst. 

Med Östersjöområdet förstås den egentliga Östersjön med Bottniska 
viken och _Finska viken samt inloppet till Östersjön vilket begränsas av 
latitud parallellen genom Skagen i Skagerack vid 57° 44,8' nord. 

Med Svartahavsonuådet förstås det egentliga Svarta havet, begränsat 
mot Medelhavet genom latitud parallellen 41° nord. 

Med Rödahavsområdet förstås det egentliga Röda havet med Suezviken 
och Aqabaviken, begränsat i söder av loxodromen mellan Ras si Ane 
(12u8,5' nord, 43" 19,6' ost) och Husn Murad (12u40,4' nord, 45°30,2' 
ost). 

Med Gulfområdet förstås etf havsområde nordväst om loxodromen 
mellan Ras al Hadd (22" 30' nord, 59° 48' ost) och Ras al F asteh 
(25°04' nord, 61°25' ost). 

2. Om annat ej följer av föreskrifterna i regel 6 i denna bilaga, 

a) är kvittblivning i havet av följande avfall förbjuden: 

1) allt som är av plast, däri inbegripet - men utan begränsning till 
- tågvirke och fisknät av syntetmaterial och avfa\lssäckar av 
plast, och 

2) allt annat fast avfall, däri inbegripet pappersprodukter, trasor, 
glas, metall, flaskor, porslin, ströbrädor, beklädnads- och för. 
packningsmaterial, 

b) skall kvittblivning i havet av matrester ske så långt från land som möjligt 
men under alla förhållanden minst 12 nautiska mil från närmaste land. 

3. Om fast avfall är blandat med andra utsläpp, i fråga om vilka avvikande 
kvittblivnings- eller utsläppsföreskrifter gäller, skall de strängaste föreskrifterna äga 
tillämpning. 

4. Mottagningsanordningar inom specialområden: 

a) Regeringen för varje fördragsslutande part vars kustlinje gränsar till ett 
specialområde förbinder sig att tillse att i alla hamnar inom specialområ
det tillhandahålles tillräckliga mottagningsanordningar enligt regel 7 i 
denna bilaga med beaktande av de särskilda behoven hos de fartyg som 
trafikerar dessa områden. 

b) Varje berörd fördragsslutande parts regering skall underrätta organisa
tionen om de åtgärder som vidtagits med anledning av föreskrifterna i 
punkt 4 a) i denna regel. När organisationen mottagit tillräckligt antal 
underrättelser skall den fastställa en tidpunkt från vilken föreskrifterna 
i denna regel i vad avser ifrågavarande specialområde skall börja gälla. 
Organisationen skall underrätta alla fördragsslutande parter om den 
sålunda fastställda tidpunkten minst 12 månader i förväg. 
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(c) After the date so established, ships calling also at ports in these special 
areas where such facilities are not yet available, shall fully comply with 
the requirements of this Regulation. 

Regulation 6 

Exceptions 

Regulations 3, 4 and 5 of this Annex shall not apply to: 

(a) 

(b) 

(c) 

the disposal of garbage from a ship necessary for the purpose of 
securing the safety of a ship and those on board, or saving Iife at sea; or 

the escape of garbage resulting from damage toa ship or its equipment 
provided all reasonable precautions have been taken before and after 
the occurrence of the damage, for the purpose of preventing or 
minimizing the escape; or 

the accidental loss of synthetic fishing nets or synthetic material 
incidental to the repair of such nets, provided that all reasonable 
precautions have been taken to prevent such loss. 

Regulation 7 

Reception Facilities 

(l) The Government of each Party to the Convention undertakes to ensure the 
provision of facilities at ports and terminals for the reception of garbage, without 
causing undue delay to ships, and according to the needs of the ships using them. 

(2) The Government of each Party shall notify the Organization for transmission 
to the Parties concemed of all cases where the facilities provided under this 
Regulation are alleged to be inadequate. 
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c) Efter den sålunda fastställda tidpunkten skall fartyg som anlöper även 
sådana hamnar i ifrägavarande specialområden där mottagningsanord
ningar ännu ej är tillgängliga till alla delar iakttaga föreskrifterna i denna 
re~el. 

Regel 6 

Undantag 

Reglerna 3. 4 och 5 i denna bilaga äger ej tillämpning i fråga om 

a) sådan kvittblivning av fast avfall från fartyg som är nödvändig för farty
gets och ombordvarandes säkerhet eller för räddande av m:inniskoliv till 
sjöss, eller 

b) såd:mt utsläpp av fast avfall som är en följd a\' en skada på fartyget eller 
dess utrustning, om alla rimliga försiktighetsatgärder har vidtagits före 
och efter skadans uppkomst, i syfte att hindra eller så långt som möjligt 
begränsa utsläppet, eller 

c) oavsiktlig förlust av syntetiska fiskenät eller syntetiskt material i 
samband med reparation av sådana nät. förutsatt att alla rimliga 
försiktighetsåtgärder har vidtagits för att hindra sådan förlust. 

Regel 7 

Mot tagn i11gsa11ord 11 inga r 

1. Varje fördragsslutande parts regering förbinder sig att tillse att i hamnar och 
terminaler tillhandahålles sådana anordningar för mottagande av fast avfall som, 
utan att otillbörlig försening orsakas fartygen, tillgodoser behoven hos de fartyg 
som använder dem. 

1. Varje fördragsslutande parts regering skall om fall där anordningar som 
tillhandahålles enligt denna regel anses vara otillräckliga underrätta organisationen, 
som har att underrätta berörda fördragsslutandc parter. 
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GENOM ANDRA ÄMNEN ÄN OLJA 
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PROTOCOL RELA TING TO INTERVENTION ON THE 
HIGH SEAS IN CASES OF MARINE POLLUTION 

BY SUBST ANCES OTHER THAN OIL, 1973 

THE PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL, 

312 

BEING PARTIES to the lnternational Convention relating to Intervention on 
the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, done at Brussels on 
29 November 1969, 

TAKING INTO ACCOUNT the Resolution on lnternational Ca-operation 
Concerning Pollutants other than Oil adopted by the lnternational Legal Conference 
on Marine Pollution Damage, 1969, 

FURTHER T AKING INTO ACCOUNT that pursuant to the Resolution, the 
lnter-Governmental Maritime Consultative Organization has intensified its work, in 
collaboration with all interested international organizations, on all aspects of pollu
tion by substances other than oil, 

HAVE AGREED as follows: 

ARTICLE I 

I. Parties to the present Protocol niay take such measures on the high seas 
as may be necessary to prevent, mitigate or eliminate grave and imminent danger 
to their coastline or re\ated interests from pollution or threat of pollution by 
substances other than oil following upon a maritime casualty or acts related to such 
a casualty, which may reasonably be expected to result in major harmful 
consequences. 

2. "Substances other than oil" as referred to in paragraph 1 shall be: 

(a) those substances enumerated in a list which shall be established by an 
appropriate body designated by the Organization and which shall be 
annexed to the present Protocol, and 

(b) those other substances which are liable to create hazards to human 
health, to harm living resources and marine life, to damage amenities 
or to interfere with other legitima te uses of the sea. 

3. Whenever an intervening Party lakes action with regard to a substance referred 
to in paragraph 2(b) above that Partyshall have the burden of establishing that the 
substance, under the circumstances present at the time of the intervention, could 
reasonably pose a grave and imminent danger analogous to that posed by any of 
the substances enumerated in the list referred to in paragraph 2(a) above. 
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( Öl'ersät t 11i11g) 

1973 ÅRS PROTOKOLL OM INGRIPANDE PÅ DET FRIA HAVET 
VID HAVSFÖRORENINGAR GENOM ANDRA 

ÄMNEN ÄN OLJA 

DE FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA, 

SOM HAR TILLTRÄTT <len internationella konventionen om ingripande på 
<let fria havet vid olyckor som är ägna<le att leda till förorening genom olja, avslutad 
i Bryssel den 29 november 1969, 

SOM BEAKTAR den resolution om internationellt samarbete med avseende 
på andra förorenande ämnen än olja som antagits av 1969 års Internationdla 
juridiska konferens om skador vid vattenförorening. 

SOM JÄMVÄL BEAKTAR att den Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisa
tionen i enlighet med resolutionen har intensifierat sitt arbete, i samverkan med 
övriga intresserade internationella organisationer, i fniga om alla aspekter pä 
förorening genom andra äninen än olja. 

HAR ÖVERENSKOMMIT om följande: 

ARTIKEL I 

I. De fördragsslutande parterna får pa det fria havet vidtaga nödvändiga åtgärder 
för att förebygga. minska eller avvärja allvarlig och överhängande fara som 
förorening av havsvattnet genom andra ämnen än olja eller hot om sådan förorening 
innebär för deras kuster eller därtill knutna intressen. om föroreningen eller hotet 
därom är en följd av en sjöolycka eller åtgöranden i samband med sådan olycka och 
om det är rimligt att antaga att mycket allvarlig skada uppkommer därav. 

2. "Andra ämnen än olja" som avses i punkt 1 är 

a) de ämnen som är upptagna i en förteckning vilken skall upprättas av ett 
av organisationen utsett särskilt organ och fogas som bilaga till detta 
protokoll, och 

b) <le iimnen i övrigt som kan innebära 1isker för människors hälsa. vara 
skadliga för levande tillg:lngar och <len marina faunan och floran. skada 
skönhets- och n:krcationsvärden eller störa annat behörigt utnyttjande 
av havet. 

3. \'ärhelst en ingripandL· fördragsslutandc part vidtager åtgärd med avseende på 
ämne som avses i punkt 2 h) har denna part skyldighet att bevisa att iimnet 
under rådande förhallan<len vid ti<l.:n för ingreppet skäligen kun<le ge upphov till 
allvl:lrlig och överhängande fara likartad med den som framkallas av nagot av de 
ämnen som är upptagna i den förteckning som avses i punkt 2 a). 
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ARTICLE Il 

I. The provisions of paragraph 2 of Article I and of Articles Il to VIII of the 
Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution 
Casualties, 1969, and the Annex thereto as they relate to oil, shall be applicable 
with regard to the substances referred to in Article I of the present Protocol. 

.., For the purpose of the present Protocol the list of experts referred to in 
Articles IIl(c) and IV of the Convention shall be extended to include experts 
qualified to give advice in relation to substances other than oil. Nominations to the 
list may be made by Member States of the Organization and by Parties to the 
present Protocol. 

ARTICLE 111 

I. The list refcrred to in paragraph 2(a) of Article I shall be maintained by the 
appropriate body designated by the Organization. 

2. Any amendmcnt to the list proposed by a Party to the present Protocol shall 
be submitted to the Organization and circulated by it to all Members of the 
Organization and all Parties to the present Protocol at least three months prior to 
its consideration by the appropriate body. 

3. Parties to the present Protocol whether or not Members of the Organization 
shall be entitled to participate in the proceedings of the appropriate body. 

4. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of only the Parties 
to the present Protocol present and voting. 

5. lf adopted in accordance with paragraph 4 above. the amendment shall be 
communicated by the Organization to all Parties to the present Protocol for 
acceptance. 

6. The amendment shall be deemed to have been accepted at the end of a period 
of six months after it has been communicated, unless within that period an 
objection to the amendment has been communicated to the Organization by not 
less than one-third of the Parties to the present Protocol. 

7. An amendment deemed to have been accepted in accordance with para
graph 6 above shall enter into force three months after its acceptance for all 
Parties to the present Protocol, with the exception of those which before that date 
have made a declaration of non-acceptance of the said amendment. 

ARTICLE IV 

1. The present Protocol shall be open for signature by the States which have 
signed the Convention referred to in Article Il or acccded thereto, and by any · 
State invited to be represented at the International Conference on Marine Pollu
tion, 1973. The Protocol shall remain open for signature from 15 January 1974 
until 31 December 1974 at the Headquarters of the Organization. 
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ARTIKEL Il 

\. De föreskrifter i artikel l punkt 2 och artiklarna ll-Vlll i l 969 års 
konwntion Qm ingripande på det fria havet vid olyckor som är ägnade att leda till 
förorening genom olja od1 dL'SS hilaga som avser olja skall äga tillämpning på de 
ämnen som avses i artikel 1 i det ta protokoll. 

2. För tillämpningen av detta protokoll skall den förteckning över sakkunniga 
som avses i artikel 111 punkt c) och artikel IV i konventionen utvidgas till att 
omfatta även sakkunniga som kan ge rad i fraga om andra ämnen än olja. 
Medlemmarna i organisationen och de fördragsslutande parterna kan föreslå namn 
till förtecknirigen. 

ARTIKEL 111 

I. Den förteckning som avses i artikel l punkt 2 a) skall hållas aktuell av det 
särskilda organet som utses av organisationen. 

' Ändring i förteckningen som föreslås av en fördragsslutande part skall 
överlämnas till organisationen och av denna delges alla organisationens medlemmar 
och alla fördragsslutande parter minst tre m:lnader innan den behandlas av det 
särskilda organet. 

3. Fördragsslutande parter skall, vare sig de är medlemmar av organisationen 
eller ej. vara berättigade att deltaga i överläggningarna i det särskilda organet. 

4. Ändringar skall antagas med två tredjedels majoritet uteslutande bland 
närvarande och röstande fördragsslutan de parter. 

5. Ändring som antagits enligt punkt 4 ovan skall av organisationen i>verlämnas 
till alla fördragsslutande parter för godtagande. 

6. Ändring skall anses som godtagen vid utgången av en tid av sex månader efter 
dess överlämnande, om organisationen ej under denna tid mottager invändningar 
från minst en tredjedel av de fördragsslutande parterna. 

7. .:\ ndring som skall anses som god tagen enligt punkt 6 träder i kraft tre 
månader efter den dag da den godtagits. nwd avseende pa alla förJragsslutande 
parter utom Jem som före denna dag har förklarat att de ej godtager ändringen. 

ARTIKEL IV 

1. Detta protokoll står öppet för undertecknande av stater som undertecknat 
den konvention som avses i artikel Il eller anslutit sig till denna od1 av varje stat 
som inbjudits till 1973 års Internationella konferens om havsföroreningar. Proto
kollet skall vara öppet for undertecknande i organisationens lokaler fran den 15 
januari 1974 till den 31 december 1974. 
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2. Subject to paragraph 4 of this Article, the present Protocol shall be subject to 
ratification, acceptance or approval by the States which have signed it. 

3. Subject to paragraph 4, this Protocol shall be open for accession by States 
which did not sign it. 

4. The present Protocol may be ratified, accepted, approved or acceded to only 
by States which have ratified, accepted, approved or acceded to the Convention 
referred to in Artide Il. 

ARTICLE V 

I. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the 
deposit of a forma! instrument to that effect with the Secretary-General of the 
Organization. 

2. Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited 
after the entry into force of an amendment to the present Protocol with respect 
to all existing Parties or after the completion of all measures required for the 
entry into force ,1f the amendment with respect to all existing Parties shall be 
deemed to apply to the Protocol as modified by the amendment. 

ARTICLE VI 

I. The present Protocol shall enter into force on the ninetieth day following the 
<late on which fifteen States have deposited instruments of ratification, acceptance, 
approval or accession with the Secretary-General of the Organization, provided 
however that the present Protocol shall not enter into force before the Convention 
referred to in Article Il has entered into force. 

2. For each State which subsequently ratifies, accepts, approves or accedes to it, 
the present Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the deposit by 
such State of the appropriate instrument. 

ARTICLE VII 

I. The present Protocol may be denounced by any Party at any time after the 
date on which the Protocol enters into force for that Party. 

2. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument to that effect 
with the Secretary-General of the Organization. 

3. Denunciation shall take effect one year, or such longer period as may be 
specified in the instrument of denunciation, after its deposit with the Secretary
General of the Organization. 

4. Denunciation of the Convention referred to in Article Il by a Party shall be 
deemed to be a denunciation of the present Protocol by that Party. Such 
denunciation shall take effect on the same day as the denunciation of the Conven
tion takes effect in accordance with paragraph 3 of Artide XII of that Convention. 
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2. Om annat L'j följer av punkt 4 i Jenna artikel skall detta protokoll vara 
föremål för ratificering, godtagande eller godkännande av de stater som underteck
nat detsamma. 

3. Om annat ej följer av punkt 4 står Jetta protokoll öppet rör anslutning av 
statL·r som ej unLkrtecknat Jctsamma. 

4. Detta protokoll får bli föremål för ratificering, godtagande, godkännande 
eller anslutning endast av stater som har ratificerat. godtagit. goukänt eller anslutit 
sig till den konvention som avses i artikel Il. 

ARTIKEL V 

I. Ratificering, godtagande, godkännande eller anslutning skall verkställas 
genom deposition av ett formellt instrument därom hos organisationens general
sekreterare. 

2. Instrument som avser ratificering, godtagande, godkännande eller anslutning 
och som deponeras, sedan ändring i detta protokoll trätt i kraft för samtliga 
befintliga fördragsslutande parter eller seuan alla åtgärder har viutagits som behövs 
för att ändringen skall träua i kraft för samtliga befintliga föruragsslutande parter, 
skall anst•s gälla protokollet i dess ändraue lydelse. 

ARTIKEL VI 

I. Odla protokoll träder i kraft nittio dagar efter den dag då femton stater hos 
organisationens generalsekreterare deponerat instrument avseende ratificering, 
godtagande, godkännande eller ansluming. Detta protokoll skall Jock icke träda i 
kraft innan den konvention som avses i artikel Il har trätt i kraft. 

2. För stat, som Järefter ratificerar. godtager, godkänner eller ansluter sig till 
detta protokoll, träder protokollet i kraft nittio dagar efter den dag då staten 
deponerat vederbörligt instrumcnt. 

ARTIKEL VII 

I. Detta protokoll fär av fördragsslutande part uppsägas när som helst sedan det 
trätt i kraft för denna fördragsslutande part. 

.., Uppsägning skall verkställas genom att instrument därom deponeras hos 
organisationens generalsekreterare. 

3. En uppsägning blir gällande ett är eller den längre tid, som kan vara angiven i 
uppsägningsinstrumentet, efter den Jag då instrumentet deponerats hos organisatio
nens generalsekreterare. 

4. Uppsägning av den konvention som avses· i artikel Il av en fördragsslutande 
part skall anses vara en uppsägning av detta protokoll av samma part. Si.\dan 
uppsägning blir gällande samma dag som uppsägningen av konventionen blir 
gällande enligt artikel XII punkt 3 i konvention1.:n. 
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ARTICLE VIII 

I. A conference for the purpose of revising or amending the present Protocol 
may be convened by the Organization. 

2. The Organization shall convene a conference of Parties to the present Protocol 
for the purpose of revising or amending it at the request of not less than one-third 
of the Parties. 

ARTICLE IX 

I. The present Protocol shall be deposited with the Secretary-General of the 
Organization. 

2. The Secretary-General of the Organization shall: 

(a) inform all States which have signed the present Protocol or acceded 
thereto of: 

(i) · each new signature or deposit of an instrument tagether with the 
date thereof; 

(ii) the date of entry inta force of the present Protocol; 

(iii) the depasit of any instrument af denunciation af the present 
Protocol together with the date on which the denunciation takes 
effect; · 

(iv) any amendments ta the present Protocol ar its Annex and any 
abjection or declaration of nan-acceptance of the said amend
ment; 

(b) transmit certified true copies of the present Protocol to all States 
which have signed the present Protocol or acceded thereto. 

ARTICLE X 

As saon as the present Protocol enters inta force, a certified true copy 
thereof shall be transmitted by the Secretary-General of the Organization to the 
Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance 
with Article I 02 of the Charter of the United Nations. 

ARTICLE XI 

The present Protocol is established in a single original in the English, French, 
Russian and Spanish languages, all four texts being equally authentic. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized for that 
purpose have signed the present Protocol. 

DONE AT LONDON this second day of November one thousand nine 
hundred and seventy-three. 
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ARTIKEL VIII 

I. En konferens med uppgift att se öwr eller ändra detta protokoll kan 
sammankallas av organisationen. 

2. På begäran av minst en tredjedel av de fördragsslutande parterna skall 
organisationen sammankalla en konferens av fördragsslutande parter med uppgift 
att se över eller ändra detta protokoll. 

ARTIKEL IX 

1. Detta protokoll skall deponeras htlS organisationens generalsekreterare. 

2. Organisationens generalsekreterare skall 

a) underrätta alla stater som har undertecknat detta protokoll eller 
anslutit sig till protokollet om 

I) varje nytt undertecknande och varje ny deposition av ett 
instrument samt dagen för underte..:knandet eller depositionen, 

2) dagen för ikraftträdandet av detta protokoll, 

3) deposition av instrument avseende uppsägning av detta protokoll 
0L"l1 den dag då uppsägningen blir gällande, 

4) ändringar i detta protokoll eller dess bilaga o..:h invändningar mot 
sådan ändring eller förklaring att fördragsslutande part ej godtager 
ändring, 

b) överlämna bestyrkta avskrifter av detta protokoll till alla stater som har 
undertecknat protokollet eller anslutit sig till detsamma. 

ARTIKEL X 

Så snart detta protokoll trätt i kraft skall organisationens generalsekreterare 
överlämna texten till Förenta nationernas generalsekreterare för registrering o..:h 
publicering enligt artikel I 02 i Förenta nationernas stadga. 

ARTIKEL XI 

Detta protokoll är upprättat i ett enda exemplar på engelska, franska, ryska 
och spanska spraken, \1arvid alla fyra texterna äger lika vitsord. 

TILL BEKR.:\FTELSE HÄRAV har underte..:knade*. därtill vederbörligen 
bemyndigade, undertecknat detta protokoll. 

SOM SKEDDE I LONDON den andra november nittonhundrasjuttiotre. 

• NamnllTkningarna ukslutna. 
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,J ttac/1ment 

LIST OF SUBST ANCES TO BE ANNEXED TO THE PROTOCOL 
RELATING TO INTERVENTION ON THE HIGH SEAS 

IN CASES OF MARINE POLLUTION BY 
SUBST ANCES OTHER THAN OIL 

(F.stablished by the Marine Environment Protection Committee in accordam:e with 
paragraph 2(a) of Article I of the Protocol) 

I. Oil (when carried in bulk) 

Asphalt Solutions 
Blending Stocks 
Roofers Flux 
Straight Run Residue 

Oil 
Clarified 
Mix tu res containing Crude Oil 
Road Oil 
Aromatic Oil (excluding vegetablc oil) 
Blending Stocks 
Mineral Oil 
Penetrating Oil 
Spindle Oil 
Turbine Oil 

Distillates 
Straight Run 
Flashcd Feed Stocks 

Gas Oil 
Cracked 

Gasoline Ble11di11g Stocks 
Alkylates -· fuel 
Reformates 
Polymer - fuel 

Gasnlines 
Casinghead (natura!) 
Automotive 
Aviation 
Straight Run 

Jet F-11els 
JP-1 ( Kerosene) 
JP-3 
JP-4 
JP-5 (Kerosene. heavy) 
Turbo Fuel 
Mineral Spirit 

Naphtha 
Solvent 
Petroleum 
Ileartcut Distillate Oil 

2. Noxious S11bsta11ces 

Acetic anhydride 
Acetonc 
Acetonc cvanohydrin 
Acrt)lein · · 
Acrylonitrile 
Aldrin 
Allyl isothiocyanate 
Aluminium phosphide 
Ammonia (28'.lr aqueous) 
Ammonium phosphate 
Amy) mercaptan 
Aniline 
Aniline hydrochloridc 
Antimony compounds 
Arsenic compot111ds 
Atrazine 
Azinphos methyl (Guthion) 
Barium azide 
Barium cyanide 
Barium oxide 
Benzenc 
Bcnzenehexachloride isomers ( Lindanc) 
Benzidine 
Beryllium powder 
Bromine 
Bromobenzyl cyanide 
n-Butyl acrylatc 
Butyric acid 
Cacodylic acid 
Cadmium cornpounds 
C'arbaryl (Sevin) 
Carbon disulphidc 
C'a rbon tet rachloride 
Chlorodane 
C'hloroacctone 
Chloroacctophenone 
Chlorodinitrobenzcne 
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( Öl'ersä/I 11i11g} 

Bilaga 

FÖRTECKNING ÖVER ÄMNEN ATT FOGAS TILL PROTOKOLLET OM 
INGRIPANDE PÅ DET FRIA HAVET VID HAVSFÖRORENINGAR GENOM 

ANDRA XMNEN XN OLJA 

(Upprättad av kommitten för skydd av havets miljö i enlighet med artikel l punkt 
2 a) i protokollet) 

L Olja (som transporteras i bulk) 

A~faltlii.\"lli11gar 
Basoljor 
Bas~imne för oxiderad asfalt 
Direktdestillat. atcrstodsolja 

Nt~f'ra 
Liisningsmedel 
Process nafta 
Extraktionsbensin 

2. Skadliga ämnen 

Ä ttikssyraanhydrid 
Olja Aceton 
Klarad olja Acetoncyanhydrin 
Blandningar innehallande riiolja Akrolein 
Vägolja Akrylonitril (vinylcyanid) 
Ammat basolja (exklusive vegetabilisk olja) Aldrin 
Basoljor för smörjmedel Allylisotiocyanat 
Mineralolja Aluminiumfosfid' 
\frtallbcarbetningsolja Ammoniak (28'.'i vattenlösning) 
Spindelolja Ammoniumfosfat 
Turbinolja Amylmerkaptan 

Ocstillat 
Direktdestillat 
Toppad raolja 

Jfcllandcst illat. gasolfa 
Krackad 

Bc11si11k1 >tnpo11e11tcr 
Alk:·latbränsle 
Re format 
Polymerisatbriinsle 

Bc11si11 
Naturlig lii t !bensin 
Motorbensin 
Flygbensin 
Direktdestillat 

flygfl>tngener -- Jetbränslen 
Jet-!, (tlygfotogen) 
Jet-_, 
.Jet-4 
Jct-5 (llygfotogcn. tung) 
Turbinbränsle 
Mineralterpentin 

21 Riksdagen /975/ln. I sam/. Nr5 

Anilin 
Anilinhydroklorid, 

anilinklorid, anilinsalt 
An tirnon föreningar 
Arsenik föreningar 
Atrazin 
Azinfosmetyl (guthion) 
Bariumazid 
Bariumcyanid 
Bariumoxid 
Bensen 
Bensenhexaklorid, isomerer Oindan) 
Ben5idin · 
Beryllium pulver 
Brom 
Brombensylcyanid 
n-Butylakrylat 
Smörsyra 
Kakodylsyra (hydroxidimetylarsinoxid) 
Kadmiu mföreningar 
Carbaryl (sevin, N-rnetyl-1-naftylkarbamat) 
Koldisulfid 
Koltctraklorid 
Klordan 
Kloraceton 
Kloracetofenon 
Klordinitrobensen 
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Chloroform 
Chlorohydrins (crude) 
Chloropicrin 
Chromic acid (Chromium trioxide) 
Cocculus (solid) 
Coppcr compounds 
Crcsols 

:\aphthalene (molten I 
Naphthylthiourea 
Nitric acid (90 %) 
Olcum 
Parathion 
Paraquat 
Phcnol 
Phosphoric acid 
Phosphorus ( elemental) 
Polyhalogcnated biphenyls 
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Cupriethylene diamine 
Cyanidc compounds 
Cyanngcn bromide 
Cyanngcn d1loride 
DDT 

Sodium pentachlorophcnatc (solution) 
Stvrenc monomer 

Dichloroan il incs 
Dichlorobenzcncs 
Dieldrin 
Dimcthoatc ( Cygon) 
Dimcthvl amine (40':'.~ aqueous) 
Dinitrojnilines 

Toluene 
Toluene diisocyanate 
Toxaphenc 
Tritolyl phosphate (T ricrcsyl phosphatc) 
2, 4, 5-T 

4,6-Dinitroorthocresol 3. Liqucjied Gases (when carricd in bulk) 
Dinitrophcnols 
Fndosulphan (Thiodan) Acctaldchyde 
Fndrin Anhydrous Ammonia 
Fpichlorohydrin Butadiene 
F.thvl bromoacelatc Butanc, . 
Fthylenc chlorohydrin (2-Chloro-cthanol) Butane/ Propanc M1xtures 
Lthvkne dichloride Butylencs 
Fthyl parathion Cl_1lorine . 
Fcntin acctate (dry) D1methylam111e 
Fluosilicic acid Ethyl Chlonde 
Heptachlor ~thanc 
Hexachlorobenzene Hhylene 
Hcxacthyl tetraphosphate Ethylcne Oxid_e 
Hydrocyanic acid Mcthanc (LNG l . . 
Hydrofluoric acid (40 r;; aqueous) Methyl Acetylenc Propadtene mtxture 
lsoprenc Methyl Bromide 
Lead compounds Methyl Chloride 
Lindane (Gamrncxane, BHC) Propane 
Malathion Propylene 
!vfercuric compounds Vinyl Chloride Monomer . 
Methvl :ikohnl Anhydrous Hyd rogen C'hlondc 
Methvlene chlnride Anhydrous Hydrogen Fluoride 
Mnlasses Sulphur Dioxidc 

4. Radioactil'e Suhstances 

Radioactive substances, including. but not limited to, elements and 
compounds the isotopes of which are subject to the rcquirements of Section 835 of 
the Regulations for the Sa fe Transport of Radioactive Materials, 197 3 Reviscd 
Edition, publishcd by the lnternational Atomic t:::ncrgy Agcncy, and which may be 
founcl to be stored or transported as substances and/or materials in Type A 
packagcs. Type B packages, as fissile materials or materials transportcd under 
special arrangcments. such as 

60co. 137cs, 226Ra, 239Pu, 235u. 
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Kloroform 
Klorhydrincr (oförädlade) 
Klorpikrin ( triklornitrometan) 
Kromsyra (kromtrioxid) 
Kockulus (cocculus) (fast) 
Kopparföreningar 
Krcsoler 
Kopparetylendiamin (kopparkomplex) 
Cyan id föreningar 
Cyanogenbromid 
Cyanogenklorid 
DDT 
Dikloraniliner 
Diklorbcnscncr 
Dicldrin 
Dimetoat (cygondimetoat) 
Dimetylamin ( DMAI 
( 40'; vattenlösning) 

Din it roanil inc r 
4,6-Dini t rnortokresol 
Dinitrofcnolcr 
Fndosulfan (thiodan) 
Endrin 
Epiklorhydrin 
Etylbromacctat 
Etvlenklorhvdrin ( 2-kloreta11ol) 
Etylendiklo~id 
Etylparation 
Fentinacetat (torr) 
n uorkiselsyra, kisclfluorvätesy ra 
l-leptaklor 
Hexaklorbensen 
l-lexaetyltetrafosfat 
Cyany:itc 
rluorv:itcsyra ( 40'.;.;, vattenlösning) 
I sopren 
Blv föreningar 
li;1Jan (gammexan, Bl-IC) 
Malation 
Kvicksilverföreningar 
Metylalkohol, metanol 
l\lctylenklorid (diklormetan) 
Melass 

4. Radioaktira ä11111c11 

Naftalen ( smiil t) 
Naftyltiourea 
Salpetersyra (90'..i) 
Oleum 
Paration 
Paraquat 
Fenol 
Fosforsyra 
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Fosfor (grundämnet) 
Polyhalogencradc bifenylcr 
Natriumpentaklorfenat (lösning) 
Styren (monomer) 
Toluen ( toluol) 
Tolucndiisocyanat 
Toxafen 
Tritolylfosfat (trikrcsylfosfat) (TCP) 
2, 4, 5-T (2, 4, 5-triklorfenoxiättiksyra) 

3. Kondenserade gaser (som transpnrter:is i bulk) 

Acetaldehyd 
Vattenfri ammoniak 
Butadien 
Butan 
Butan/propan blandningar 
Butylener (butener) 
Klor 
Dimetylamin 
Etylklorid 
Etan 
Etylen 
Etylenoxid, oxiran 
Metan (LNG) 
Metylacetylen/propadien blandningar 
Metylbromid - - -
Metylklorid 
Propan 
Propylen 
Vinylklorid (monomer) 
Vattenfri väteklorid (klorväte) 
Vatten fri vätefluorid (fluorväte) 
Svaveldioxid 

Radiu:iktiva ämnen. däri inbegripet - men utan begr:insning till - ämnen och 
fi1reningar vilkas isotoper är underkastade föreskrifterna i punkt 835 i 1973 :lrs 
omarbetade upplaga av Regler för säker transport av radioaktiva varor, utgivna av 
det Internationella atornenergiorganet, och vilka kan befinnas böra lagras eller 
transporteras som iimnen och/eller varor i typ A emballage eller typ B emballage, 
som klyvbara varor eller som varor vilka transporteras enligt särskilda villkor, s<isom 

60c 137c 226R 2391).. 235u o. .s, a, -u, .. 
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I 974 ARS KONVENTION OM SKYDD AV 
öSTERSJÖO\fRl\OETS MARINA MILJÖ 

(Bilagorna IV och VI till konventionen) 
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Bilaga 3 
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ANNEX IV 

PREVENTION OF POLLUTION FROM SJ.IJPS 

Regulation I 

The Contracting Parties shall as appropriate co-operate and assist each other in 
initiating action by the lnter-Governmental Maritimc Consultativc Organization to 
devclop: 

a) international rules for navigation of deep draught ships in narrow and 
shallow waters in international waters of the Baltic Sea Area and in the entranccs to 
the Baltic Sea for thc prevention of collisions. strandings and groundings: 

h) an international radio rcporting system for Iarge ships en routc within the 
Bal!ic Sea Area as well as for ships carrying a significant amount of a harmfttl 
substance. 

Regulation 2 

The Contracting Parties shall, without prejudice to Paragraph 4 of Article 4 of 
the present Convention. as appropriate assist each other in investigating violations 
of the existing legislation on antipollution measures, which have occurred or arc 
suspected to have occurred within the Baltic Sea Area. This assistance may includc 
hut is not limited to inspection by the competent authorities of oil record books. 
cargo record books, log books and engine log books and taking oil samples for 
analytical identification purposes and in respect of the system of tagging oil 
rcsidues. 

Regulation 3 

Dcfi11itio11s 

For the purposcs of this Annex: 
1. ''Ship" means a vcsscl of any type whatsoever operating in the marine 

environmcnt and includes hvdrofoil boats. air-cushion vehiclcs. submcrsibles. 
floating craft and fixed or floating platforms. 

2. ''Administration" means the Government of the State under whose 
authority the ship is operating. With respect to a ship entitled to fly a tlag of any 
Statc·, the Administration is the Govcrnment of that State. With respect to flxed or 
floating platforms engaged in cxploration and cxploitation of the sea-bcd and 
subsoil thereof adjacent to the coast ovcr which the coastal Statc exerciscs 
sovereign rights for thc purposes of exploration and exploitation of their natura! 
resources, thc Administration is thc Government of the coastal State concerncd. 

3. a) "Discharge''. in relation to harmful substances or effluents containing 
sud1 substances, means any release howsoevcr caused from a ship and indudes any 
escapc, disposal. spilling, leaking, pumping. cmitting or emptying: 

h) "Discharge" docs not includc: 

(i) Dumping within the meaning of thc Convention on the Preven
tion of \1arine Pollution by Dumping of Wastes and other Mat ter 
donc at London on 2l) December 1972: or 
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( Öl't'f.l'd/ 11/illg} 

BILAGA IV 

FÖRHINDRANDE AV FÖRORENING FRÅN FARTYG 

Regel 1 

De fordragsslutande parterna skall pii lämpligt sätt samarbeta och bist:l 
varandra för att ävägabringa atgärder av Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisa
tionen som har till syfte att° utveckla 

a) internationella regler för navigering av djupgaende fartyg i trånga och 
grunda delar av Östersjöområdets internationella vatten och i tillfartslcderna till 
Östersjön för att förhindra kollisioner. strandningar och grundkänningar. 

b) ett internationellt radiorapporteringssystem för stora fartyg inom östersj1i
omr~1det samt för f:i.rtyg som tranporterar betydande m:ingder av skadliga ämnen. 

Regel 2 

De fördragsslutande parterna skall, med beaktande av artikel 4 punkt 4 i denna 
konvention, pil lämpligt sätt bistå varandra vid undersökning av sådana överträdelser 
av gällande lagstiftning om åtgärder mot förorening som skett eller som missfankes 
ha skett inom Östersjöområdet. Sådant bistånd kan innefatta. men är ej begr~insat 
till. granskning genom behöriga myndigheter av oljedagböcker. lastdagbiickcr. 
skepps- och maskindagböcker. tagande av oljeprov i och för analytisk identifiering 
och i samband med märkning av oljerester. 

.Regel 3 
De.fin itionl:'r 

I denna bilaga skall· 

1. meJ ··rartyg" förstås fartyg av alla slag som användes i den marina miljön. 
däri inbegripet bärplansbätar. svävare, undervattcnsfartyg, flytande farkoster. och 
fasta eller tlvtande plattformar. 

1 med "administration'" förstäs regeringen i den stat under vars myndighet 
fartyget lyder. I fråga om ett fartyg som är bertittigat att föra en viss stats flagga ;ir 
administrationen denna stats regering. I fråga om fasta eller flytande plattformar 
som användes för utforskning av och utvinning från den del av havsbottnen och dess 
underlag som gränsar till den kust över vilken kuststaten utövar suverän<.t rättigheter 
med avst•.::nde p~I utforskning och utvinning av naturtillgångarna, är administratio
nen ifr:lgavarande kuststats regering. 

3. a) med "utsläpp" förstås,-i fråga om skadliga ämnen eller utflöden som 
inneh;iller s:idana ämnen. varje utsläpp. oavsett' hur det orsakats. frfo ett fartyg. d:iri 
inhegripet varje u !strömning. kvittblivning. spill. läckage. utpumpning. utspridning 
ell~r uttömning. 

b) uttrycket ··utsläpp'' ej innefatta 

I) dumpning som avses i konventionen om förhindrande av havsförore
ningar till följd av dumpning av avfall. avslutad i London den 29 
december 1972.eller 



Prop. 1975176:5 328 

(ii) release or harmful substances directly anstng from the e:\.ploration. 
exploitation and associated off-shore prPccssing of sea-b(·d mineral 
resources; or 

(iiil release of harmful substa11ccs fnr pmposes nf legitin12te scientific 
research into pnllution abi1temcnt or control. · 

4. "Nearest land". The term "from the nearest land" means from thc baselinc 
from whil:h the territorial sca of the territory in qucstion is estahlished in 
accordancc with international law. 

5. The term ''jurisdiction" shall be interpreted in accordance with inter
national law in force at the time of application or interpretation of this Annex. 

Regulation 4 

OIL 

The Contracting Parties shall as soon as possible but not later than I .lanuary 
1977 (lf 011 the datc oJ' entry into force of the present Convention. whil'lwver 
occurs later. apply the provisions of Paragraphs A to D of this Regu:ation 011 

methods for the prevention or pollution by oil from ships while operating in the 
Baltic' Sea Area. 

A Definitions 

ror the purposes of this Regulation: 

I. "Oil" means petroleum in any form inc\uding crude oil. fuel oil, sludge. oil 
refuse and refined products ( other than petrochemicals which are suhject tu the 
provisions of Regulation 5 of this Annex) and. without lirniting the generality of 
the forcgoing. includes the suhstances listed in Appendix I to this Annex. 

2. "Oily mixture'' means a mixture with :my oil content. 
3. "Oil fuel" means any oil used as fuel in connection with the propulsion 

and auxiliary machinery of the ship in which such oil is carried. 
4. '"Oil tanker" means a ship constructed or adapted primarily to carry oil in 

bulk in its cargo spaces and includes combination carriers and any "chernical tanker" 
• as defined in Regulation 5 of this Annex whcn it is carrying a cargo or part cargo 

of oil in bulk. 
5. ''Combination carricr" means a ship designed to carry either oil or solid 

cargoes in bulk. 
6. "(le an ballast" means the ballast in a tank which sincc oil was last carried 

thercin h:1s bern S•J cleaned !hat cfflucnl therefrom if it were discharged from a 
sllip whkh is stationary into clean calm water on a clear day would not produce 
visible traces of oil on the surface of the water oron adjoining shore lines or cause a 
sludgc or emulsion to be depllsited beneath the surfacc of thc watcr or upon 
adjoining shore lines. lf the ballast is discharged through an oil discharge monitoring 
and control system approved by the Administration, evidence based on such a 
system to the effcct that the oil content of the effluent did not exceed 15 parts per 
million shall he determinative that the ballast was clean. notwithstanding thc 
presence of visible !races. 

7. "Scgregated ballast" means the ballast water introduced into a tank which 
is cornpletcly scparatcd from the cargo oil and oil fuel system and which is 
permancntly allocated to the carriage of ballast or to thc carriage of ballast or 
cargoes othcr than oil or noxious subslanccs as variously defined in the Regulations 
of this Annex. 
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2) S<idant utsbpp av skadliga ämnen som direkt orsakas av utforskning, 
utvinning 0L'11 d:irmed förenad. ej landbaserad bearb.:t11i11g av havs
bottnens mineraltillgangar. eller 

3) utsl:ipp av skadliga iimne11 för behörig vetenskaplig forskning a11gacnde 
bebmp11i11g eller kontroll av förorening, 

4. "'niirmaste land". Uttrvcket ''fr:in n:irmaste land'' betyder från den baslinje 
fr~°m vilken territorialhavet i·iir ifr:igavarande stats territ-orium räknas enli~t 
internationell rätt. 

5. uttrycket "jurisdiktion" tolkas enligt den internationella r:itt som g:iller 
vid tidpunkten fi.ir tillämpning eller tolkning av denna bilaga. 

Regel 4 

OLJA 

De fordragsslutande parterna skall. S<i snart som miijligt nwn ej senare än den 
januari 1977 eller vid tidpunkten for denna konventions ikraftträdande. om dc·nna 
tidpunkt infaller senare. hörja lill:impa fön:skrifterna i avsnitten A -.0 i denn<J regl'I 
om metoder för fiirebyggande a\· förorening genom olja frJn fartyg som anviinJes i 
Östersjiiomr:lde t. 

A. Definitioner 

I denna regel skall 

I. med '"olja"' förstas petroleum i Yarje form, däri i11bcgripet riiolja. brännol_ja. 
oljeslam. oljeavfall och raffinerade produkter (med undantag av petrokcmisb 
produkter i fraga om vilka regel:'\ i denna bilaga giillcr) och skall. utan inskr:inkning 
i definitionens allmiingiltighet. till olja hänföras de ~imnen som hirtl'cknats i bihang 
I till dcnn:i bilaga. 

") 
.;.. med "oljehaltig blandning" förstiis en blandning som innehäller olja. 

3. med "bunkerulja" försbs olja som anv~ndes som br:insle i s:unband med 
framdrivnings- eller hjiilpmaskineriet i .det fartyg i vilket oljan föres. 

4. med "'oljetankfartyg"" !Orsliis fartyg som är by~_~gt eller a11passat 
huvudsakligen för transport av olja i bulk i lastrummen, diiri inbegripet kombina
tionsfartyg och s:ldant '"kemikalietankfartyg'" som avses i regel 5 i de11na bilaga. n~ir 
det for last eller dellast av olja i b11lk. 

'i med "knmbin:ttinnsfartyg" först::S fartyg Slllll ar a\'Sdt all tra11spnrlera 
antingen olja eller fasta laster i bulk. 

6. med "'ren barlast'' först:is barlast i en tank som. sedan den senast använts 
för transport av olja. har rengjorts sj att utlliide frim densamma, om det ulsl:ippes 
tr,\n et l stillaliggande fartyg i rent lugnt vatten i klart viider under dagtid. ej ger 
npphov till synliga spiir av olja pii vattenytan eller p:i omgivande stränder. e.1 heller 
:jJI •Jljeslam eller emulsion under vattenytan eller p3 omgivande striinder: utsl:ippes 
barlasten genom ett övervaknings- och kontrollsystem for oljeutsläpp som :ir 
godkänt av administrationen. skall bevis baserat pii .:tt sadant system som visar all 
oljeinneh:illet i utflödet ej överstiger 15 delar p~1 en miljon delar vara avgörande for 
att betrakta barlasten som ren iil·en om synliga spar av olja upptäckes. 

7. med "segregerad barlast" förstas barlastvatten som intagits i en tank. helt 
skild frirn lastolje- och bunkeroljesystemet och avsedd att stadigvarande nyttjas for 
förande av barlast eller for forande av barlast eller la~t som ej utg•irt'S av olja eller 
skadliga :imnen som definieras pa olika st:illcn i reglerna i denna bilaga. 
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B Control of Discharge of Oil 

L :. ) Suh_krt tn the prn·ision'.: of PJragraph C of this Regulalion. any, 
<.lischarge into the sca of oil or oily mixtures from any oil tanker an<.! any ship ot 
400 tons gross tonnage and abo\'e other than an oil tanker shall be prohibitcd, whilc 
in the B:1ltie Se:~ Area: 

b) s11ch ships while in the Baltic Sca Area shall retain on board all nil drainage 
and slttdge. dirty ballast an<.! tank washing waters and discharge thcm onl\ tu 
reccptil1n facilities. 

, a) Subil'ct to thc provisions uf Paragraph C of this Regulation. any 
dischargc into the sea of oil or oily mixtures from a ship of less than 400 tons gross 
tonnage, other than an oil tanker, shall be prohibitcd whilc in thc Baltic Sea Area. 
except whcn thc oil content of the ertluent without dilution does not exceed 15 
parts per million ur alternatively whcn all uf the following conditions are satisfied: 

(i) the ship is pruccedingen routc: 
(ii) thc oil contcnt nf llw effluent is less !han 100 parts per million: and 
liii) thc discharge is madc as far as practicabli: from thc l:lfld. but in 111> 

casc less th:in 12 nautical miles from thc ncarest land: 

bl tlll dischar!l,e into the sea shall cuntain chemicals or other substanci:s in 
quanti lies or conc~n trat ions which arc hazardous to the marine environmen t or 
chcmicals nr othcr subst~nces introduced for the purpose of circumventing thl' 
eon di 1 ions or discharge Spl'ci ticd in this Rcgulatillll; 

c) the oil residues which cannot be discharged into tht' sca in L:u111pli:mCL' 
with Sub,Paragraph 2 a) of this Paragraph shall be retained on board or discharged 
to reception f<lL·ilitics. 

3. The provisions of 1his Paragraph shall not ;1pply ro 1he discharge lit" clcan 
or segrcgatc<.I hallas1. 

4. Whencvcr visible t races of oil :ne observed on or below the surfacc of thc 
water in the i111111ediate vicinity of a ship or its wake. thc Contracting Parties 
should. to the extcnt thcy arc rcasonably able to do so, promptly invcstigatc thc 
fäets hearing on the issue of whether therc has becn a violation of the provisions of 
this Regulation. The investigation should include, in particular. thc wind and sl'a 
conditions, thc track and speed of the ship. other possiblc sourccs of thc visiblc 
traL'.es in the viL·inity. and any relevant oil discharge rccords. 

C Exceptions 

Paragraph B of this Regulation shall not apply to: 

a) the discharge into the sea of oil or oily mixtures ncccssary for the purpose 
of scrnring the sakty of a ship or saving life at sea; or 

b) ihc discharge into the sea of oil or oily mixtures resulting from damage to 
a ship or its e4uiprnent: 

(i) pruvidcd that all reasonablc precautions have been taken after thc 
\llXutrencL' uf thc damage or discovery of tht• disch:irge for thL· 
purposc or preventing or minimizing the discharge; and 

!ii) CXL'L'pl it. thc uwnei· or the /\laster acted cither with intent to causc 
d~1111agc. m rcckkssly and witl1 knowkJge that J;11nage wn11ld 
pr<'bubly rL'Sttlt; or 

cl the discharge into thc sca or substanccs containing oiL approvcd by the 
Administration. when bcing used for thc purpose of combatting spccific pollution 
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B. Kontroll av oljeutsläpp 

I. a) Om annat ej följer av föreskrifterna i avsnitt C i denna regel. skall 
utsläpp i havet av olja eller oljehaltig blandning fran oljctankfartyg och från fartyg 
som ej är oljetankfartyg och som har en bruttodriiktighet av minst 400 registerton 
vara förbjudet i Östersjöomradet. 

b) SC1dana i"artyg skall. 11:ir dL' hei"inner sig i Östcrsjönmr~tdL't. behiilla ombord 
oljercstt:r. oljeslam. förorenad barlast och ta11kspolvatten och fftr ei avliimna dessa 
ann:.1t än till mottagningsanordning:n . 

., a) Om annat ej följer :.1v föreskrifterna i avsnitt C i denna regel, skall 
utsläpp i havet av olja eller oljehaltig blandning frän fartyg som ej är oljetank fartyg 
och som har en bruttodriiktighet understigande 400 registerton vara förbjudet när 
det befinner sig i östersjöornradet utom när utflödets oljeinnehall utan utsp:idning 
ej överstiger 15 delar pil en miljon delar eller alternativt när samtliga följande villkor 
är uppfyllda: 

1) att fartvl!et är under l!iinl!. 
~) att olje-ir~·neh511et i utt1öJet är mindre iin 100 delar pC1 en miljon delar. 

och 
3) att utsläppet göres s~ limgt som möjligt fran land men alltid mins! l ~ 

nautiska mil friin närmaste land. 

b) Inget utsliipp i havet f5r innehalla kcmikali<'r eller andra iimnen i mä11gder 
eller kunccntrationer som innebär risker för den marina miljön. ej heller kemikalier 
i:llcr andra ämrwn som tillsätts i syfte att kringgå de villkor för utsliipp som anges i 
denna regel. 

c) De oljerester som ej kan sliippas ut i havt:t med iakttagande av 
föreskrifterna i punkt 2 a) i dett:i :.ivsnit1 skall behiillas ombord eller avlämnas till 
mot tagningsanordn ingar. 

3. Föreskrifterna i detta avsnitt äger ej tillämpning pi1 utsWpp av ren eller 
segregcr:id barlast. 

4. \ärhelst synliga spi1r av olja iakttages pa eller under v:ittenytan i ett fartygs 
omedelbara närhet elli:r i dess kölvatten bor de fördragsslutande parterna. i den 
utstr~ickning det rimligen ~ir möjligt för dem, skyndsamt undersi\ka de omstindig
heter som ~ir av betydelse for foigan huruvida överträdelse av föreskrifterna i denna 
regel har föreJ.;ommit. Undersökningen bör särskilt omfatta vind- och sjöförh:tllan
di:na. fartygets kurs och fart. andra möjliga orsaker till de synliga sp~ri:n i fartygets 
n:irhet och varje relevant registrering av oljeutsläpp. 

C. Undantag 

Avsnitt 13 i denna regel ägt:r ej tillämpning i fråga om 

a) säJa11t utsläpp i havt'I av olj:.1 eller oljehaltig blandning som är nödv:indigt 
för cl t fartygs säkerhet eller tör r~iddande av människoliv till sjöss. eller 

b) sad:.1nt u1sliipp i ha\"Ct a\· olja eller oljehaltig bbndning som iir en följd av 
l'n skada pa fartyget eller dess utrustning 

I) förutsat1 all alb rimliga försiktighL'tsi\tgiiider har \id1agi1s efter det att 
skadan inträffat eller utsUppct upptäc].;ts. i syfte att hinJra eller sii 
längl som möjligt begr~insa utsläppet. nch 

2) utom n~ir iigaren eller befalhavaren handlat a11tingc11 i :ivsikl att ors:ika 
skada clkr ,-~irdslöst och med kännedom om att en skad::i troligen 
skulk bli följden. eller "' 

L') utsL;pp i havet av iimnen som innchiilkr olja och som godkiints av 
administratiuncn. n:ir dc an,~ind,:s i syfte att hekämpa siirskilda i'i"irnrcningsincidt'n-
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incidents in order to minimizc thc damagc from pollution. Any such discharge shall 
be subjL'L°t to thc approval of any Contracting Party in wlwsc jurisdiction it is 
contL'mplated thc dischargc will occur. 

D Special Requirements for Drilling Rigs and other Platforms 

Fixc:d and tluating drilling rigs when engagcd in the exploration, exploitation 
and assl)ciatcd oll-shon.> processing of sca-hed mineral resources and other platforms 
shall cornply with the requiremen ts of this Rcgulation applicablc to ships of 400 
tons gross tonnage and above othcr than oil tankers. exccpt that: 

a) they shall kccp a record of all operations involving oil or oily mixturc 
discharges. in a form approved by thc Administration; and 

b) subjc:ct to the provisions of Paragraph C of this Regulation. the discharge 
into thc sea of oil or oily mixtures shall be prohibited cxccpt when the oil contcnt 
of thc dischargc without dilution does not cxceed 15 parts per million. 

E Reception Facilities of the Baltic Sea Area 

The Co111racting Parties undertakc to ensure that not later than I January 1q77 
all oil loading tcr:ninals and repair ports of the Baltic Sca Area are providcd with 
facilities adequatc for thc reception and treatment of all the dirty ballast and tank 
washing waters from oil tankers. In addition all ports of the area shall be provided 
with adequate reception facilities for other residues and oily mixturcs from all 
ships. Such facilities shall havc adequate capacity lo meet the needs of the ships 
using thern without causing unclue delay. 

Regulation 5 
:\OXl(lllS l l()l'ID SUBST:\l'\CES IN BL'LK 

The Contracting Parties shall as soon as possible. hut not later than I .l:inuary 
1977 •Hat a datc not later than one vear after thc datc of thc cntrv into. force of 
the present Convention. whicl1cver Ol'-curs later. deciclc upon a date f~orn which the 
provisions or Paragraphs A to D of this Rcgulation on the discharge of noxious 
liquid substances in bulk from ships while operating in the Baltic Sea Area shall 
apply. 

A Definitions 

For the purposes of this Regulation: 

1. "'Chemical tanker"' mcans a ship constructed or :idapted primarily to carry 
a cargo of noxious liquid substanccs in bulk and includes an "'oil tanker" as defined 
in RL·gulation 4 or this Annex when carrying a cargo or part cargo of noxious liquid 
subslances in bulk. 

1 'Tkan ballast" mcans ballast carricd in a tank which, since it was last used 
to carry a cargo containing a substance in Catcgory A, l:L C. or I) has been 
tlwroughly dcancd and the residues resulting therefrom have becn discharged and 
thL' tank emplit'd in accordance with the appropriate requiremcnts of this 
Regulation . 

.3. "'SL'gregatcd ballast"' mcans ballast water introduced into a tank perm:i
ncntly allocatcd to thc carriage of ballast or 10 thc carriage of ball:ist or cargoes 
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tt'r fiir att s:1 längt surn möjligt hegriinsa skada pii grund :I\' förorening. Sadant 
utsläpp kriiver godbnnandc av varje fördragsslutande part inum vars jurisdiktion 
utsläpp avses äga rum. 

D. Särskilda föreskrifter för borrplattformar och andra plattformar 

Fasta och flytande borrplattfornrnr. som anviindes för utforskning. utvinning 
och diirmed förenad, ej landbaserad bearbetning av havsbottnens mineraltillg:ingar. 
och andra plattfurmur skall uppfylla de föreskrifter i denna regel SPlll iiger 
tillämpning p3 siidana fartyg som ej är oljetank fartyg OL'li som har e11 hruttt)driik tig
het av minsL 400 registerton, med följande undantag: 

a) Dt' skall fiira anteckningar om alla ätgiir<ler S(ll1l nK·dför utsbpp av nl_ia 
eller oljehaltig blandning. i t'n form som godkänts av administrationc·n. 

b) Om annat ej följer av foreskrift0rna i avsnitt C i denna regel. skall utsl:ipp i 
havet av olja eller oljehaltig blandning vara förbjudet utom när utsläppets 
oljeinnehall utan utspädning ej iiverstiger 15 delar pä en miljon delar. 

E. Mottagningsanordningar i Östersjöområdet 

De fördragsslutarHk parterna förbinder sig att tillse att i alla ol.ielastningstermi
nalcr och reparationshanmar inom östersjöomradet ej senare iin den I januari 1977 
Lillhandahalles anordningar som :ir Lillriickliga for moitagande och bchi1ndling av all 
förorenad barlast och allt tankspolvatten frän uljctankfartyg. Diirutöver skall alla 
hamnar inom ornriidet vara försedda med tillräckliga anordningar för mottagande av 
andra rester och oljehaltiga blandningar fr:in alla fartyg. S:1dan:i anordningar skall ha 
tillriicklig kapacitet för att tillgodose behoven hos de fartyg som anv:inder dem utan 
alt otillbörlig försening orsakas fartygen. 

Regel 5 

SKADLIGA FLYTANDE .:\MNEN I BLJLK 

De fördragsslu tande parterna skall s:i snart som möjligt men ej senare iin den 
januari 1977 eller vid en tidpunkt inom ett ar efter denna konventions 
ikrafttriidandc. om denna tidpunkt infaller senare. besluta um en tidpunkt fdn 
vilken föreskrifterna i avsnitten A-D i drnna regel om utsläpp fr:m skadliga 
llytande iimm·n i bulk fr:ln fartyg som användes i Ostersjiiomr:l<lc·t skall :iga 
tillämpning. 

A. Definitioner 

1 denna regel skall 

1. med "k.:mikalic·taukfartyg" forst:is fartyg som iir byggt eller anpassat 
huvudsakligen för transport av skadliga llytande iimnen i bulk. däri inbegrip2t 
oljetankfartyg som avses i regl'i 4 i denna bilaga. n:ir det för last eller dellast av 
skadliga flytande ämnen i bulk. 

1 med "ren barlast" först:is barlast i en tank som. sedan den senast anviints 
för transport av en last inneh;1llande ett :imne av kategori A. B. C eller D. har 
omsorgsfullt rengjorts, varefter resterna som uppkommit d:irvid utsl~ippts och 
tanken tömts i enlighet med tillämpliga föreskrifter i denna regel. 

3. med "segrcgernd barlast" först{1s barlastvatten som intagits i en tank. 
avsedd att stadigvarande nyttjas för förande av barl.'.Jst eller för förande av barlast 
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othcr than oil or noxious liquid substances as variously defincd in the Regulations 
of this Annex, and which is completcly separated from thc cargo and oil fuel 
system. 

4. "L.iquid substances" are those having a vapour pressure not exceeding 2.8 
kp/crn 2 at a tcmpcrature of 37.8" C. 

') "Noxious Jiquid substance" means any substancc dcsignatcd in Appendix 
Il! to this Annex or provisionally assessed under the provisions of Sub-Paragraph 4 
of l'aragraph B of this Regulation as falling into Category A, l:L C or D. 

B Categorization and Listing of Noxious Liquid Substances 

I. For the purposes of this Regulation 1wxious liquid substances shall be 
clividcd into föur categories as follows: 

a) Category A noxious liquid substances which if discharged into thc sea 
from tank cleaning or clcballasting operations would present a ;najor hazard to 
c:thcr rn:1rine resotirccs or human health or cause scrious harm to amcnities or other 
lcgitimate uses uf thL' sca and therei'orc justify tlw applic1tion of stringent 
anti-pollution measures; 

b) Category B noxious liquid substances which if discharged into thc sca 
froJll tank cleaning or dcballasting operations would present a hazard to either 
marine resources or human health or cause harm to amcnities or other legitimate 
uses of the sea and thcrefore justify the application of special anti-pollution 
mcasures: 

c) Cakgmy C - noxious liquid substanccs which if disL·hargcd intu thc sea 
frn!ll tank ckaning ur dcballasling operations would present a minor hazard to 
cither marinc resources or human hcalth or causc minor harm t\l amenities or othcr 
lcgitimatc uscs ,_if tht' sca and therefore rcquire special operational conditions; 

d) Category D -- noxious liquid substanc..:s which if dischargcd into thc se~! 
fwrn tank cleaning or dcballasting operations would present a recogniLablc hazard 
to cithcr marinc rcsources or human health or cause minimal harm to amenities or 
other legitimate uscs uf the sca and thercforc.rcquire some attenlion in operational 
L'Ondilions . 

.., Cuide\ines for use in the categorization of noxious \iquid substances arc 
gi\·en i Appendix Il to this Annex. 

~. The list of noxious liquid substanccs carried in bulk and prcscntly 
catcgori1ed which are subject to the provisions of this R.cgulation is set out in 
Appendix 111 to this Annex. 

4. Wherc it is proposcd to carry a liquid substance in bulk which has not been 
catcgorized under Sub-Paragraph 1 of this Paragraph or evaluated as referred to in 
Sub-Paragraph I of Paragraph C of tliis Regulation the Contracting Parties involved 
in thL' proposed operation shall cstablish and agrcc 011 a provisional assessment for 
t!w proposed operation nn the basis of the guidelincs referrc<l to in Sub-Paragraph 2 
cf ths Paragraph. L!ntil full agreement bctwecn the Covernrnents involved has been 
n'<1ched. thL' substance shall be carried under the most scvere conditions prnposed. 

C Other Liquid Substances 

I. The substanccs listed in Appendix IV to this Annex have bcen cvaluated 
and found to fall ClUtside the Categories A. B, C and D. as defined in Sub-Paragraph 
I of Paragraph 13 of this Regulation bccausc they are presently considt'red to 
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,~11er l:ist som l'j utgörl'S uv olja eller skadligu flytundl' ämnen. som definit-ras pa 
olika sUllen i rt>glcrna i denna bilaga. och helt skild från lastolje- och bunkerolje
s_vstemct. 

4. med "tlytande ämnen" förstiis ämnen som har ett <ingtryck som ej 
överstiger 2.8 kp/cm 2 vid en temperatur av 37 .8°C. 

· 5. med "skadligt flytande ämne"' först:ts varje ämne som angivits i bihang lfl 
till denna bilaga eller som enligt föreskrifterna i avsnitt B punkt 4 i denna regel 
provisoriskt bedömts tillhöra kategori A. B. Celler D. 

B. Kategorisering och förteckning av skadliga flytande ämnen 

1. Vid tillämpningen av denna regel indelas skadliga tlytande ämnen i fyra 
kategorier enligt följande: 

a) Kategori A Skadliga flytande ämnen som. om de sl:.ippes ut i havet vid 
tankrengiiring elkr barlastutlossning. skulle utgöra en allvarlig risk för marina 
tillg;'111gar eller miinniskors hiilsa eller medföra allvarlig skada p:1 skönhets- och 
rekreationsdrden eller medföra allvarlig störning av annat behörigt utnyttjande av 
havet och som därför berättigar till vidtagande av striinga ittgärder till forhindrande 
av förorening. 

b) Kategori B - Skadliga flytande iimnen som, om de sliippes ut i havet vid 
tankrengöring eller barlastutlossning. skulle utgöra en risk för marina tillg:ingar eller 
miinniskors hälsa eller medföra skada på skönhets- och rekreationsvärden eller 
medföra sti:irning av annat behörigt utnyttjande av havet och som därför berättigar 
till vidtagande av s:irskilda åtgiirdcr till förhindrande .w förorening. 

cl Kategori C Skadliga flytande ämnen som, om de släppes ut i havet vid 
tankrengöring eller barlastutlossning. skulle utgöra en mindre risk fiir 1m1rina 
tillgangar eller människors hälsa eller medföra mindre skada p:i sk(inhets- och 
rekreationsv:irden eller medföra mindre sti.irning av annat behörigt utnyttjande av 
havet och som diirfor kräver särskilda förhällningsregler. 

d) 1-.:ategori D Skadliga flytande ämnen som. om de sliippes ut vid 
tankrengöring eller barlastutlossning. skulle utgöra en m:itbar risk fiir marina 
tillg:lngar eller människors hiilsa eller medröra obetydlig skada på skönhets- och 
rekrcationsvärden eller medföra obetydlig störning av annat behörigt utnyttjande av 
havet och som diirför kriiver viss uppmärksamhet i fraga om förhållningsrcgit'r. 

1 Riktlinjer :itt anv:ind:is vid k:itegoriseringen :iv skadliga flytande :imnen 
finns i bihang 11 till denna bilaga. 

3. Fiirtc~·kningen över skadliga tlyt:mde :imnen som transp<Htcr;1s i bulk ol'i1 
som for n:irvarande ::ir kategoriserade och pfi vilka föreskrifterna i denna bilaga :ir 
tilliirnpliga finns i bihang 111 till denna bilaga. 

4. När fr:lga uppkommer om transport av ett flytande :imnc i bulk som ej 
kakgPriserats l'nligt punkt I i delta avsnitt och som ej heller utv:irderats p:i s:itt 
som anges i avsnitt C punkt 1 i dl'trna regel skall de l'iirdragsslut~ndc partl'r solll 
bcriires av den ifriigasat ta I ransporten verkstiilla och gemensamt besluta en 
provisorisk bedölllning för den ikigasatu transporten pa grundval av de riktlinjer 
som avses i punkt 2 i detta avsnitt. Till dess fullständig enighet niitts mellan berörda 
regningar ~bli ämnet transporteras med tillfo1pning av dl' strilllgaste villkor som 
har fön:slagits. 

C. Andra flytande ämnen 

I._ De :imm·n som :ir l'örtel·knade i bihang IV till denna bilaga har u11·~irdcrats 
och befunnits falla utanför kategorierna A. B. C och D. sadana dessa :ir definierade i 
avsnitt B punkt I i denna rcget L~ftersom de for närvarande ej anses inneb<ira risk 
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present no harm to llllman hcalth. marinc resourccs. amcnitics ur nther lq~itimate 
uscs nf the sca. whL'll dischargcd into the sea from tank 'dcaning or dcball:1sting 
operations. 

2. The disd1argc of bilge or ballast water or othcr rcsiducs or mixtures 
containing only substanccs listed in Appendix IV to this Annex sliall not be subjcct 
to any rcquirement of this Regulation. 

3. The dischargc into ihe sca of clean ballast or segrcgated ballastshall not be 
subject to any rc4uire111enl of this Rcgulation. 

D Discharge of Noxious Liquid Substances 

Suhject to the provisions of Paragraph E of this Rcgulation: 

I. The discharge into the sca of substances in Category A as defincd in 
Sub-Paragraph l a) of Paragraph H of this Regulation. or of those provisionally 
assessed as such or ballast water. tank washings. or other residucs or mixtures 
containing such substances shall be prohibited. lf tanks containing sud1 substariccs 
or mixtures arc to be washed. tlw rcsulting residucs slwll be discharged to a 
reL·eption facility which tl1c Contracting Parties shall provide in accnrdancc with 
Paragraph 1-1 uf this Regulation. until the concentration of the substancc in the 
cffluent to such facility isat or belmv thc resid11al concentration prcscribed for that 
substance in column IV of Appendix 111 lo this Annex and until the tank is empty. 
Provided that the residuc then remaining in thc tank is subscquently diluted by thc 
addition of a volumc or water of not less than 5 per cent of the total vulu111e of the 
tank. it may be discharged into thc sea when all the following conditions an: also 
satisfied: 

a) the ship is procccding en rou te at a spccd of at least 7 knots in the case of 
sclf-propelled ships or at lcast 4 knots in the case of ships which are not 
self-propelled; 

b) lhe discharge is made below the waterline. taking into account the location 
of the sea\vatcr intakcs; and 

c) thc discharue is macle at a clistance of not kss than 12 nautical miles from 
the ncarcst land and ~in a deplh of water or not less than 25 metrcs. 

"' The discharge into the sea of substances in Category B as dcfincd in 
Sub-Paragraph I b) of Paragraph B of this Regulation or of those provisionally 
asscsscd as sucl1 ur ballast water. tank washings. or orher n~sidues <ir mixtures 
rnntaining such subslances shall be prohibited exccpt whcn all the following 
eon di tions are satist'icd: 

a) thc tank has been washed after unloading with a volume of water of not 
less than 0.5 per cent of thc total volumc of thc tank. and the resuiting rcsidues 
havc been dischargecl toa reception facility until thc tank is empty: 

b) the ship is procecding en route at a specd of ni leasl 7 knots in the case of 
sclt~propcllcd ships or al lcast 4 knots in thl' cast' of ships whid1 are not 
self-prnpellcd; 

c) thc procedurcs and arrangemen ts for discharge and washings are approved 
by the Administration and shall ensure that the concentration and rate of dischargc 
nt' the effluent is such that the conccntration of the substancc in thc wake astern of 
the ship docs not exceed 1 p:irt per million; 

d) the discharge is rnacle below thc waterline. taking into account thc location 
of the SL'awater intakd;; and ' 

e) the discharge is maclc at a distance of not less than l 2 nautical miles from 
thc nearesl land and in a dcpth of water of not less than 25 rnetres. 
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for m~irrn is kors h:ilsa. l"iir marina tillgimgar, för skönhets- och rekrea tionsvärden 
eller för ;mnat behörigt utnyttjande av havet när de släppes ut i havet vid 
tank rengöring el kr barlastutlossning. 

2. Utsläpp av rännstens- eller barlastvatten eller andra rester eller blandningar, 
som inneh[1ller endast ämnen som är förtecknade i bihang IV till denna bilaga. :ir ej 
underkastat n:1gra föreskrifter i denna regel. 

3. Utsläpp i havet av ren barlast eller segregerad barlast är ej underkastat 
n~1gra föreskrifter i denna regel. 

D. Utsläpp av skadliga flytande ämnen 

Om annat ej följer av förskriftcrna i avsnitt E i denna regel. g:illcr följande: 

1. Utsläpp i havet av ämnen av kategori A, sädana dessa är definierade i 
avsnitt B punkt I a) i denna regel. eller av iimncn som provisoriskt bt:dömts som 
sadana eller av barlastvatten. tankspolvätska eller andra rester t:ller blandningar som 
innehaller sadan:i :imnen skall vara förbjudet. Om tankar som innehitlkr sådana 
~imnen eller blandningar skall renspolas. skall därvid uppkommande rester avlämnas 
till en mottagningsanordning som de fördragsslutande parterna skall tillhandahalla i 
enlighet med avsnitt H i denna regel. till dess ämnets koncentration i utflödet till 
sadan anordning ~ir lika med eller mindre än den restkoncentration som anges för 
ämnet i kolumn IV i bihang 111 till denna bilaga och till dess tanken är tom. Under 
förutsättning att därefter (1terstaende rester i tanken ytterligare utspädes med en 
vattenmängd motsvarande minst 5 procent :iv tankens hela rymd f:ir dessa släppas 
ut i havet rdr samtliga följande villkor också är uppfyllda: 

a) :itt fartyget är under gäng med en fart av minst 7 knop när det gäller fartyg 
med eget framdrivningsmaskineri eller minst 4 knop när det gäller fartyg som saknar 
eget framdrivningsmaskineri, 

b) att utsläppet med heaktande av vattenintagens placering göres under 
vattenlinjen, och 

c) att utsläppet göres pil ett avstfod av minst 12 nautiska mil från n:irmaste 
land och där vattendjupet är minst 25 meter. 

.., Utsläpp i havet av ~imnen av kategori B. sådana dessa är definierade i 
avsnitt B i punkt 1 h) i denna regel. eller av ~imnen som provisoriskt hedömts som 
si\d:rna eller av barlastv:itten. tankspolvätska eller andra rester eller blandning;ir som 
inneh:ilkr sadana ämnen sk;ill vara förbjudet utom n~ir samtliga l"iiljande villkor är 
uppfyllda: · . 

a) att tanken blivit spolad efter lossning med en vattenmängd motsvara11dt: 
minst 0.5 procent av tankens hela rymd och därvid uppkommande rester har blivit 
avlämnade till en mottagningsanordning till dess tanken 3r tom. 

b) att fartyget är under gång med en fart av minst 7 knop när det gäller fartyg 
med eget framdrivningsmaskineri eller minst 4 knop när det gäller fartyg som saknar 
eget framdrivningsmaskineri, 

c) r,tt metoder och anordningar för utsläpp och spolning "iir godkända av 
administrationen, varvid dess:i metoder och anordningar sbll s3kerställa att 
koncentrationen i utflödet och utsläppshastigheten :ir sädana att knncentrationen 
<•v ämnet i kölvattnet akter om fartyget ej överstiger en del p:t en miljon delar. 

d) alt u tsläppe l mt:d beaktande av vattenintagens placering göres under 
vattenlinjen. och 

e) att utsHippet göres på ett avstånd av minst 12 nautiska mil från närmaste 
land och d:ir vattendjupet är minst 25 meter. 

22 Riksdagcn /975176. I sam/. Nr5 
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3. The dischargc into thc sca of substances in Catcgory C as defined in 
Sub-Paragraph I c) of Paragraph B of this Regulation or of thosc provisionally 
assc·sscd as such or ballast water. tai:ik washings. or othcr rcsid11cs or mixtures 
containing such substanccs shall be prohibited except when all the following 
conditions arc satisfied: 

a) the ship is procccding en route at a spccd of at least 7 knots in thc casc of 
se\f-propelled ships or at least 4 knots in the case of ships which are not 
se lf-propclled; 

b) the proccdures and arrangements for dischargc are apprnved by the 
Administration and shall ensure that the concentration and ratc of discharge of the 
effluent is such that the concentration of the substance in thc wakc astern of the 
ship does not exceed l part per million; 

c) the maximum quantity of cargo discharged from each tank and its 
associated piping system docs not exceed the maximum quantity approved in 
accordance with the procedures referred to in Sub-Paragraph 3 b) of this Paragraph 
which shall in no case exceed the greater of 1 cubic metrc or 1/3.000 of the tank 
capacity in cubic metres; 

d) the discharge is made below the waterline. taking into account the location 
of the seawater intakcs; and 

e) the dischargc is madc at a distance of not less than 12 nautical miles from 
the nearest land and in a dcpth ofwatcr of not less than 25 metres. 

4. The discharge into the sea of substanccs in Category [) as dcfincd in 
Sub-Paragraph I d) of Paragraph B of this Regulation. or of those provisionally 
assessed as such or ballast water. tank washings, or other rcsidues or mixturcs 
containing such substances shall be prohibitcd cxccpt whcn all the following 
conditions are satisfied: 

a) the ship is proceeding en route at a speed of at least 7 knots in the case of 
se!f-propel\ed ships or at \east 4 knots in the case of ships which arc not 
se\f-propelled: 

b) such mix tu res are of a concentration not greatcr than one part of thc 
substance in ten parts of water: and 

c) the discharge is made at a distance of not less than 12 nau tical miles from 
the nearest land. 

5. Ventilation procedures approved by thc Administration may be used to 
remove cargo rcsiducs from a tank. tr subsequent washing of thc tank is necessary. 
the discharge into thc sca of the resulting tank washings shal\ be made in 
accordance with Sub-Paragraph I. 2. 3. or 4 of this l'aragraph. whichever is 
applicable. 

6. The discharge into the sea of substances which have not bcen categorizcd. 
provisionally assessed. or evaluated as refcrred to in Sub-Paragraph I of Paragraph C 
of this Rcgulation. or of ballast water. tank washings. or other rcsidues or mixtures 
containing such substances shall be prohibitcd. 

E Exceptions 

Paragraph D of this Regulation shall not apply to: 

a) the discharge into the sea of noxious liquid substances or mixtures 
containing such substances neccssary for thc purpose ot' securing thc safety of a 
ship or saving \ife at sca: or 

b) the discharge into the sea of noxious liquid substanccs or mix tu res 
containing such substances resulting from damage toa ship or its cquipmcnt: 
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3. Utsläpp i havet av ämnen av kategori C, sådana dessa är definierade i 
avsnitt B punkt I c) i denna regel, eller av ämnen som provisoriskt bedömts som 
sädar1a eller av barlastvatten, tankspolvätska eller andra rester eller blandningar som 
innehåller sadana ämnen skall vara förbjudet utom när samtliga följande villkor är 
uppfyllda: 

a) att fartyget är under gång med en fart av minst 7 knop när det gäller fartyg 
med eget framdrivningsmaskineri eller minst 4 knop när det gäller fartyg som saknar 
eget framdrivningsmaskineri, 

b) att metoder och anordningar för utsläpp är godkända av administrationen, 
varvid dessa metoder och anordningar skall säkerställa att koncentrationen i 
utflödet och utsläppshastigheten är sådana att koncentrationen av ämnet i 
i-;ölvattnet akter om fartyget ej öwrstiger en del p:i en miljon delar. 

c) att den största mängd last som utsläppes från varje tank med tillhörande 
rörledningar ej överstiger den största mängd som tillåtes enligt den metod som avses 
i punkt 3 b) i detta avsnitt och som ej i något fall för överstiga det större av värdena 
I kubikmeter eller 1/3000 av tankens lastformi:iga i kubikmeter. 

d) att utsläppet med beaktande av vattenintagens placering göres under 
vattenlinjen, och 

e) att utsläppet göres på ett avstånd av minst 12 nautiska mil från närmaste 
land och där vattendjupet är minst 25 meter. 

4. Utsläpp i havet av ämnen av kategori D, sådana dessa lir definierade i 
avsnitt B punkt 1 d) i denna regel, eller av ämnen som provisoriskt bedömts som 
sådana eller av barlastvatten, tankspolvätska eller andra rester eller blandningar som 
innd1tlller siidana ämnen skall vara förbjudet utom när samtliga följande villkor är 
uppfyllda: 

a) att fartyget är under gäng med en fart av minst 7 knop när det gäller fartyg 
med eget frarndrivningsmaskincri eller minst 4 knop när det giiller fartyg som saknar 
cge t framdrivningsmaskineri, 

b) att sf1dana blandningar har en koncentration av högst en del av ämnet på 
tio delar vatten. och 

c) att utsläppet göres på ett avstånd av minst 12 nautiska mil från närmaste 
land. 

5. Av administrationen godkända ventilationsmetoder far användas för att 
avlägsna lastrester frim en tank. Om efterföljande spolning av tanken är nödvändig, 
skall utsläpp i havet av uppkommande tankspolvätska göras enligt tillämpliga 
föreskrifter i punkt I. 2. 3 eller 4 i detta avsnitt. 

6. Utsläpp i havet av ämnen som ej blivit kategoriserade, provisoriskt 
bedömda t?ller utvärderade stisom anges i avsnitt C punkt I i denna regel eller av 
barlastvatten, tankspolvätska eller andra rester eller blandningar som innehåller 
sådana :imnen skall v:1ra förbjudet. 

E. Undantag 

Avsnitt Di denna regel äger ej tillämpning i fråga om 

a) utsläpp i havet av skadliga flytande ämnen eller blandningar som innehåller 
siidana ämnen. om utsläppet är nödvändigt för ett fartygs säkerhet eller för 
räddande av människoliv till sjöss, eller 

b) utsläpp i havet av skadliga flytande ämnen eller blandningar som innehåller 
s~idana ämnen. om utsläppet är en följd av en skada pä fartyget eller dess utrustning, 
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(i) providcd that all rcasonablc prccautions havc becn taken af ter the 
occurrrcnce of the damage ur discovery of thc discharge for the 
purpose of preventing or minimizing thc discharge; and 

(ii) cxcept if thc owner or the \faster acted cither with intent to cause 
damage, or recklessly and with knowledgc that damage would 
probably result; or 

c) the discharge into the sea of noxious liquid substances ur mixturcs 
containing such substances, approved by the Administration. when being used for 
the purpose of combatting specific pollution incidents in order to minimizc the 
damage from pollution. Any such discharge shall be subject lo the approval of any 
Contracting Party in whose jurisdiction it is contemplatcd the discharge will occur. 

F Measures of Control 
l. The Contracting Parties shall appoint or authorizc survcyors for the 

purpose of implcmcnting this Paragraph. 

Category A Substa11ces 

,., a) If a tank is partially unloaded or unloaded but not cleaned. an 
appropriate en try shall be madc in the Cargo Record Book; 

b) until that tank is cleancd every subsequcnt pumping or transfer operation 
carried out in connection with that tank shall also be entered in the Cargo Record 
Book. 

3. Ifthc tank is to be washed: 

a) the effluen t from the tank washing operation shall be dischargcd from the 
ship to a reception facility at lcast until the concentration of the substance in thc 
discharge. as indicated by analyses of sarnples of thc eftlucnt taken by the survcyor. 
has fallen to the residual concentration specificd for. that substance in Appendix 111 
to this Annex. Wl1en ihe required residual concentration has bccn achicvcd. 
remaining tank washings shall continue to be discharged to the reception facility 
until thc tank is empty. Appropriate entrics of these operations shall he made in thc 
Cargo Rccord Book and certificd by the surveyor: and 

b) after diluting the residue then remaining in thc tank with at lcast 5 per 
cent of thc tank capacity of water. this rnixturc may be discharged into thc sea in 
accordance with the provisions of Sub-Paragraphs I a). b) and c) of Paragraph D of 
this Regulation. Appropriate cntries of these operations shall be rnadc in the Cargo 
Record Book. 

4. Where thc Govcrnment of the recciving Party is satisfied that it is 
impracticable to mcasure thc conccntration of the substance in the effluent without 
causing undue delay to the ship, that Party may accept an alternative procedurc as 
being equivalcnt to Sub-Paragraph 3 a) of tl1is Paragraph provided that: 

a) a precleaning procedurc for that tank and that substance is approved by the 
Administration and that Party is satisfied that such proccdure will full'il the 
rcquircmcnts of Sub-Paragraph I of Paragraph I) of this Regulation with rcspcct tn 
the attainment of the prescribed residual eoncentrations; 

b) a survcyor duly authorized by that Party shall certify in the Cargo Rccord 
Book that: 

(i) the tank, its pump and piping systern have bcen emptied. and that thc 
quantity of cargo remaining in thc tank isat or below thc quantity on 
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I) förutsatt att alla rimliga försiktighets:\tgärder har vidtagits efter det att 
skadan inträffat eller utsläppet upptäckts, i syfte att hindra eller si1 
långt som möjligt begränsa utsliippet. och 

·2) utom när ägaren eller befälhavaren handlat antingen i avsikt att orsaka 
skada eller vårdslöst och med kännedom om att en skada troligen 
skulle bli följden, eller 

c) utsläpp i havet av skadliga flytande ämnen eller blandningar som innehi1ller 
sådana ämnen, om de godktints av administrationen och användes i syfte att 
bekämpa särskilda föroreningsincidenter för att så J:ingt som möjligt begränsa skada 
på grund av förorening. Sadant utsläpp kräver godkännande av varje fördragsslutan
de part inom vars jurisdiktion utsläpp avses äga rum. 

F. Kontrollåtgärder 

1. De fördragsslutande parterna skall förordna eller särskilt bemyndiga 
inspektörer för tillämpningen av detta avsnitt. 

Å·11111en al' kategori A 

, a) Om en tank delvis lossas eller om den lossas men ej rengöres, skall 
vederbörlig anteckning göras i lastdagboken. 

b) Intill dess denna tank blivit rengjord skall varje efterföljande pumpning 
eller överföring som berör denna tank också antecknas i lastdagboken. 

3. Om tanken skall renspolas: 

:i) Utflödet frim tankspolningen skall avliimnas från fartyget till en mottag
ningsanordn ing iitminstone intill dess koncentrationen av ämnet i utsläppet. enligt 
vad som visas genom analyser av utflödesprov som tages av inspektören. har nedg:Ht 
till den restkoncentration som anges för ämnet i bihang 111 till denna bilaga. Niir 
den fört:!skrivna restkoncentrationen erh:.illits skall även återstående tankspolvätska 
avl:inmas till mottagningsanordningen till dess tanken är tom. Vederbörliga anteck
ningar om dessa atgiirder skall göras i lastdagboken och bestyrkas av inspektören. 

b) Efter utspiidning av d:irerter i1terstf1ende rester i tanken med en vatten
miingd som motsvarar minst 5 procent av tankens hela rymd ffn blandningen 
sbpp:is ut i havet enligt tilbmpliga föreskrifter i punkterna I a), b) och c) i avsnitt 
D i denna regel. Vederbörliga anteckningar om dessa åtg~irder skall göras i 
lastdagboken. 

4. Finnt'T regeringen for den mottagande fördragsslutande parten att det är 
omöjligt att miita koncentrationen av ämnet i utflödet utan att otillbörligt dröjsmål 
orsakas L.1rtygd. Lir denna forclragsslutande part godtaga en alternativ metod som 
likv:irdig med vad som föreskrives i punkt 3 a) i detta avsnitt. förutsatt att 

a) en forrengöringsmetod för ifri1gavarande tank och ämne har godkänts av 
administrationen och denna fördragsslutande part iir övertygad om att metoden 
uppfyller föreskrifterna i punkt I i avsnitt D i denna regel i vad avser erh;illande av 
föreskriven restkoncentration. 

h) en inspektör, vederbörligen bemyndigad av denna fordragsslutancle part. 
intygar i lastdagboken att 

l) tanken och dess pump- och rörledningssystem har tömts och att den 
miingd last som finns kvar i tanken ej överstiger den mängd på vilken 
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which the approved precleaning procedure referred to in Sub-Para
graph (ii) of this Sub-Paragraph has bccn bascd; 

Oi) preclcaning has been carried out in accordance with the prccleaning 
procedure approved by the Administration for that tank and that 
substance; and 

(iii) the tank washings resulting from such precleaning have been dis
charged to a reception facility and thc tank is empty; 

c) the discharge into thc sea of any remanining residues shall be in 
accordance with thc provisions of Sub-Paragraph 3 b) of this Paragraph and an 
appropriate entry is madc in the Cargo Record Book. 

Categ01y B Substances 

5. Subject to such surveillance and approval by the au thorized or appoin ted 
surveyor as may be deemed nccessary by the Contracting Party. the Master of a 
ship shall, with respect to a Catcgory B substance. ensure compliance with the 
following: 

a) if a tank is partially unloaded or unloaded but not cleaned. an appropriate 
entry shall be made in the Cargo Record Book; 

b) until that tank is clcaned cvcry subsequent pumping or transfer operation 
carried out in connection with that tank shall also be entered in the Cargo Record 
Book; 

c) if the tank is to be washed, the effluent from thc tank washing operation. 
which shall contain a· volume of water not less than 0.5 per cent of thc tot:.il volume 
of the tank, shall be discharged from the ship toa reception facility until the tank, 
its pump and piping system are empty. An appropriatc entry shall be made in the 
Cargo Record Book; 

d) if the tank is to be further cleaned and emptied at sea, the Master shall: 

(i) ·ensure that thc approved procedures referred to in Sub-Paragraph 2 c) 
of Paragraph D of this Regulation are complied with and that the 
appropriate entries are made in the Cargo Record Book: and 

(ii) ensure that any dischargc into the sea is madc in accordance with the 
rcquirements of Sub-Paragraph 2 of Paragraph D of this Regulation 
and an appropriate cntry is madc in thc Cargo Record Book: 

e) if after unloading a Category B substancc, any residues of tank washings 
are to be rctained on board until the ship is outside the Baltic Sea Area. the Master 
shall so indicate by an appropriate entry in the Cargo Record Book. 

Category C Substances 

6. Subject to such surveillance and approval by the authorized or appointed 
surveyor as may be decmcd nccessary by the Contracting Party, the !\faster of a ship 
shall, with respect toa Catcgory C substance. cnsure compliance with the following: 

a) if a tank is partially unloadcd or unloadcd but not cleaned, an appropriate 
entry shall be made in the Cargo Rccord Book; 

b) if the tank is to be cleaned at sca: 

(i) the cargo piping system serving that tank shall be draincd and an 
appropriate cnlry made in the Cargo Record Book; 
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den godk~inda förrengöringsmetod som avses i 2) i denna punkt är 
grundad, 

2) förrengöring har ut förts enligt den förrcngöringsmctod som av 
administrationen godbnts för ifr:lgavarande tank och ämne, och 

3) den tankspolvätska som uppstår vid sådan förrengöring har avlämnats 
till en rnottagningsanordning och att tanken är tom. 

c) utsliipp i havet av aterst5ende rester göres enligt föreskrifterna i punkt 3 b) 
i detta avsnitt od1 vederbörlig anteckning göres i lastdagboken. 

Å.11111c11 ar kategori 8 

5. \kd beaktande av de forcskri !"ter om övervakning och godkännande genom 
förordnad eller siirskilt bemyndigad inspektör som bedömes nödvändiga av den 
fördragsslutande parten, skall fartygets befälhavare i fri1ga om ämne av kategori B 
tillse att följande iakttages: 

a) Om en tank delvis lossas eller om den lossas men ej rengöres. skall 
vederbörlig anteckning göras i lastdagboken. 

b) l n till dess dc1ina tank blivit rengjord skall varje efterföljande pumpning 
eller överföring som berör denna tank ocksa antecknas i lastdagboken. 

c) Om tanken skall renspolas, skall utflödet fr~n tankspolningen, som skall 
innehalla en miingd vatten som motsvarar minst 0,5 procent av tankens hela rymd. 
avlämnas frfo fartyget till en mottagningsanordning till dess tanken och dess pump
och riirledningssystem är tomma. Vederbörlig anteckning sk.all göras i lastdagboken. 

ren 
d) Om tanken skall rengöras xtterligare och tömmas till sjöss. skall bcfalhava-

1) tillse att godbnda metoder som avses i avsnitt D punkt 2 c) i denna 
regel tilbrnpas och att vederbörliga anteckningar göres i lastdagbokcn. 
och 

2) tillse att varje utsbpp i havet göres enligt föreskrifterna i avsnitt D 
punkt 2 i denna regel och att vederbörlig anteckning göres i 
lastdagboken. 

e) Om efter lossning av :imne av kategori B tankspolvätska skall behiillas 
ombord till dess fartyget kommer utanför östersjöomriidet. skall befälhavaren ange 
detta genom vederbörlig anteckning i last dagboken. 

A"11111e11 a1· kategori C 

6. \led beaktande av de l"öreskrifter om övervakning och godkännande genom 
förordnad eller sjrskilt bemyndigad inspektör som bedömes nödv:indiga av den 
fördragsslutande parten, skall fartygets befälhavare i fr:iga om än111e av kategori C 
tillse att följande iakttages: 

a) Om en tank delvis lossas eller om den lossas men ej rengöres, skall 
vederbörlig anteckning göras i lastdagbokcn. 

b) Om tanken skall rengöras till sjöss. 

I ) skall det laströrledningssystem som betj:inar tanken tömmas och 
vederbörlig an teckning göras i lastdagboken, 
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(ii) the quantity of substancc remaining in the tank shall not excced the 
maximum quantity which may be discharged into the sea for that 
substance under Sub-Paragraph 3 c) of Paragraph D of this Regulation. 
An appropriate entry sha\I be made in thc Cargo Record Book: 

(iii) where it is intended to discharge the quantity of substance rcmaining 
in to thc sea the approved procedures shall be complied with. and thc 
necessary dilution of the substance satisfactory for such a discharge 
shal\ be achieved. An appropriate entry shall be made in the Cargo 
Record Book; or 

(iv) wherc thc tank washings are not dischargcd into the sca. if any 
interna! transfer of tank washings takes placc from that tank an 
appropriate entry shall be made in the Cargo Rccord Book: and 

(v) any subsequent discharge into the sea of such tank washings shall be 
made in accordance with the requirements of Sub-Paragraph 3 of 
Paragraph D of this Regulation; 

c) if thc tank is to be cleaned in port: 

(i) the tank washings shall be discharged to a reception facility and an 
appropriate en try shall be made in the Cargo Record Book; or 

(ii) thc tank washings shall be rctained on board the ship and an 
appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book indicating 
the location and disposition of the tank washings; 

d) if after unloading a Category C substance within the Baltic Sea Area. any 
residues or tank washings are to be retained on board until the ship is outside the 
area, the Master shall so indicatc by an appropriate entry in the Cargo Record 
Book. 

Catego1:1· D Substa11ces 

7. The master of a ship shall, with rcspect to a Category I) substancc. en sure 
compliance with the following: 

a) if a tank is partially unloaded or unloaded but not cleancd, an appropriate 
entry shall be made in the Cargo Record Book: 

b) if the tank is to be cleaned at sea: 

(i) thc cargo piping system scrving that tank shall be draincd and an 
appropriate en try madc in thc Cargo Record Book: 

( ii) where it is intended to discharge the quantity of substance rernaining 
into the sca, the necessarv dilution of the substance satisfactorv for 
such a discharge shall be achieved. An appropriate entry shall be rnadc 
in the Cargo Record Book: 

(iii) where thc tank washings arc not dischargcd into thc sea. if ar1y 
interna! transfer of tank washings takes placc from that tank an 
appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book: and 

(iv) ~rny subsequent discharge into the sea of such tank washings shall be 
ma<le in accordance with the requirements of Sub-Paragraph 4 of 
Paragraph D of this Rcgulation; 

c) if the tank is to be clcancd in port: 

(i) the tank washings shall be discharged to a reception facility and an 
appropriate entry shall he made in the Cargo Record Hook: or 
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2) far den mängd av ämnet som ::ltersUr i tanken ej överstiga den största 
mängd som fär släppas ut i havet enligt avsnitt D punkt J c) i denna 
regel och skall vederbörlig anteckning göras i lastdagboken. 

3) skall. niir avsikten är att släppa ut den ilterstiiende mängden av ämnet i 
havet, de godkända metoderna tillämpas och den utspädning av ämnet 
som är erforderlig för ett sädant utsläpp genomföras och veuerbörlig 
anteckning göras i lastuagbokcn. eller 

4) skall. niir tankspolvätskan ej sHippes ut i havet och intern överföring 
av tankspolrester sker friin tanken. vederbörlig anteckning göras i last
dagboken. och 

5) skall varje ei"terföljande utsläpp i havet av säd an tankspolviitska göras 
enligt föreskrifterna i avsnitt D punkt 3 i denna regel. 

c) Om tanken skall rengöras i hamn. 

I) skall tankspolvätskan avlämnas till en mottagningsanordning och 
vederbörlig anteckning göras i lasldagboken, eller 

2) skall tankspolvätskan behiillas ombord i fartyget och wJerbörlig 
ankckning göras i lastdagbokcn varvid skall anges tankspolviitskans 
placering och fördelning. 

d) Om efter lossning av ett ämne av kategori C inom östersjöomr;idet 
lastrester eller tankspolvätska skall behallas ombord till Jess fartyget kommer 
utanför omriidet, skall befolhavaren ange delta genom vederbörlig anteckning i 
last dagboken. 

Å·11111en ar kategori D 

7. Fartygets befälhavare skall i fraga om iimne av kategori D tillse att följande 
iakttages: 

a) Om en tank delvis lossas eller om den lossas men ej rengöres. skall 
vederbörlig anteckning göras i lastdagboken. 

b) Om tanken skall rengi.>ras till sjöss. 

1) skall det lastri.>rledningssystem som betjänar tanken tömmas och 
vederbörlig anteckning göras i lastclagboken. 

2) · skall. n:.ir avsikten iir att sliippa ut den <lterstaende miingdt·n av iimnet i 
havet. elen utspiidning av iimnet som är erforderlig for ett sftdant 
utsbpp genomföras och vederbörlig anteckning giiras i lastdagboken. 

3) skall. ntir tankspolvätskan ej släppes ut i hawt och intern överföring av 
tankspolvätska sker fran tanken. wdcrbörlig anteckning gi.iras i 
bstJagboken. och 

4) skall varje efterföljJncle utsläpp i havet av sadan lankspolvätsb giiras 
enligt föreskrifterna i avsnitt [)punkt 4 i denna regel. 

c) Om tanken skall rengiiras i hamn. 

I) skall tankspolviitskan avliimnas till en mottagningsanordning och 
veJnbiirlig antL'ckning göras i lastdagboken. elkr 
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( ii) thc tank washings shall be retained on board thc ship and an 
appropriate entry shall be madc in thc Cargo Record Book indicating 
the location and disposition of the tank washings. 

Disc/1a1ge ji·o111 a Slup Tank 

8. Any rcsidues retained on board in a slop tank, including those from pump 
rnom bilges. which contain a Category J\ or a Category B substancc. shall be 
discharged to a reception facility in accordance with the provisions of Sub-Para
graph 1 or 2 of Paragraph [) of this Regulation, whichever is applicable. An 
apprnpriate entry shall be madc in thc Cargo Rccord Hook. 

9. Any residues retained on board in a slop tank. including thosc from pump 
room bil ges. which contain a Catcgory C substance in excess of the aggregate of the 
maximum quanti lies spccificd in Sub-Paragraph 3 c) of Paragraph [) of this 
Regulation shall be discharged toa reception facil ity. An appropriate entry shall be 
mad':! in the Cargo Record Book. 

G Cargo Record Book 

I. l:::vcry ship to which this Rcgulation applics shall be provided with a Cargo 
Rccord Book. whether as part of thc ship's official log book or otherwise. in the 
förrn specified in Appendix V to this Annex. 

2. The Cargo Record Book shall be completed, on a tank-to-tank basis. 
whenever any of the following operations with respect to a noxious liquid 
substancc takes-place in the ship: 

(i) loading of cargo: 
( ii) unloading of cargo: 
( iii) transfer of cargo: 
(iv) transfer ofc:.irgo.cargo residuesor mixtures containing cargo toa slop 

tank: 
(v) clcaning of cargo tanks: 
(vi) transfer from slop tanks: 
( vii) ballasting or cargo tanks: 
(viii) transfer or dirty ballast water: 
(ix) discharge in to thc sea in accordance with Paragraph I) of this 

Regulation. 

3. In the event ur anv discharnt• of thc kind referred to in Annex VI of thc 
present Convcntion and Påragraph ~[ of this Regulation of any noxious liquid 
substance or mixturc containing such substance, whether intentional or accidental, 
an en try shall be made in the Cargo Record Book stating the circumstances of. and 
thc reason for. the discharge. 

4. Whcn a surveyor appointcd or authori1.cd b~1 a Contracting Party to 
supervise any operations under this Regulation has inspected :.i ship. then that 
surveyor skill make :in apprnpriate entry in thc Cargo Record Book. 

5. Each operation rcfcrrcd to in Sub-Paragraphs 2 and 3 of this Paragraph 
shall be fully rccorcled witlwu t dclay in thc Cargo Rccord 13ook so that all the 
entries i11 the Book appropriate to that operation are complded. Each entry shall 
be signed by thc ofn,·er or officers in charge of the operation conL·crncd and. whcn 
thc ship is manncd. each page shall be signed by thc Master of the ship. The entries 
in the Cargo Rccord Book shall be in an official languagc of the State whosc flag 
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2) skall tankspolvätskan bchallas ombord i fartyget och vederbörlig 
anteckning göras i lastdagboken varYid skall anges tankspolvätskans 
placering och fördelning. 

Utsläpp ji·ä11 slup tank 

8. Rester, d:iri inbegripet rester fdn rännstenarna i pumprum, som behtllles 
ombord i en sloptank och som innehiiller ett ämne av kategori i\ eller IL sk:i.11 
avlämnas till mottagningsanordning enligt tillämpliga föreskrifter i avsnitt D punkt 
I eller 2 i denna regel. Vederbörlig anteckning skall göras i lastdagboken. 

9. Rester, däri inbegripet rester från riinnstenar i pumprum. som beh:llles 
ombord i en sloptank och som innehaller ett ämne av kategori C i en m:ingd som 
överstiger de sammanlagda största mängderna enligt föreskrifterna i avsnitt D punkt 
3 c) i denna regel, skall avlämnas till mottagningsanordning. Ve<lerbiirlig anteckning 
skall göras i lasrdagboken. 

G. Lastdagbok 

1. Varje fartyg på vilket denna regel :iger tillämpning skall vara försett med en 
lastdagbok som kan utgöra en del av fartygets officiella skeppsdagbok och skall vara 
utformad enligt formuläret i bihang V till denna bilaga. 

,.., Anteckning i lastdagbok1~n skall göras. tank för tank, varje gång någon av 
föl_bnde ittg:irder som avser skadligt flytande ämne vidtages ombord p5 f:Jrtyger: 

1) intag av last, 
·2-i lossning av last, 
3) orn<lisp~mering av last. 
4) omdisponering av last, lastrester eller blandningar som innehilller last 

till en sloptank, 
5) rengöring av lasttankar, 
6) överföring forn sloptankar. 
7) barlastning av lasttankar, 
8) iiverföring av förorenad barlast, 
9) utshipp i havet enligt föreskrifterna i avsnitt D i denna regel. 

3. I hiindelse :JV utsläpp av det slag som avses i bilaga VI till denna konvention 
och avsnitt E i denna regel av skadligt flytande iimne eller blandning som inneh:iller 
S<idant iimnc skall. vare sig utsUippet ~ir avsiktligt eller sker p[1 grund av 
olyckshändelse, an teckning göras i lastdagboken med angivande av omständigheter
na kring och sk:ilen for utsläppet. 

4. '.\är en inspektör. som har förordnats eller särskilt bemyndigats av en 
fördragsslutande part att övervaka ätgärdcr som avses i denna regel. har besiktigat 
ett fartyg, skall denne inspektör göra vederbörlig anteckning i lastdagboken. 

5. Varje ätgärd som avses i punkterna 2 och 3 i detta avsnitt skall utan 
dröjsmtil antecknas fullstiindigt i lastdagboken, varvid samtliga uppgifter som hänför 
sig till ätgiirden skall ifyllas. Varje anteckning skall undertecknas av det eller de 
befäl som har ansvaret for ifragavarande åtgiird och, om fartyget är bemannat. skall 
d:irjiimtc varje sida undertecknas av fartygets befälhavare. Anteckningarna i 
lastdagboken skall vara avfattade på ett officiellt spräk i den stat vars flagga fartyget 
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thc ship is entitled to fly. and. except when thc ship is engagcd in domestic voyagcs. 
in English or 1-rench. The entries in an offo.:ial national language of the Statc whose 
tlag the ship is entitled to ny shall prevail in case of a dispu te or discrepancy. 

6. The Cargo Record 13ook shall be kepl in such a place as to be readily 
available for inspection and. cxcept in lhe case of unm:mned ships under low. shall 
be kcpt on board the ship. It shall be rctained for a period ol two years after the 
last en lry has been made. 

7. The compctent authority of a Contracting Party may inspect the Cargo 
Record Book on board any ship to which this Regulation applics while the ship is in 
its ports, and may make a copy of any cntry in that Book and may requirc the 
Master of the ship to certify lhat the copy is a true copy of such entry. Any copy 
so made which has been Cl.!rtified by the Master of thc ship as a truc copy of an 
ent ry in thc ship 's Cargo Rccord Book shall be madc admissible in any judicial 
prnceedings as cvidence of the facts st1led in the entry. The inspection of a C:trgo 
Record Book and the taking of a certified copy by the competent authority under 
this Paragraph shall be pcrformcd as cxpeditiously as possiblc without causing the 
ship lo be unduly delaycd. 

H Reception Facilities 

I. The Contracling Parties undertake lo ensure the prov1s1on of reception 
facilities according lo thc needs of ships using their ports. terminals or repair ports 
of the Baltic Sea Area as follows: 

a) cargo loading and unloading ports and terminals shall have facilitics 
adcquate for reception without undue dclay to ships ofsuch residues and mixtures 
conlaining noxious liquid substances as would remain for disposal from ships 
carrying thcrn as a consequence of the application of this Regulation: and 

b) ship repair ports undntaking repairs to chemical tankers shall have 
facililies adequate for the reception of residues and mixtures containing noxious 
liquid subs\anccs. 

1 [ach Contracting Partyshall dctermine the typcs of facilities provided for 
the purposc of Sub-l'aragraph I of this l'aragraph at its cargn loading and unloading 
ports. terminals and ship repair ports of the Baltic Sea Area. 

Regulation 6 
I IARMFl 'L SUBSTANCES IN PACKAGLD FORMS 

A. The Contracting Parties shall as soon as possible apply suitable uniform 
rnles for lhe carriage of harmful substances in p~tckaged forms or in freight 
containers. portable tanks or. road and rail tank wagons. 

B. With rL'Spe1'.t to certain har111ful s11bstances. as may b~ designatcd by the 
Cummission. the Master or owner of thL' ship or his represt'ntativc shall notif\' thc 
appropriatc port authority of thc intent lo load or unload such substances at least 
24 hours prior to such action. 

C. A rcport of an incident involving harmful substances shall be madc in 
accordance wilh the provisions of Annex VI of thc present Convention. 
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är berättigat att föra och. utom när fartyget brukas i nationell trafik. på engelska 
eller franska språket. Anteckningar pil ett officiellt språk i den stat vars flagga 
fartyget iir berättigat att föra skall ha företräde i händelse av tvist eller olikheter. 

6. Lastdagboken skall förvaras på en sädan plats att den är lätt tillgänglig för 
granskning och skall. med undantag för obemannade fartyg som bogseras. förvaras 
ombord pii fartyget. Den skall bevaras tv:i är efter det den senaste anteckningen har 
gjorts. 

7. Behiirig myndighet under en fiirdragsslutande part äger rätt att granska 
lastdagboken ombord pi.i varje fartyg pä vilket denna regel äger tillämpning, medan 
fartyget befinner sig i niigon av dess hamnar. och att taga avskrift av varje 
anteckning i boken och anmoda fartygets befalhavare att bestyrka avskriftens 
riktighd. Avskrift som av fartygets befälhavare bestyrkts vara en riktig avskrift av 
en anteckning i fartygets lastdagbok skall i varje rättssak kunna :·1beropas som bevis 
för de sakförhiillanden som avses med anteckningen. Granskning av lastdagboken 
och tagande av bestyrkt avskrift med stiid av detta avsnitt skall av den behiiriga 
myndigheten verkstiillas s:i snabbt som möjligt utan att otillbörlig försening orsakas 
fartyget. ' 

H. Mottagningsanordningar 

1. De fördragsslutande parterna förbinder sig att tillse att mottagningsanord
ningar tillhandah:111es som tillgodoser behoven hos de fartyg som anv~inder deras 
hamnar. terminaler eller reparationshamnar i Östersjöomr::idet. enligt följande: 

a) Hamnar och terminaler för lastning och lossning av last skall vara försedda 
med anordningar som är lämpliga för mottagande. utan att otillbörlig försening 
orsakas fartygen, av sildana rester och blandningar inneh:illande skadliga flytande 
ämnen som finns kvar för kvittblivning från fartyg som har dessa ombord som en 
följd av tillämpningen av denna regel. 

b) Fartygsreparationshamnar i vilka reparation av kemikalietank fartyg utföres 
skall vara försedda med anordningar som är lämpliga för mottagande av reskr och 
blandningar som innehftllcr skadliga flytande timnen. 

-, Varje fördragsslutande part skall fastställa den typ av anordningar som 
skall tillhandal1::illas för ändamål. som avses i punkt l i detta avsnitt. i dess lastnings
och lossningshamnar for last. terminaler och fartygsreparationshamnar i östersjö
omrildet. 

Regel 6 

SKADLICA .\\INEN I FÖRPACK/\D FOR'.\1 

A. De fordragsslutande parterna skall sii snart som möjligt tilEimpa liimpliga 
enhetliga regler rörande transport av skadliga iimnen i förpackad form eller i 
fraktcontainer. flyttbara tankar eller landsvägs- och järnviigstankvagnar. 

B. 1 fo1ga om vissa skadliga iimnen. enligt vad som kan bli hestiimt av 
kommissionen. skall fartygets bef:.ilhavare eller iigare eller dennes representant 
underrätta vederbörande hamnmyndighet om avsikten att lasta eller lossa sadana 
ämnen minst 24 timmar före si1dan åtgiird. 

C. Rappmt om en incident som rör skadliga ämnen skall göras i enlighet med 
föreskrifterna i bilaga VI till denna konvention. 
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Regulation 7 

SLWAGE 

350 

The Contracting Parties shall apply the provisions of Paragraphs A to D of this 
Rcgulation on dischargc of sewage from ships while operating in the Bal tic Sea 
Area. 

A Definitions 

For the purposes of this Regulation: 

I. "New ship" means a ship: 

a) for which the building contract is placed, or in the absencc of a building 
contract, the keel of which is laid, or which isat a similar stagc of construction. on 
or after thc <late of entry into force of the present Convcntion; or 

b) the dclivery of which is thrcc years or more aftcr the datc of en try into 
force of the present convention. 

1 "Existing ship'" means a ship which is nota ncw ship. 

3. "Scwage" means: 

a) drainage and othcr wastcs from any form of toilets. urinals. and WC 
scuppers; 

b) drainage from mcdical premises (dispensary, sick bay. etc.) via wash basins, 
wash tubs and scuppers located in such premiscs; 

c) drainage from spaces containing living animals; or 

d) othcr waste waters whcn mixed with the drainages defined abovc. 

4. "'Holding tank"' rneans a tank used for the collection and storage of 
scwage. 

B Application 

1. The provision of this Regulation shall apply to: 

a) new ships certificd to carry morc than 100 persons from a date not later 
than 1January1977; 

b) existing ships ccrtified to carry more than 400 persons from a date not 
later than 1 .lanuary 1978; and 

c) othcr ships, as spccified in Sub-Paragraphs (i), (ii), and (iii). from datcs 
dccided by the Contracting Parties on recommendation by the Commission: 

(i) ships of 200 tons gross tonnage and above; 

( ii) ships of less than 200 tons gross tonnage which are ccrtilicd to carry 
rnore than 10 persons; · 

(iii) ships which do not have a mcasurcd gross tonnage and arc certificd to 
carry more than I 0 persons. 

0 

In the case of new such ships the date shall be not later than 1 Januari 1979. In 
the casc of existing such ships the date shall be not later than ten vears after the 
date decided for ncw ships. -

.., A Contracting Party may, jf it is satisficd that the application of the 
provisions of Sub-Paragraph 1 b) of this Paragraph witl1 respcct to a certain ship 
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Regel 7 

TOALETTAVFALL 

351 

De fördragsslutande parterna skall tifömpa föreskrifterna i avsnitten A--D i 
Jcnna regel om utsbpp av tnakttavfall frirn fartyg som unvUnJt's i Östers_iöornr:idet. 

A. Definitioner 

I denna regel skall 

I. med "nytt fartyg" först:1s fartyg 

a) för vilket byggnadskontraktet tecknas eller. när byggnadsko11trakt ej finns, 
vars köl sträckes eller som befinner sig på motsvarande byggnadsstadium pil elkr 
efter dagen för denna konventions ikraftträdande. eller 

b) 

3. 

som levereras minst tre ar t'fter denna konventions ikr:iftträdandc, 

med "existerande fartyg" först~1s fartyg som ej är ett nytt fartyg, 

med "toalettavfall" förstfrs 

a) avlopp och annat avfall frim var_je form av toalett, urinoar och spygatt i 
toalett ru rn, 

b) avlopp fri\n sjukvardslokaler (apotek. sjukhytt etc.) via tvättställ. badkar 
och spygatt i sädana lokaler, 

c) avlopp frän utrymme som innehåller levande djur. eller 

d) annat spillvattt'n som är blandat med avlopp som anges i det förcg:1cnde. 

4. med "uppsarnlingstank" försti1s en tank som anv:indes för ;:itt samla och 
magasinera toalettavfall. 

B. Tillämpningsomräde 

I. BesUimmelserna i denna regel skall äga till:impning pj 

a) nya fartyg som iir godkända för transport av mer :in 100 personer, fr:ln en 
tidpunkt ej senare än den 1 _januari 1977, 

b) exister:mde fartyg som är godk:inda for transport uv mer :in 400 personer. 
i"riin en tidpunkt L'j senare än UL'll I januari 1978. och 

c) andra fartyg enligt vad som anges i punk tema I ). 2) och 3 ). fran 
tidpunkter som bestämmes av de fördragsslut;:inde p;:irterna pa rekommendation av 
ko mm issi onen: 

I) fartyg med en bruttodr:iktighet av minst 200 registerton, 

2) fartyg med en bruttodr:iktighct som ej uppg{1r till 200 registerton och 
som tir godkända rör transport av mer än tio personer. 

3) fartyg för vilka bruttodr~iktighet ej fastställts och som iir godkända rör 
transport av mer :in tio personer. 

fo\ga om nya siidana fartyg skall tidpunkten ej vara senare än den 1 januari 
1979. 1 fri1ga 0111 existerande sC1dana fartyg skall tidpunkten ej vara senare :in tio :ir 
eftn den tidpunkt som fastst:illts for nya fartyg. 

~ Ln fordragsslutande part far. om den rinner ati ti!Lirnpning av best:immel-
sl'rn:; i punk.I I b) i detta avsnitt i fri:iga om visst fartyg ~kul\' nödv:indiggilra 
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would necessitate constructional alterations which would be unreasonable. exernpt 
the ship from the application until a date not lakr than ten years after thc date of 
entry into force of the present Convention. 

C Discharge of Sewage 

I. SubjeLt to the provisions of Paragraph D of this Rcgulation. the discharge of 
sewage intn thl' sea is prohibikd. cxcept whcn: 

a) the ship is discharging comminuted and disinfectcd sewagc using a systern 
approved by thc Administration at a distance of more than 4 nautical miles from 
thc nearest land, or scwage which is not comminuted or disinfected at a distance of 
morc than 12 nautiL·al miles from thc nearest land. provided that in any cace the 
sewage that has bcen stored in holding tanks shall not be discharged instantaneously 
but at a moderate rate when the ship is en route and proceeding at not less than 4 
knots; or 

b) the ship has in operation a sewage treatment plant which has bcen 
apprnvcd by the Administration. <md 

(i) the !L'sl results of the plant are laid down in a documcnt carried hy 
the ship: 

Oi) ad di tionally. thc eftlucnt shall not produce visible floating solids in, 
nor cause discolouration of the surrounding water; or 

c) the ship is situated in the waters under the jurisdiction of a State and is 
discharging sewage in accordance with such less stringent rcquirements as rnay be 
imposed by such Statc. 

") Whcn ihe sewagc is mixed with wastes or waste watcr having differcnt 
dischargc requiremcnts. the more stringent requirements shall apply. 

D Exceptions 

Paragraph (' of this Regulation shall not apply to: 

a) the discharge of sewage from a ship necessary for the purposc of securing 
thc sa le ty of a ship and those on board or saving lite at sca; or 

b) the discharge of scwage rcsulting from damage toa ship or its equipment if 
all reasonable precautions have bccn taken before and after the occurrence of the 
damage for the purpose of preventing or minimi1.ing the discharge. 

E Reception Facilities 

I. Each C'ontracting Party undcrtakes to ensure the provision of facilities at 
its ports and terminals of the Baltic Sea Area for the reception ofsewage. without 
causing unduc delay to ships. adequate to mcet the needs of the ships using them. 

'"' To rnable pipes of reception facilitics to be connected with the ship's 
discharge pipeline. both lines shall be fitted with a standard discharge connection in 
accordance with tht! following table: 
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konstruktiva ~indringar som skulle vara orimliga undantaga fartyget frän tilhimp
. ningen till dess högst tio itr förflutit frän denna konventions ikraftträdande. 

C. Utsläpp av toalettavfall 

I. Om annat ej följer av föreskrifterna i avsnitt Di denna regel, skall utsläpp 
av toalettavfall i havet vara förbjudet utom när 

a) fartyget sbpper ut finfördelat och desinficerat toalettavfall med anv:indan
de av ett system, som godkänts av administrationen. pii ett avständ av mer än 4 
nautiska mil fran närmaste land, eller toalettavfall, som ej är finfördelat eller 
desinficerat. pii ett avstand av mer iin 12 nautiska mil från närmaste land. under 
förutsiittning i varje fall att toalettavfall som magasinerats i uppsamlingstank ej 
släppes ut momentant utan med mältlig hastighet när fartyget är under gang med en 
fart av minst 4 knop, eller 

b) fartyget har i användning ett reningsverk for toalettavfall som är godkänt 
av administrationen, och 

1) provningsresultaten för verket är angivna i en handling som medföres 
ombord, och 

2) utflödet ej ger upphov till synliga flytande fasta partiklar i omgivande 
vatten och ej heller missfärgar detta,. eller 

c) fartyget befinner sig i farvatten under en stats jurisdiktion och släpper ut 
toalettavfall i enlighet med sådana mindre stränga föreskrifter som kan ha fastställts 
av denna stat. 

,.., Om toalettavfall är blandat med avfall eller spillvatten, i fråga om vilket 
avvikande utsläppsföreskrifter gäller, skall de strängaste föreskrifterna iiga tillämp
ning. 

D. Undantag 

Avsnitt C i denna bilaga äger ej tillämpning i fråga om 

a) sädant utsläpp av toalettavfall från fartyg som är nödvändigt för fartygets 
och ombordvarandes säkerhet eller för räddande av människoliv till sjöss, eller 

b) sådant utsläpp av toalettavfall som är en följd av en skada pä fartyget eller 
dess utrustning, om alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits före och efter 
skadans uppkomst, i syfte att hindra eller sa längt som möjligt begriinsa utslappet. 

E. Mottagningsanordningar 

I. Varje fördragsslutande part förbinder sig ait tillse att i dess hamnar och 
terminaler i Öslcrsjöomr~\det tillhandahålles sädana anordningar for mottagande av 
toalettavfall som, utan att otillbörlig försening orsakas fartygen, är tillräckliga för 
att tillgodose behoven hos de fartyg som använder dem. 

,.., för att möjliggöra anslutning av mottagningsanordningarnas rörledningar 
till fartygets utsläppsrörledningar skall båda ledningarna vara försedda med en 
standardiserad anslutning i enlighet med följande uppställning. 

23 Riksdagen 1975176. I sam/. Nr 5 
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Sta11Jard Dimc11.1iu11s of Flanges fur Discharge Cunnectiuns 

! Description 
---·- .. ···r-·------· 

1 Dimension 
f------- -···-------- -------

Outsidc diameter 210 mm 

11 

__ ~~,~;·::::ne':'_ .... ~ ~;~g~ p1pe o~'1de dia~~-=---__:: =j 
Slots in flange : 4 holes 18 mm in diameter equidistantly placed 

\ on a bolt circle of the above '1iameter. 
i slotted to the flangc periphery. The slot width 

-8a~~~thickness ~I :::~:Smm _____ ,___ . 

Bolts and nuts: 4. each of 16 mm in diameter and of 
quantity and diameter suitable length 

-- --- ------· - - ----

The flange is designed to accept pipes up to a maximum interna! diameter of 
I 00 mm and shall be of steel or other equivalent material ha ving a flat face. 
This flange. together with a suitable gasket, shall be suitable for a service 
pressure of 6 kg/cm2. 
-·--- ... -------- -·----· 

For ships having a moulded depth of 5 metrcs and less. the inner diameter of thc 
discharge conncction may be 38 millimetrcs. 

Regulation 8 

(;ARBACE 

The Contracting Parties shall as soon as possible but not later than I .lanuary 
1976 or on the <late of entry into force of the present Convention, whichevcr 
occurs later, apply thc provisions of Paragraphs A to D of this Regulation on the 
disposal of garbage from ships while operating in the Baltic Sea Area. 

A Definition 

Fur the purposes of this Regulation: 

"Garbage" means all kinds of victual. domestic and operational waste 
exduding fresh fish and parts thereof, generated <luring the normal operation of the 
ship and liable to be disposed of continuously or periodically except those 
substances which are defined or listed in other Regulations of this Annex. 

B Disposal of Garbage 

I . Subject to the provisions of Paragraphs C and D of this Regulation: 

a) disposal into the sca of the following is prohibitcd: 

(i) all plastics, including but not limited to synthctic ropes, synthctic 
fishing nets and plastic garbage bags; and 
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Standarddimensioner för flänsar på utsläppsanslutningar 

~Beskri-;~ing [ Dimension 

Y "'' di•mot" ~ 2 !0 mm 

Bultcirkeldiameter 170 mm 

1

,--Urt;ii flänsen - -4 häl med en diameter av 18 mm placerade----
på lika a_vstånd längs en bultcirkel med 

1

1 

ovan angiven diameter. Hålen skall ha 

------------
! Flänstjocklek 
I 

r

-- Bulta~~~h ~1~~trar: 
antal och diameter 

' 

urtag till flänskanten. Bredden på ur-
tagen skall vara 18 mm. 

+---------------- ------·--·--
16mm 

4. var och en med en diameter av 16 mm 
och med lämplig längd 

.--·-------------------------------------------< 
Flänsen skall passa till rörledningar med en största innerdiameter av 100 mm 
och skall vara av stål eller annat likvärdigt material och ha plan yta. Flänsen, 
med lämplig packning, skall tåla ett arbetstryck av 6 kg/cm2

• 

- -- -· ... -·----------------------------· 

På fartyg med ett malldjup av 5 meter eller mindre får innerdiamctern pil ut
sHippsanslutningen vara 38 millimeter. 

Regel 8 

FAST AVFALL 

De fördragsslutande parterna skall så snart som möjligt men ej senare ~in den 1 
januari 1976 eller vid tidpunkten för denna konventions ikraftträdande, om denna 
tidpunkt infaller senare, börja tillämpa bestämmelserna i avsnitten A- D i denna 
regel om kvitlblivning av fast avfall från fartyg som användes i Östersjöområdet. 

A. Definition 

I denna regel skall 

med "fast avfall" förstas alla slag av sädant mat-, hushålls- och driftavfall, utom 
färsk fisk och delar av sådan fisk, som uppstår under ett fartygs normala användning 
och som mäste bli föremål för kontinuerlig eller periodisk kvittblivning, med 
undantag av de ämnen som är angivna eller förtecknade i andra regler i denna bilaga. 

B. Kvittblivning av fast avfall 

I. Om annat ej följer av föreskrifterna i avsnitten C och Di denna regel. 
a) är kvittblivning i havet av följande avfall förbjuden: 

I) allt som är av plast. däri inbegripet - men utan begränsning till 
tilgvirke och fisknät av syntetmaterial och avfallssäckar av plast. och 
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(ii) all other garbage, including paper products, rags. glass. meta!. bottlcs, 
crockery, dunnage, lining and packing materials; 

b) disposal into the sea of food wastes shall be 1nade as far as practicable 
from land, but in any case not less than 12 nautical miles from the nearest land . 

..., When the garbage is mixed with other dischargcs having different disposal 
or discharge requirements the more stringent requirements shall apply. 

C Special Requirements for Fixed and Floating Platforms 

1. Subject to the provisions of Sub-Paragraph 2 of this Paragraph, the 
disposal of any materials regulated by this Regulation is prohibitecl from llxed or 
floating platfonns engaged in the exploration, exploitation and associatcd off-shorc 
processing of sca-bed mineral resources. and all other ships when alongside or 
within 500 mctres of such platforms . 

..., The disposal into the sea of food wastes may be permittcd when they have 
passed th rough a comminu ter or grinder from such fixcd or tloating platfonns 
located more than 12 nautical miles from land and all other ships when alongsidc or 
within 500 metres of sud1 platforms. Such comminuted or ground food wastes shall 
be capable of passing through a screen with openings no' greater than 25 
millimetres. 

D Exceptions 

Paragraphs Band C of this Regulation shall not apply to: 

a) the. disposal of garbage from a ship necessary for the purposc of securing 
the safety of a ship and those on board or saving life at sea; or 

b) the escape of garbage resulting from darnagc to a ship or its cquipment 
provided all reasonable precautions have been taken beforc and after the occurrencc 
of the damage, for thc purposc of preventing or minimizing the escape; or 

c) the accidcntal loss ofsynthctic fishing nets or synthetic material incidcntal 
to the repair of such nets, providcd that all reasonable prccautions have been taken 
to preven t such loss. 

E Rec~ption Facilities 

Each Contrading Party undertakes to cnsure the provision of facilities at its 
ports and terminals of the Baltic Sea Area for the reception of garbage. without 
causing undue delay to ships, and according to the needs of the ships using them. 
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2) allt annat fast avfall, diiri inbegripet pappersprodukter. trasor, glas. 
metall. flaskor, porslin, ströbrädor. beklädnads- och förpackningsrna
tcrial, 

bl skall kvittblivning i havet av matrester ske S<i långt från land som möjligt 
men under alla förhållanden minst 12 nautiska mil från närmaste land. 

2. Om fast avfall är blandat med andra utsläpp, i fråga om vilka avvikande 
kvittblivnings- eller utsliippsföreskrifter gäller, skall de strängaste föreskrifterna äga 
tillämpning. 

C. Särskilda föreskrifter för' fasta och flytande plattformar 

I. Om annat ej följer av föreskrifterna i punkt 2 i detta avsnitt. :ir 
kvittblivning i havet av varje material som regleras i denna bilaga förbjuden frim 
fasta och flytande plattformar som anv:indcs för utforskning. utvinning och d~irmed 
förenad. ej landbaserad bearbetning av havsbottnens mineraltillgångar samt Mm alla 
andra fartyg som befinner sig vid sådana plattformar eller inom ett avstiind av 500 
mt' tt' r från <.kssa. 

2. Kvittblivning i havet av matrester får tilliitas. om de har passerat genom en 
sönderdelare eller avfallskvarn och släppes ut från dylika fasta eller flytande 
plattformar. när de befinner sig minst 12 nautiska mil frän land. och fr:ln alla andra 
fartyg niir de befinner sig vid sådana plattformar eller inom ett avst<\nd av 500 
meter fran dessa. Sadant sönderdelat eller malt avfall skall vara sä finfördelat att det 
kan passer:i genom ett såll med öppningar som ej är större än 25 millimeter. 

D. Undantag 

Avsnitten B och C i denna regel äger ej tillämpning i fräga om 

a) s{1dan kvittblivning a1• fast avfall från fartyg som :ir nödvändig för 
fartygets och ombordvarandes säkerhet eller för räddande av miinniskoliv till sjöss. 
eller · 

b) sådant utsHipp av fast avfall som :ir en följd a·; en skada på fartyget eller 
dess utrustning, om alla rimliga försiktighetsiltgärder har vidtagits före och efter 
skadans uppkomst, i syfte att hindra eller så långt som möjligt begränsa utsläppet. 
eller 

c) oavsiktlig förlust av syntetiska fi.skenät eller syntetiskt material i samband 
med reparation av sfidana n:it. förutsatt att alla rimliga försiktighetsåtgärder har 
vidtagits för att hindra sadan förlust. 

E. Mottagningsanordningar 

Varje för<lragsslutande part förbinder sig utt tillse att i dess hamnar och 
tt'rminakr i östersiöomrf1dct tillhandahallcs sadana anordningar för mottagande av 
fast avfall som. utan att otillb("irlig försening orsakas fartygen, tillgodoser behoven 
hos de fartyg som :mvändt:r dem. 
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Asµhalt wlutiuns 

Blending Stocks 
Roofers Flux 
Straight Run Residue 

Oils 

Clarified 
Crude Oil 

LIST OF' OILS* 

Mixtures containing crude oil 
Diesel Oil 
Fuel Oil No. 4 
Fuel Oil No. 5 
Fuel Oil No. 6 
Residual Fuel Oil 
Road Oil 
Transformer Oil 
Aromatic Oil (excluding vegetable 

oil) 
Lubricating Oils and Blcnding 

Stocks 
Mineral Oil 
\1otor Oil 
Penetrating Oil 
Spindle Oil 
Turbine Oil 

Distillares 
Straight Run 
Flashed Feed Stocks 

Gas Oil 

Crackcd 
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Gasolene Blending,Stucks 

Alkylatcs - fuel 
Reformates 
Polymer ··· fuel 

Gasolenes 

Casinghead (natu ral) 
Automotive 
Aviation 
Straight Run 
Fuel Oil No I (Kerosene) 
Fuel Oil No. 1-D 
Fuel Oil No. 2 
Fuel Oil No. 2-D 

Jet Fuels 

JP-1 (Kerosene) 
JP--3 
JP-4 
JP-5 (Kerosene, Heavy) 
Turbo Fuel 
Kerosene 
Mineral Spirit 

Naphtha 

Solvent 
Petroleum 
Hcartcut Oistillate Oil 

* The list of oils shall not nec.:ssari!y bl' considcrcd as comprchcnsive. 
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(Översättning) 1 

BILAGA IV 
BJHA!\;G I 

FÖRTECKNING ÖVER OLJOR* 

Asfaltlösningar 

Basoljor 
Basämne for oxiderad asfalt 
Direktdestillat. aterstodsolja 

Oljor 

Klarad olja 
Råolja 
Blandningar innehiillandc rfolja 
Dieselbrännolja 
Eldningsolja nr 4 
Eldningsolja llf 5 
Eldningsolja nr 6 
Å terstodsolja 
Vägolja 
Transformatorolja 
Aromatbasoljor (exklusive vegeta-

biliska oljor) 
Smörjoljor och basoljor för smiirj-

medel 
Mineralolja 
Motorolja 
Metallbearbetn ingsolj a 
Spindelolja 
Turbinolja 

Destillar 

Direktdestillat 
Toppad r:iolja 

Mella11Jesri!la1 

Krackad 

Bensinkomponenter 

Alkyl3tbränsle 
Reformat 
Polymcrisatbränsk 

Bensin 

Naturlig lättbensin 
Motorbensin 
Flygbensin 
Direktdestillat 
Lys- och eldningsfotogen 
Eldningsolja nr 1-D 

·Eldningsolja llf 2 
Eldningsolja nr 2-D 

f.7J'gfotogener - Jetbränslen 

Jet- I (Flygfotogen) 
Jct-3 
Jet-4 
Jet-5 (Flygfotogcn, tung) 
Turbinbränsle 
fotogen 
Mineralterpentin 

Nafta 

Lösningsmedel 
Processnafta 
Ex traktionsbensin 

1 I iiwrsiit tningen anv~inda beteckningar överensstämmer ej alltid med dem som vanlig~n 
brukas i SverigL'. 

* I· örtcckningcn över oljor är ej att anse som uttömmande. 
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ANNEX IV 
APl'Ei\DIX Il 

GUIDELINES FOR THE CATEGORIZATION OF NOXIOUS LIQUID 
SUBSTANCES 

Category A Substances which are bioaccumulated and liable to produce a 
hazard tu aquatic lifc or human health; or which arc highly toxic to 
aquatic lite tas cxprcssed by a Hazard Rating 4, defined by a Tlrn 
less than l ppm J: and additionally ccrtain substances which are 
muderately toxic to aquatic life (as cxpresscd by a Hazard ~ating 3. 
dcfincd by a Tlm of 1 ur more. but less than 10 ppml when 
partietdar wcight is given to additional factors in the hazard profilc 
or to special characteristics of the substance. 

Category B Substances which are bioaccumulated with a short retention of the 
order of onc week or. less; or which are liable io produce tainting of 
thc sea food; or which are moderately toxic to aquatic life (as 
expresscd by a Hazard Rating 3. defined by a Tlm of I ppm or 
more. but less tha1i JO ppml: and additionally certain substances 
whidt arc slightly toxic to aquatic life (as expresscd by a l·fo1.ard 
Rating ::'. defint•d by a TLm of 10 ppm or more, but less !han I 00 
pprn) whcn particul:u wcight is given to a<l<litional factors in the 
hazard profik or to special characteristics of thc substancc. 

Category C Substances which arc slightly toxic to aquatic lifc fas exprcssed by a 
1-lazard Rating 2. defincd by a TLm of 10 or more. but less than 100 
ppm l; an<l additionally certain substances which arc prac\ically 
11011-toxic tn aquatic life (as exprcssc<l by a Hazard Rating 1. dcfined 
by a TLm of 100 ppm or more. but less than 1.000 ppml whcn 
partictilar wcight is given to additional factors in thc hazard protilc 
or to special characteristics of thc substance. 

Catcgory D Substanccs which arc practically non-toxic to aquatic lifc (as 
expressed by a Hazard Rating 1. defined by a TLm of 100 ppm or 
mon~. but less titan J .000 ppm); or causing dcposits blanketing thc 
scafloor with a high biochernical oxcgen dem and (BOD); or highly 
hazardous to human health. with an LO, 0 of less than 5 mg/kg; or 
produce moderate reduction of amenities becausc of persistency. 
smell or poisonous or irritant characteristics. possibly intcrfering 
with usc of beaches: or modcratclv hazardous to human health. with 
an LD, 0 of 5 mg/kg or more. btit less than 50 mg/kg and produce 
slight reduction of amenitics. 

Other Liquid Substanccs (ror the purposes of Paragraph C of Rcgulation 5) 
Substances othcr than those categorized in Categorics A, B. C. an<l D 
above. 
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Kategori A 

Kategori B 

Kategori C 

Kategori D 

RIKTLINJER FÖR KATEGORISERING 
AV SKADLIGA FLYT ANDE Ä~NFN 

( Örcrsät t ning) 

BILAGA IV 
131HANG Il 

Ämnen som bioackumuleras och kan utgöra en risk för vattenlivet 
eller människors hälsa. eller som är i hög grad giftiga för vattenlivet 
(uttryckt genom riskgrad 4. definier:id som en Tlm pa mindre än I 
ppm), och dessutom vissa ämnen som :ir måttligt gil'tiga för 
vattenlive.t (uttryckt genom riskgrad 3, definierad som en TLm pil I 
ppm eller mer, men mindre än 10 ppm) när särskild vikt fäsks vid 
ytterligare faktorer i riskprofilen eller vid ämnets speciella egen
skaper. 

Ämnen som bioackumuleras med en varaktighet av omkring en vecka 
eller mindre. eller som kan skämma födoämnen från havet. eller >ont 
är mattligt giftiga l'ör vattenlivet (uttryckt genom riskgrad 3. 
definierad som en Tlm pa I ppm eller mer, men mindre än I 0 ppm ), 
och dessutom vissa ämnen som är i nägon män giftiga för vattenlivet 
(uttryckt genom riskgrad 2. definierad som en TLm pä I 0 ppm eller 
mer, men mindre än 100 ppm) när särskild vikt fästes vid ytterligare 
faktorer i riskprofilcn eller vid ämnets speciell;i egenskaper. 

Ämnen som är i n:igon män giftiga for vattenlivet (uttryckt gc1:om 
riskgrad 2. definierad som en TLm p<I 10 ppm eller mer, men mindre 
än I 00 ppm ), och dessutom vissa ämnen som är praktiskt taget 
ogiftiga för vattenlivet (uttryckt genom riskgrad I. definier:id snm en 
TLm pa I 00 ppm eller mer, men mindre än I 000 ppm) niir särskild 
vikt fästes vid ytterligare faktorer i riskprofilcn eller vid ämnets 
speciella egenskaper. 

Ämnen som är praktiskt taget ogiftiga för vattenlivet (utlryckt 
genom riskgrad I, definierad som en TLm pa 100 ppm eller mer. 
men mindre än I 000 ppm). eller som ger upphov till avlagringar som 
täcker havsbottnen och har hög biokemisk syreförbrukning (BOD). 
eller som utgör en betydande risk för människors h~ilsa och vilkas 
LD~ 0 är mindre än 5 mg/kg. eller som pä grund av varaktighet, lukt 
eller giftiga eller retande egenskaper orsakar en mattlig minskning :.iv 
skönhets- och rekreationsvärden och därigenom möjligen kan störa 
användningen av badstränder. eller som kan utgöra en m~1ttlig risk 
för människors hälsa och vilkas LI\ 0 är 5 mg/kg eller mer. men 
mindre än 50 mg/kg och som ors:ikar en mindre minskning av 
skönhets- och rekreationsvärden. 

Andra flytande ämaen (som ~vses i regel 5 avsnitt C'J 
Andr.:;, :inmen än de som upptagits i förenämnda kategorier A. B. (' 
eller D. 
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LIST OF NOXIOUSUQUID SUBSTANCFS 
CARRIED IN BlTLK 

Pollution 
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Category for Residual concentration 

I 
UN operational (per cent by weight) 

.Numberl--_d_i_sc_h_a_rg_e~-+-~~~~~~~~~~~~ 

Substance 

Acetaldehyde 108<) 
Acetic acid 1842 
Acetic whydridc 1715 
A.:.etonc 1090 
Acetonc cyanohydrin 1541 
Acetyl d1loride 1717 
Acrolcin 1092 
Acrylic acid * 
Ä.crylonitrile 1093 
Adiponitrile 
Alkylbenzene sulfonate 

(straight chain) 
(branched chain) 

Allyl alcohol 1098 
Allyl chloride 1100 
Alum'(l 5'k solution) 
Aminocthylethanolamine i 
( Hydroxyethyl-ethylcne- i 

diamine)"' I 
Ammonia ( 28~'(: aqueous) I 1005 
iso-Amyl acetatc 110'4 
n-Amyl acetate 1104 
n-Amyl alcohol 
Aniline 1547 

! (PJragraph B llf 

i Rl'gulatinn 5) 

I 11 

I 

c 
c 
c 
D 
A 
c 
A 
c 
8 
D 

c 
8 
8 
c 
D 

D 
8 
c 
(' 

D 
c 

i (ParaHaph Ö< I) of 
I Rl'gulati1111 5) 

111 
I 

IV 

i 11Jithi11 

I tl!c r:altic 
Sca Arfä 

0.05 

0.05 

* Asterisk indicatcs !hat thc substance has bt!en provisionally indudcd in this li,t and that 
furth~r dat;i are necessary in order tu complcte the cvaluation of its environmental haiards. 
partiL'ularly in relation to livin!! rcsour.:cs. 
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( Öl'ersäf/ 11i11g) 
BILAGA IV 
Bll-IANC lll 

FÖRTECKNING ÖVER SKADLIGA FLYT ANDE ÄMNEN 
SOM TRANSPORTERAS I BULK 

Förorenings-
Restkoncentration 

FN-
kategori för 

(i viktprocent) driftutsläpp I nummer 

Ämne 
(R<'gel 5 (Rc)!d 5 avsnit l 
avsnitt Il) D punk! I J 

I Il 111 IV 

/110111 

I 
Ösf<'rsjö-
0111raJct 

. 
Acetaldehyd 1089 c 
Ättiksyra 1842 c ; 

Ä tti kssyraanhydrid 1715 c 
Aceton 1090 () 

Acetoncyanhydrin 1541 A 0.05 
Acetylklorid 1117 c 
Akrolein 1092 A I 0.05 
Akrylsyra* c : 

- -

Akrylonitril (vinylcyanid) 1093 B 
Adiponi tril - D 
Alkylbensensulfonat (ABS) ·-·-

(rak kedja) c 
(grcnad kedja) l3 

Allylalkohol ; 1098 B 
Allylklorid 1100 c 
Alun ( 15 ';:; lösning) --- D 
Aminoctylctanolamin 

(hyd roxietyletylen-
"* d1a111111) D 

Ammoniak (28 ~{ vatten-
lösning) 1005 B 

lsoamylacetat 1104 c 
n-Amylacetat 1104 c 
n-Amylalkohol J) 

Anilin 1547 c 

* Astl'risk angl'r att :i1111it•t har upptagiti;; provi,oriskt i turtl'cknitH!L'l1 och att \'ttl'rli~ar1..· 
uppgifter är nodvändiga fur att slutföra utvärderingen av dess n;iljcirisker, sa;skilt ;n~d 
avseende pa levande tillgångar. 
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Substance I Il 111 IV 

lknzene 1114 c 
Bcnzyl alcohol - D 
Benzyl chloride 1738 B 
n-Butyl acetate 1123 D 
sec-Butyl acetate 1124 D 
n-Butyl acrylate - D 
Butyl butyrate* - B 
Uutylene glycol(s) ·-· D 
Butyl methacrylate -- D 
n-Butyraldehyde I 129 B 
Butyrk acid - B 
Calcium hydroxide 

(solution) - D 
Camphor oil 1130 B 
Carbon disulphide 1131 A 0.005 
Carbon tetrachloride 1846 B 
Caustic potash 

(Potassium hydroxide) 1814 c 
C!1loroacetic acid 1750 c 
Chloroform 1888 B 
Chlorohydrins (crude )* D 
Chloroprene* 1991 c 
Chlorosulphonic acid 1754 c 
para-Chlorotoluene --- B 
Citrk acid (I Oo/,,...25%) - D 
Creosotc 1334 A 0.0.'.i 
Cresols 2076 A 0.05 
Cresylic acid 2022 A 0.05 
Crotonaldehyde 1143 B 
Cumene 1918 c 
Cyclohexane 1145 c 
Cyclohexanol - D 
Cyclohexanone 1915 D 
Cydohcxylamine* -- D 
para-Cymenc 

( lsopropyltoluene)* 2046 D 
Decahydronaphthalene 1147 I D 

! I 
De.:ane* - I D 

* Asterisk indic.:ates tha I the substance has i:Jeen provisionally indud~d in it"::: 'bt an<! ih.at 
further data are necessary in order to complete the evaluation of its environment:!l l:azards, 
particularly in relation to living resources. 
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Ämne 

13cnscn 
Bcnsylal kohol 
Bens yl klorid 
n-Bulybcetat 
s-Butylacetat 
n-Butylakrylat 
Butylbutyrat * 
Butylcnglykol 
Bu tylmctakrylat 
n-Butyraldehyd (n-butanal) 
Smiirsyra 
Kalciumhydroxid (liisning) 
.Kam fe rol ja 
Koldisul tltl 
Koltctraklorid 
Kaliumhydroxid 
Klor:ittiksyra 
Kloroform 
Klorhydriner (oförädlade)* 
Kloropren* 
Klorsulfonsyra 
p-Klortolucn 
CitrPnsyra ( 10--25 ',1r) 

Kreosot 
Kr.:-solcr 
Kresylsyra {blandade fenoler) 
Krotonaldchyd 
Kumen (isopropylbcnscn) 
Cyklohcx~m 

Cyklohcxanol 
Cyklohexanon 
Cyklohcxylarnin 

( aminocyklohc.\~lll )* 

p-Cy111cn (p-isopropyltolucn )* 

Dekahydronaftalcn 
Dekan* 

I 

1114 
-

1738 
1123 
1124 

-

-

-

-

1129 
-
-

1130 
1131 
1846 
1814 
1750 
1888 
-

1991 
1754 

-

-

1334 
2076 
2022 
1143 
19 18 
1145 

-

1915 

-
2046 

1147 
-

Il 

c 
D 
B 
[) 

I) 

[) 

B 
() 

D 
B 
B 
D 
B 
A 
B 
c 
c 
B 
Il 
c 
c 
B 
D 
A 
A 

I /\ 
I B 

c 
c 
D 
D 

I 
D 
D 
J.) 

D 

365 

111 IV 

0.005 

0.05 
0.05 
0.05 

* Askrisk anger att iin1net har upptagits provisoriskt i fUrtcL·knin~l·n 01.:h att yt tl'rligan: 
uppgifter ~ir nödvändigJ för att slutföra utviirdcringl'n av dl'ss miljöriskl'r. stirskilt med 
avseende på kvandc tillgangar. 
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Substance I I 

I 
Diacetone alcohol"' 

I 
l \48 

Dihenzyl ether* -I 
Dichl oro henzenes 

l 
159 I 

Dichloroethyl ether 1916 
Dichlurupropcne - ' 1047 

I l)ichloroprupane 
. . . 

I 
rn1xture (D.D. So1J 
furnigant) 

Diethylamine 
Diethylbenzene I 

1154 
2049 

I 
(mixed isomers) 

Diethyl cther 
l)ie thylenetriamine* 
Diethylene glycol 

monoethyl ether 
Diethylketone 

(3-Pen tanone) 
Diisohutylene"' 
Diisobutyl ketone 
Diisopropanolarnine 
Diisopropylaminl' 
Diisopropyl cther* 
Dimethylamine 

( 40';1(. aqueous) 
Dimethylethanolamine 

(2-Dimethylamino-

I . , 

I 
I 

I 
I 
I 

ethanol)"' 
Dimethylformarnide 
1,4-Dioxane* I 
Diphenylt D1phenyloxide, 

1 

mixtures* '\ 
Dodecylhenzene . 
Epichlorohydrin 
2-Ethoxyethyl acetate* 
Ethyl acetate 
Ethyl acrylate 
Ethyl amyl ketone* 
Ethylbenzenc 
Ethyl cyclohexane 

1155 
2079 

1156 

2050 
1157 

1158 
1159 

1160 
2051 

1165 

2023 
1172 
1173 
1917 

1175 

Il 

D 
c 
A 
B 
B 

c 
c 

D 
c 
c 

D 
D 
D 
c 
c 
D 

c 
c 

D 
c 

D 
c 
B 
D 
D 
D 
c 
c 
D 

366 

IIl IV 

I 
I 

I 

I 
0.05 

I 
I 
I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 

* Asterisk indicates that the substance has been provisionally induded in this list and that 
further data are necessary in order to complete the evaluation of ils environmental hazards, 
particularly in relation to living resources. 
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Ämne I Il 111 IV 

Diacctonalkohol * 1148 () 

Dibensylctcr* - c 
Uiklorbcnscncr 1591 A 0.05 
!Jikloretylctcr I 916 B 
Diklorpropcn-

diklorpropan, 
blandning 2047 B 

Dietylamin 1154 c 
Dietylbcnscn 

(blandade isomerer) 2049 c 
Dietyleter (etef) 1155 [) 

Diet ylen triamin * 2079 c 
Diet yl en glykol monoety !eter - c 
Dietylkcton (3-pcnta11011) 1156 D 
Diisobutylen (diisobuten )* 2050 D ' ' 
Diisobutylketon 1157 D 
Diisopropanol amin ( DIPA) - (' 

Diisopropyl a111in 1158 c 
Diisopropyletcr (isopropylctcr)* 1159 [) 

Dirnetylami11 ( D\IA) 
( 40 r:; vattenliisning) 1160 c 

Di metyletanol amin 
( 2-dimetylaminoetanol) * 2051 c 

Dimctyl form amid ( m IF) - D 
1.4-!Jioxan* 1165 (' 

Bi fenyl/bifenyloxid, 
bland ni 11ga r* - D 

Dodckyl bensen 
( dode..:ylbensi:n J - c 

Lpiklorhydri 11 2023 B 
2-Lt oxye ty! a.::etat * 1172 I) 

Etylacetat 1173 }) 

Ftylakrylat 1917 I) 

Etylamylkcton (EAK)* - c 
Etylbe11sen 1175 c 

I 
EtylcyklohexJn 

i 
- D 

* Ast,•risk anger att iinrnct har upptagits provisoriskt i förteckningen och att ytterligare 
uppgifter är nödvändiga för att slutföra utvärderingen av dess miljörisker. särskilt nwd 
avscl'nde p[t levande tillging:ar. 
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Substance 

lthylene L11hirohydrin 
( :2-Chluru-cthanol) 

l·thykne cyanohydrin* 
L thylencdiamine 
l:1hyk11e dihromidc 
l:thyle11c dichloride 
l.thvlenc glv..:ul 

nioneth'vi dhcr 
( Methy-1 ..:clJL)SOlve) 

~-L-:thylhcxyl a..:rylate* 
2-l'thylhexyl akolwl ·· 
Ethyl la,·L1te* 

2-F t hy! .~-propyl-
acr,>kin* 

1:L>rmaldchyde 
( :17-50'.'.: .. solution) 

Formic acid 
Furluryl aknlwl 
HcptanoiL· acid* 
Hcxa n1ethylenl'diamine* 
Hyd1·L1chloric acid 
I lvdrotluuric acid 

- ( 4()':;. aq ueuus) 

Hydrogen pcroxidi.: 
( grcatcr i han 60'}) 

lsobutyl acrylate 
lsobutyl alcohol 
lsubutyl mcthacrylatc 
I suhu tyraldehy de 
ISL)O.:\anc* 
lsupcntane 
ls<lphoro11e 
ls1.iprupylaminc 
lsl>prl>pyl cy..:IDhexanc 
ISt)pi-C?IlC 

L.ac·ti..: ;;cid 
\1esityl oxide* 
\1ethyl a..:etate 
\1ethyl acry\3.te 
.\kthylamyl al..:ohol 

1135 

1604 
1605 
1184 

1171 

1192 

1198 

1779 

1783 

1789 

1790 

2015 

1212 

2045 

1221 

1218 

1229 
1231 
1919 

Il 

D 
D 
c 
B 
B 

D 
D 
c 
D 

B 

c 
D 
c 
D 
c 
D 

c 
D 
D 
D 
c 
D 
D 
D 
c 
D 
D 
D 
c 
D 
c 
[) 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

. , 

I 

111 

368 

I IV 

! 
\ 

* ,\stcrisk indicates tlut the subst:ince has been provisionally induded in this list and that 
furthcr data ;ue nece•;sary in order to complcte the t·valuation of its environmental hazards. 
p:irt1,·ularly in r~lation lo hving re~ource.~. 
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Ämne I Il 111 IV 
i 

Ltylenklorhydrin I 2-klorctanol) 1135 1 
I) 

Ltylrncyanhydrin * i ]) 

E ty! cndi :1m in lll04 c 
Ltylcndibromid 1 (i05 B 
Etyll'ndikluricl 1 IS4 B 
Ltylcnglykol n10noctylc ter 

(etylccllosolv) 1171 [) 

2-Ltylhexylakrylat * D 
2-Ltylhcxylalkohol 

(2-etylhcxanol) c 
ltyllaktat * 1192 [) 

2-Ltyl-3-propyla k rolcin * 13 
Forn1alJchyd (37 --50 'i; lusning) 

(formalin) J l l)8 (' 

;\!yrsyra 1779 I) 

Furl-urylalkohol (' 

I lcptansyra* D 
I-IL'xa1ncl y lcndiamin _, 1783 c 
Sal tsyra I 7f,C) [) 

Fluor\';itcsyra 
(40 ~';. \'attenlilsning) 1790 B 

V~i tq1L'r<J xi d 
(mer ~in 60 ~{) 2015 c 

Isobutylakrylat I) 

\sobutylal kohol 1212 \) 

I so bu ty lmctakrylat D 
lsobutyraldchyd 

( isob11 tylaldcliyd) 2045 c 
lsooktan * I) 

Isopen I an [) 

I sof,_Hon I) 

I sopropyl amin 122\ (' 

lsopropylcyklohcxan n 
I sopren 1218 () 

~ljiilksyr~1 I) 
Mcsityloxid* 1229 c 
;\lclylacetal 1231 !) 

Mctyl:1krylat 19 l l) c 
;\lctylamylal kohol (\I I Be) D 

4 
AstL·ri..:;k anµer att ~in11wt har uppta.!-'.ih provisoriskt i fllrtL'ckninl!L'll och Jtt \'ttLrli!.!~lrl' 
upp~ift~r är nöd,ändiga ror att slutföra utvänkring~n av dc·ss 11;iljciriskc-r. >a;skilt ;11,·d 
a\'Sl'~nd~ p;1 kvandc' till)!~in!!ar. 

2..\ Riksdagen 197517(>_ I sam!. ;V,-5 
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Substance 

l\·kthyknc chlnride 
2-\letliyl-5-Fthyl-

py1idine* 
\kthyl mcthacrylate 
2-Methvlpentene* 
al pha-Me thyls tyrene* 
Mun llchlo robe 111.ene 
".fonl 1e t harwlamine 
Mono1st1propanolamine 
\1 l' nu met hy I 

ctl1a1ll1lamine 
Ml)JlOnitrohcnzene 
\1onoisopropy la rn ine 
.r..1o rpholine * 
Naphthalene (mol ten) 
Naphthenk a,·ids* 
Nitric acid (()Q';'r) 

2-\i\ 1 oprnpane 
ort ho-\ it r(1tuluene 
\\~nyl aknlllll* 
Nonylphcnol 
n-Octanlll 
Oleum 
Oxalic a.-id (I 0-25'.'(.) 

Pen tachln roc thane 
n-Pcntane 
Pe rd1 I ornet hy I ene 

\ Tdrac·h\(1rnethylcne) 
Phennl 
Phosphnric: aciJ 
Plwsphurus (dement al) 
Phtl1alic· anhvJride 

( molt en) -

hc t a-Pnipi11lactone* 
Pm pil inaldehyde 
l'n1pionic' aL·1d 
l'ropionic ~mhydride 
n-Propyl acetatc* 

---------·-----

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

1593 

-

1247 
-

-

Il 34 
-

·-

-· 

-

2054 
1334 

2031 ! 
2032 

1664 

1831 

1669 
1265 
1897 

1671 
1805 
1338 

1275 
1848 

l 276 

Il 

B 

B 
D 
D 
D 
B 
D 
c 

c 
c 
c 
c 
A 
A 
c 

[) 

c 
c 
c 
c 
c 
D 
B 
c 
R 

B 
D 
A 
c 

B 
D 
D 
D 
c 

' 

370 

111 

I 

i 

IV 

0.05 
0.05 

0.005 

* Asterisk indiLall-s that the substance has be~n provisionally induded in this list and that 
further data are nc•cessary in order to eompletc thc cvaluation nf its environmental hazards, 
p:irt1L·u\arly in rdation to living ro:soUrL·cs. 
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,\1nn" ~· 
\L:tylc11"lor:d ( diklorn1c>1 .. 11.1 1593 

,Jetyl-"i-ctyl1)Yridin I ·\1Ll'1• 
.\I .. ~ty l rnctak 1y1 a t 1247 
1 \1etylpc11te11 . 
u \tktylstyre11* 
,'>hmoklorbenscn ( klorbcnscn) 1134 
MonoclanoI::im;n (M FA) 

1 ctanolamin I 
~l moisupropanolamin (MIPAl 

1 isoprop:m•1!:11ni11) 
M0110Jllct ylcta11olami 11 

;\1'1nnnilrobcnscn (111trube1hen J 

\!1 inoisopropyl amin 
Mmfolin* 2054 
\;1ftalen ( s111iil t ) 1334 
Naflcnsyror* 
Sal pe tcrsy ra ( <)!J % J 2031/ 

2032 
2-\:itroprop;nJ 
O· Nitrotolucn 1664 
'<onylalkohol * 
\onvl fenol 
11 Uktanol (11-oktyalkohol) 
Ule11111 J [!3; 
<hal syra (I 0 25~{) 

Pl'ntaklnrclan 1°569 
ri i>l'ntan 126'.': 
1\·rkloretvkn 

( tct ra klorety len) J ~?.97 
h:nul 167: 
l •isforsyra J80S 
hi.'>for (gnind:1.111JL'l I 133.~ 

l 1alsyraa11liydr.d (smalt) 
13-l'rupi0Ltkt1111 ( 131'L)* 

1'1 opionaldchyd 127:) 
P1 opi unsyra 184:-; 

l'ropionsy ra:inl 1v driJ 
n·Propylacetat* 1276 

Il 

B 
B 
I) 

I> 
D 
B 

I_) 

c 
c 
c 
c 
c 
A 
,\ 

c 

J) 

c 
c 
c 
c 
c 
J) 

13 
c 

B 
B 
D 
/\ 
c 
Il 
() 

() 

D 
c 

371 

IIl IV 

0,05 
0,05 

OJJIJ5 

A>t,•ri'k an~,r alt <in11iet har upptJgits p1uqstiriskt i fintecknin)!L'Jl orh 3tt ytterlipr. 
upp,i!it't<.:r ;11 ll•.>dv;indi.~a for att slutfora ul,a1Lkringen av des'; miljoriskn. s;ir<kilt 111cu 

Jvseende pi1 kvandl' tillg~in~wr. . 
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Substance 

n-Propyl alcohol 
n-Propylamine 
Pyridine 
Silicon tel rachloride 
S<1diurn bichrornatc 

(solution I 
Sodiurn h',tJroxidc 
S,1Jium pentac:hl<HO-

phenate (solution) 
Styrenc monomer 
Sulphuri..: aciJ 

Tallow 
Tetracthyllead 
Tctrahydrnfuran 
T ct rahydrunaph t halcnc 
Tel ramet hylbc11lcne 
Tetramethyl lcad 
Titanium tetra..:hloridc 
Toluene 
Tolucnc diiso..:yana te* 
Trichhnoethanc 
Trichluroet hylenc 
T ric thanula mine 

I 

I 

l 

I 
I 
I 

I 

I 

I 
i 

Tricthylaminc I 
Trimet hy lber11.enc* 
Tritolyl phosphatc I 

(Tricresyl phosphatcl*I 
Turpcntine (wood) 
Vinyl a..:etate 
Vinylidcnc chloride* 
Xylenes ( mixed isomers) 

i 

I 

1274 
1277 
1282 
1818 

-
1824 

-
2055 
1830/ 
l 83 l / 
1832 

1649 
2056 
1540 

-

1649 

1294 
2078 

1710 

1296 

1299 
1301 
1303 
1307 

I 

I 
I 
I 

Il 

D 
c 
B 
D 

c 
c 

A 
c 
c 

D 
A 
D 
c 
D 
A 
D 
c 
B 
c 
B 
D 
c 
c 

B 
B 
c 
B 
(' 

372 

lII IV 

! 

I 0.05 

I i 

I 
I 

I 
I 

I I 
I 0.05 I 

i 
I 

0.05 

* Asterisk ind1calL"s tlwt thl' substance has bl'l'n provisionall}; induded·in this list and that 
further data arl' ne<:cssary in order to ·compkte thc evaluation of its environmental hazards. 
particularly in rdat1<>n to living rcsources. 
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mne 

n -l'ropylal kohol 
i-Propylarnin 
>y ridin 
,. iseltctraklorid K 

(tel raklorsilan) 
·atriumdikromat (lösning) 
1atriumhydroxid 
· atriumpcntaklorfenat 
( natriumpentaklorfcnoxid) 
(lösning) 

s 
s 

tyren (monomer) 
v<ivelsyra 

talg 
fctractylbly (TELl 
frtral1y<lrofura11 ( Tl-1 Fl 
ret rahydrnnafl alen 
T ct r::unclyl bensen 
rctrnmclylhly (l\11.) 
-i tantetraklorid ( ti tanklorid) l 

T olucn (toluol) 
foluendiisocyanat * 
r ri kl orr ta Il 
l 
l 
·riklorctylcn 
·ridanolamin !TLA) 
r rictyl arnin 
l rimctyl henscn * 
fritolylfosfat (TCP) 

(trikresyl fosfat)* 
T 
\ 

\ 

X 

crpcn tin (trä} 

'inylacctat 
'inyl idcnklori<l * 
'ylen (bbndadc isomerer) 

I 
I 

373 

I Il 111 IV 

1274 D 
1277 c 
1282 B 

1818 D 
- c 

1824 c 

- A 0,05 
2055 c 
1830/ c 
1831/ 
1832 

- I) 

1649 A 0.05 
2056 D 
1540 c 

-· D 
1649 A 0.05 

--- D 
1294 c 
2078 B 

- c 
1710 B 

I 
- [) 

1296 c 

I - c 

I -- B 
1299 B 
1301 c 
1303 B 
1307 c 

I 

J 
I 
I 

Askrisk anger att :1111nl'I har upptagits provi,ori,kt i förteckninr,·n ul'i1 att vttcrligarl' 
u1~pgit'ter är nödvändiµa for att slutt'öra utv:irdaing,•n av de's 111il_1uri,ker. s:irskilt med 
avseende p;i levande tillg:lngar. 
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ANNEX IV 
APPE:-..:DIX IV 

LIST OF OTHER LIQUID SUBST ANCES CARRIEO IN BULK 

Acetonitrile ( Methyl cyanide) 
tert-Amyl alcohol 
n-13utyl alcohol 
Butyrolactone 
Calcium chloride (solution) 
Castor oil 
Citric juices 
Coconut oil 
Cod !iver oil 
iso-Decyl alcohol 
n-Decyl alcohol 
Dccyl octyl alcohol 
Dibutyl ethcr 
Diethanolamine 
Diethylenc glycol 
Dipentcne 
Dipropylene glycol 
Uhyl alcohol 
J-::thylenc glycol 
Fatty alcohols(C 1 2 -C 2 o) 

Glyccrine 
n-lkptane 
Heptene ( mixed isomers) 

n-Hexane 
Li gro in 
Methyl alcohol 
Mcthylamy\ acetatc 
.~kthyl cthyl ketonc (2-butanone) 
Milk 
Molasscs 
Olivc Oil 
Polypropylcne glycol 
iso-Propyl acetatc 
iso-Propyl alcohol 
Propylcne glycol 
Propylene oxide 
Propylene tetramcr 
Propylenc trimcr 
Sorbitol 
Sulphur Oiquid) 
Tridecanol 
Triethylene glycol 
T riethylcnetetramine 
Tripropylene glycol 
Water 
Wine 
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( Örcrsätt11i11g) 
BILAGJ\ IV 
BIHANG IV 

FÖRTECKNING ÖVER ANDRA FLYT ANDE ÄMNEN SOM TRANSPORTERAS 
IBULK 

Acetonitril (metylcyanid) 
t-Amylalkohol 
n-Butylalkohol 
Butyrolak ton 
Kalciumklorid (lösning) 
Ricinolja 
Citronsaft 
Kokosolja 
Fiskleverolja 
lsodekanol ( isoJekylalkohol) 
n-Dekanol (n-dckylalkohol l 
Dekyloktylalkohol 
Dibutylctcr 
Dictanolamin 
Dietylcnglykol 
Dipenten 
Dipropylenglykol 
Etylalkohol 
Etylcnglykol 
Fettilkoholer (( 1 2 -C20 ) 

Glycerin 
n-I·leptun 
Hepten (blandade isomerer) 

n-Hexan 
Ligroin 
Metylalkohol 
Metylamylacetat 
Metyletylketon 12-butanon) 
Mjölk 
Melass 
Olivolja 
Polypropylenglykol 
lsopropylacetat 
lsopropylalkohol 
Propylenglykol 
Propylcnoxid 
Propylen tetramer 
Propylen trimer 
Sorbitol 
Svavel (lösning) 
Tridekanol 
Trietylcnglykol 
Trietylentctramin 
Tripropylcnglykol 
Vatten 
Vin 



Prop. 1975176:5 376 

ANNEX IV 
APPENDIX V 

CARGO RECORD BOOK FOR SHIPS CARRYING NOXIOUS LIQUID 
SUBSTANCES IN BULK 

Name of ship 

Cargo carrying capacity of each tank in cubic mctres ................. . 

Voyage from 

a) Laading uf carga 

I. Date and place of loading 
,., Namc and category of cargo(es) \oaded 
3. fdentity of tank(s) loaded 

b) Transfer ufcargo 

4. Date of transfer 
5. Idcntity of tank(s) (i) From 

(ii)To 
6. Was (were) tank(s) in 5 (j) ernpticd? 
7. Ifnot, quantity remaining 

c) U11/oaJi11g uf cargu 

8. Date and place of unloading 
9. ldentity of tank(s) unloaded 

10. Was (were) tank(s) emptied? 
11. If not. quantity rernaining in tank(s) 
12. ls(are) tank(s·l to be cleaned'! 
13. Ar110Lmt transferrcd to slop tank 
14. Identity ofslop tank 

J) Ballasting of cargu ra11ks 

15. ldcntity oftank(s)ballasted 

to ..................... . 

16. Date and position of ship at start of ballasting 

e) Clea11i11gofcargo ra11ks 

Ca1ego1:v A substances 

17. ldentityoftank(s)cleaned 
18. Date and location of cleaning 

..................................... Signaturc of Master 
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(Översätt 11ing) 
BILAGA IV 
BIHANG V 

LASTDAGBOK FÖR FARTYG SOM TRANSPORTERAR SKADLIGA FLYTAN
DE ÄMNEN I BULK 

fartygets namn ............................................ . 

Varje tanks lastkapacitct i kubikmeter ............................. . 

Resa från ..................... . till ........................ . 

a) Intag ai• last 

l. Dag och plats för lastning 
2. Namn på och kategori av intagen last 
3. Lastade tankens(arnas) identitetsbeteckning(ar) 

b) Omdisponering a11 last 

4. Dag för omdisponering 
5. Tankens(arnas) identitetsbeteckning(ar) 1) Frän 

2) Till 
6. Blev tanken(arna) under 5. 1) tömd(a)? 
7. Om ej. ange :.'ttcrstäcnde mängd. 

c) lossning a1• last 

8. Dag och plats för lossning 
9. Lossade tankcns(arnas) identitetsbeteckning(ar) 

10. Blev tanken(arna) tömd(a)? 
11. Om ej. ange återstående mängd i tanken(arna) 
12. Skall tanken(arna) rengöras? 
13. Mängd som överförts till sloptank 
14. Sloptanks identitetsbeteckning 

d) Barlastning ai• lasttankar 

15. Barlastade tankens(arnas) identitetsbeteckning(ar) 
16. Dag och fartygets position vid barlastningens början 

e) Rengöring av la.mankar 

X11111e11 al' kategori A 
17. Rengjorda tankens(arnas) identitetsbeteckning(ar) 
18. Dag och fartygets position vid rengöring 

...................................... Befälhavarens underskrift 

25 Riksdagen 19 75 I 76. I sam/. Nr 5 
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19. Mcthod( s) of cleaning 
20. Location of reception facility used 
2 l. Concentration of cfllucnt when discharge to reception facility stopped 
22. Quantity remaining in tank 
23. Proccdure and amount of water introduced into tank in final cleaning 
24. Location, datc of discharge into thc sea 
25. Procedure and equipment used in discharge into the sea 

Cåteg01y B, C, and D suhstances 

26. Washing procedurc uscd 
27. QLtantity of water used 
28. D:1te, loeation of discharge into the sea 
29. Procedure and equipment used in discharge into thc sca 

f) Tra11sfi:r of dirty ballast water 

30. Jdentity of tank(s) 
31. D:1tc and position of ship at start of dischargc into the sea 
32. Date and position of ship at finish of discharge into the sca 
33. Ship's speed(s) during discharge 
34. Quantity discharged into the sea 
35. Quantity of polluted water transfcrred to slop tank(s) (identify slop 

tank(s)) 
36. D<lte and port of discharge to reception facilities (if applicable) 

g) Transfer Jim11 stop ta11k/disposal uf residue 

37. Jdentity ofslop tank(s) 
38. Quantity disposed from each tank 
39. Method of disposal of residue: 

(a) Reception facilities 
(b) Mixed with cargo 
(c) Transferred to another (othef) tank(s) (identify tank(s)) 
(d) Other mcthod 

40. D<tte and port of disposal of residue 

h) Accidental or other exceprio11al discharge 

41. D:1te and timc of occurrence 
42. Place or position of ship at time of occurrencc 
43. Approximate q~antity. namc and category of substance 
44. Circumstanccs of discharge or escape and general remarks . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature of Master 
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19. Rengöringsmetod(er) 
20. Belägenhet av· mottagningsanordning som anlitats 
21. Koncentration i utflöde när avliimnande till mottagningsanordning avslu-

tats 
22. i\ terstående mängd i tank 
23. Metod rör avslutande rengöring och mängd vatten som därvid tillförts tank 
24. Position vid och dag för utsläpp i havet 
25. Metod och utrustning som använts vid utsläpp i havet 

X111ne11 ai• kategori B. C uclt D 

26. Använd rcnspolningsmetod 
27. Använd mängd vatten 
28. Dag och fartygets position vid utsläpp i havet 
29. ~1etod och utrustning som använts vid utsläpp i havet 

D Öve1fvring ar jVrorenad barlast 

30. Tankens( arnas) iden ti te tsbeteckning( ar) 
31. Dag och fartygets position när utsläpp i havet påbörjats 
32. Dag och fartygets position när utsläpp i havet avslutats 
33. Fartygets fart( er) under utsläppet 
34. Mängd som har släppts ut i havet 
35. Mängd förorenat vatten som överförts till sloptank(ar) (sloptankens(arnas) 

identitetsbeteckning(ar) anges) 
36. Dag och hamn för avlämnande till mottagningsanordningar i land (om 

tillämpligt) 

g) ÖJ1e1föri11g ji·d11 sloptank/bortskaffande ai• rester 

37. Sloptankens(arnas) identitetsbeteckning(ar) 
38. Mängd som bortskaffats från varje tank 
39. Metod för bortskaffande av rester: 

a) rnottagningsanordningar 
b) bl:mdning med last 
c) överföring till annan (andra) tank(ar) (tankcns(arnas) identitctsbeteck

ning( ar) anges) 
d) annan metod 

40. Dag och hamn för bortskaffande av rester 

h) Utsläpp till följd ai• oZvckshändelse eller annan ufömtsedd omständighet 

41. Dag och tidpunkt för händelsen 
42. Fartygets uppehållsort eller position vid tidpunkten för händelsen 
43. Ämnets ungefärliga mängd, benämning och kategori 
44. Omständigheter vid utsläppet eller utflödet och allmänna anmärkningar 

...................................... Befälhavarens underskrift 
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ANNEX VI 

CO-OPERATION IN COMBAITING MARINE POLLUTION 

Regulation 1 

for the purposes of this An_nex: 

I. "Ship '' means a vessel of any type whatsoever operating in the marine 
environment and includes hydrofoil boats, air-cushion vehiclcs, submersibles, 
floating craft and fixcd or floating platforms. 

2. "Administration" means the Government of thc State under whose 
authority the ship is operating. With rcspect to a ship entitlcd to fly a flag of any 
Statc, thc Administration is the Government of that State. With respect to tixed or 
tloating platforms engaged in exploration and cxploitation of the sea-bed and 
subsoil thereof adjacent to the coast ovcr which the coastal State exerciscs 
sovercign rights for the purposes of exploration and exploitation of their natura! 
resources, the Administration is the Govcmmcnt of the coastal Statc concemed. 

3. a) "Dischargc", in relation to harmful substances of effluents containing 
such substances·, means any release howsoever caused from a ship and includes any 
escape, disposal, spiUing, leaking, pumping, "emitting or cmptying. 

b) "Discharge" docs not include: 

(i) dumping within the meaning of thc C'onvention on thc Preventton ot 
Marine Pollution by Dumping of Wastcs and Other Matter done at 
London on 29 December I 972; or 

(ii) release of harmful substances directly arising from the cxploration, 
exploitation and associated off-shorc processing of sea-bcd mineral 
resou rces; or 

(iii) release of harmful substanccs for purposes of legitimate scicntific 
research into pollution abatement or control. 

Regulation 2 

The C'ontracting Parties undertake to maintain ability to combat spillages of oil 
and other harrnful substances on the sea. This ability shall include adequate 
equipment, ships and manpowcr prcparcd for operations in coastal waters as well as 
on the high sca. 

Regulation 3 

The C'ontracting Parties shall, without prejudice to Paragraph 4 of Article 4 of 
the present C'onvention, develop and apply, individually or in co-operation. 
surveillance activities covering the Baltic Sea Area, in order to spot and monitor oil 
and other harmful substances released into the sca. 

Regulation 4 

In the case of loss overboard of harmful substances in packages, freight 
containers, portable tanks, or road and rail tank wagons, the Contracting Parties 
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Regel I 

(översättning) 
BILAGA VI 

SAMARBETE VID BEKÄMPNING AV HA VSFÖRORENING 

I denna bilaga skall 

I. me<l ''fartyg'' förstäs fartyg av alla slag som användes i den marina miljön. 
däri inbegripet bärplansbätar, svävare, undervattensfartyg, flytande farkoster och 
fasta eller flytande plattformar, 

2. med "administration'' förstås regeringen i den stat under vars myndighet 
fartyget lyder. I fråga om ett fartyg som är berättigat att fora en viss stats flagga är 
administrationen denna stats regering. I fråga om fasta eller flytande plattformar. 
som användes för utforskning av och utvinning fri'm den del av havsbottnen och dess 
underlag som gränsar till <len kust över vilken kuststaten utövar suveräna rättigheter 
med avseende pa utforskning och utvinning av naturtillgångarna. är administratio
nen ifrägavarande kuststats regering, 

3. a) med "utsläpp" förstas, i fråga om skadliga ämnen eller utflöden som 
innehäller sådana iimnen, varje utsläpp. oavsett hur det orsakats. från ett fartyg. däri 
inbegripet varje urströmning, kvittblivning. spill. läckage, utpumpning, utspridning 
eller uttömning. 

b) uttrycket "utsläpp" ej innefatta 

Regel 2 

I) dumpning som avses i konventionen om förhindrande av havsförore
ningar till följd av dumpning av avfall. avslutad i London den 29 
december 1972, eller 

2) sädant utsläpp av skadliga änmen som direkt orsakas av utforskning, 
utvinning och därmed förenad. ej landbaserad bearbetning av havs
bottnens mineraltillgångar, eller 

3) utsläpp av skadliga ämnen för behörig vetenskaplig forskning angående 
bekämpning eller kontroll av förorening. 

De fördragsslutande parterna förbinder sig att upprätthålla beredskap för att 
bekämpa förorening genom olja och andra skadliga ämnen till havs. Denna 
beredskap skall omfatta utrustning, fartyg och personal som är förberedd för 
insatsi:-r h:ida i kustvatten och pä de_t fria havet. 

Regel 3 

De fördragsslutande parterna skall, utan inskränkning i vad som sägs i artikel 4 
punkt 4 i denna konvei1tion. var for sig eller i samarbete utveckla och tillämpa 
övervakningsformcr som täcker Östcrsjöomrädct, i syfk att upptäcka och registrera 
utsläpp till havs av olja och andr:i skadliga ämnen. 

Regel 4 

I fall da skadliga ämnen i förpackning. fraktcontainer, flyttbara tankar eller 
landsvägs- och järnvägstankvagnar fallit överbord, skall de fordragsslutande parterna 
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shall co-operate in the salvage and recovery of such packages. containers or tanks so 
as to minimize the danger to the environment. 

Regulation S 

I. The Contracting Parties shall develop and apply a system for receiving, 
_channellin_g and dispatching reports on significant spillages of oil or other harmful 
substances observed at sea, as well as any incident causing or likely to cause any 
kind of significant pollution. 

2. The Contracting Parties shall request masters of ships ::md pilots of aircraft 
to rcport without delay in accordance with this system on significant spillagcs of oil 
or othcr harmful substances observed at sca. Such reports should as far as possible 
contain the following data: timc, position. wind and sea conditions, and kind, 
extcnt and probable source of the spill observed. 

3. The master of a ship invo\vcd in an incident refcrred to in Paragraph 1 of 
d1is Regulation, or other person having charge of the ship. shall without delay and 
to the fullest extent possible report in accordance with this systern and with thc 
provisions of the Appendix to the present Annex. 

4. Each Contracting Party undertakes to issue instructions to its maritime 
inspection vesscls and aircraft and to other appropriate services, to report to its 
authorities any observation or incident referred to in Paragraph 1 of this 
Regulation. Such reports shall as far as possible contain the data rcfcrred to in 
Paragraphs 2 or 3 of this Regulation respectively, as well as possible indications on 
the spreading or drifting tcndencies of the spill in question. 

5. Whenever a Contracting Party is awarc of a casualty or the presence of 
spillages of oil or other harmful substances in the Baltic Sea Area likely to 
constitute a serious threat to the marine environment of the Baltic Sea Area or the 
coast or rclated interests of any othcr Contracting Party, it shall without delay 
transrnit all relevant information thcreon to the Contracting Party which may be 
affo:ted by the pollutant and, as regards ship casualty incidents, to thc 
Administration of the ship involved. 

Regulation 6 

Each Contracting Party shall request masters of ships flying its flag to provide, 
in case of an incident, on request by the proper authorities, such detailed 
information about the ship and its cargo which is relevant to actions for prcventing 
or combatting pollution of the sea, and to co-operatc with these authorities. 

Regulation 7 

I. a) The Contracting Parties shall as soon as possible agree bilaterally or 
multilaterally on those regions of the Baltic Sea Area in which they will take action 
for combatting or salvage activities whenever a significant spillagc of oi\ or other 
harmful substances or any incidents causing or Jikely to cause pollution within thc 
Baltic Sea Area have occurrcd or are likely to occur. Such agreements shall not 
prejudicc any other agreements concluded between Contracting Parties concerning 
the same subject. The neighbouring States shall ensure the harmonization of the 
diffcrent agreements. The Contracting Parties shall inform cach other about such 
agreements. 
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samarbeta vid bärgning och i1terskaffande av siidmrn förpackningar. container eller 
tankar för att så långt som möjligt begränsa faran för miljön. 

Regel S 

I. De fördragsslutande parterna skall utveckla och tillämpa ett system for 
mottagning, kanalisering och expediering av rapporter om större föroreningar 
genom olja eller andra skadliga ämnen som observerats till havs, liksom om varje 
incident som orsakar eller kan befaras orsaka större förorening av något slag. 

2. De fördragsslutande parterna skall anmoda befälhavare pä fartyg och. 
piloter pä flygplan att utan dri.ijsmal enligt detta system rapportera stiirre 
föroreningar genom olja eller andra skadliga ämnen som observerats till havs. 
Sadana rapporter bör i möjligaste mån innehålla följande uppgifter: tidpunkt, 
position, vind- och sjöförhallanden samt art, utbredning och sannolikt ursprung av 
den observerade föroreningen. 

3. Befalhavaren på ett fartyg som haft del i en incident som avses i punkt 1 i 
denna regel eller annan persern som är ansvarig för fartyget skall utan dröjsmål och 
sii fullstiindigt som möjligt avge rapport enligt detta system och föreskrifterna i 
bihanget till denna bilaga. 

4. Varje fordragsslutande part förbinder sig att utfärda instruktioner för sina 
sjöbevakningsfartyg och -flygplan och andra lämpliga organ att till sina myndigheter 
rapportera varje observation el kr incident som avses i punkt 1 i denna regel. Sådana 
rapporter skall i möjligaste man innehälla de uppgifter som avses i punkterna 2 och 
3 i denna regel. liksom även eventuella uppgifter om spridnings- och drifttendenser 
hos föroreningen i fråga. 

5. Niirhelst en fördragsslutande part far bnnedom om en incident eller om 
förekomsten av förorening genom olja eller andra skadliga ämnen i Östersjiiomrädet 
som kan utgöra ett allvarligt hot mot den marina miljön i Östcrsjöomrädet eller mot 
någon fördragsslutande parts kust eller därtill knutna intressen, skall parten utan 
dröjsmal översända alla relevanta uppgifter därom till den fordragsslutande part som 
kan beröras av föroreningen och, beträffande fartygsolyckor, till ifragavarande 
fartygs administration. 

Regel 6 

Varje fördragsslut,mde part skall anmoda befälhavare pci fartyg som för dess 
flagga att vid incidenter. p:1 begäran av behöriga myndigheter. lämna sä detaljerade 
upplysningar om fartyget och dess last. som ~ir nödvändigt för iitgärder i syfte att 
förhindra och bekämpa förorening av havet, och att samarbeta med dessa 
myndigheter. 

Regel 7 

I. a) De fördragsslutandc parterna skall sf1 snart som möjligt. bilater,tlt eller 
multilateralt, komma överens om de regioner i östersjöomri1det inom vilka de skall 
vidtaga bekämpnings- eller bärgningsatgärder närhelst en större förorening genom 
olja eller andra skadliga ämnen eller en incident som orsakar eller kan orsaka 
förorening i Östersjöonwidet har inträffat eller kun befaras inträffa. Sadana 
överenskommelser skall ej utgöra inskränkning i andra överenskommelser som 
slutits mellan fordragsslutande parter i samma ämne. Angränsande stater skall tillse 
att de olika överenskommelserna harmoniseras. De fördragsslutande parterna skall 
informera varandra om s'idana överenskommelser. 
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The Contracting Parties may ask the Commission for assistancc to reach 
agreement, if needed. 

b) The Contracting Party within whose region a situation. as dcscribed in 
Kegulatlon l ot this Annex occurs shall make the necessary assessmcnts of the 
situation and take adequate action in order to avoid or minimize subsequent 
pollution effccts and shall keep drifting parts of the spillage under ol:iscrvation until 
no further action is called for. 

2. In the casc that such a spillagc is drifting or is likely to drift into a region, 
whcre anc.ther Contracting Party sllould take action for. purposes as defined in 
Sub-Paragraph I a) of this Regulation, the Party shall without delay be informed of 
the situation and the actions that have been taken. 

Regulation 8 

A Contracting Party requiring assistance for combatting spillages of oil or other 
harmful substance at sea is entitled to call for assistance by other Contracting 
Parties. starting with those who seem likely also to be affected by the spillage. 
Contracting Parties called upon for assistance in accordance with this Regulation 
shall use their best endeavours to bring such assistance. 

Regulation 9 

I. The Contracting Parties shall provide information to the other Contracting 
Parties and the Commission about 

a) their national organization for dealing with spillagcs at sca of oil and other 
harmful substances; 

b) national regulations and other matters which have a dircct hearing on 
combatting pollution at sea by oil and other harmful substances; 

c) the compctent authority responsiblc for receiving and dispatching reports 
of pollution at sea by oil and other harmful substances; 

d) thc competent authorities for dealing with questions concerning mcasurcs 
of mutual assistance, information and co-operation between the Contracting Parties 
according to this Annex; 

e') actionstaken in accordance with Regulation 8 of this Annex. 

2. The Contracting Parties shall exchange information of research and 
development programs and results concerning ways in which pollution by oil and 
other harmful substanccs at sea may be dealt with and cxperiences in combatting 
such pollution. 

Regulation I 0 

The authorities referred to in Sub-Paragraph I d) of Rcgulation 9 of this Annex 
shall establish direct contact and co-operate in opcrational matters. 
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De fördragsslutande parterna kan vid behov begära kommissionens bistand för 
att uppn5 en överenskommelse. 

b) Den fördragsslutande part, inom vars regio11 ett läge inträffar som beskrives 
i regel I i denna bilaga, skall göra erforderlig bedömning av läget och vidtaga 
lämpliga ätgärdcr för att förebygga eller så langt som möjligt begränsa efterföljande 
föroreningseffekter och skall hal la drivande delar _av föroreningen under observation 
till dess inga ytterligare ätgärder är päkallade. 

? I fall då en sädan förorening driver eller kan befaras driva till ett omr:ide, 
där en annan fördragsslutande part skall vidtaga atgärder i de syften som anges i 
punkt 1 a) i denna regel, skall denna fördragsslutande part omedelbart underrättas 
om läget och om vidtagna åtgärder. 

Regel 8 

En fördragsslutande part som behöver hjälp for att bekämpa havsfororening 
genom olja eller andra skadliga ä11111e11 är berättigad att begära sädan hjälp av andra 
fördragsslutande parter, med början hos dem som ocks<i kan komma att beröras av 
föroreningen. Fördragsslutande parter av vilka begärts hjiilp i enlighet med denna 
regel skall göra sitt bästa för att lämna sädan hjtilp. 

Regel 9 

1. De fördragsslutande parterna skall underrätta andra fördragsslutande 
parter och kommisionen om 

a) sin nationella organisation för bekämpning av havsförorening genom olja 
eller andra skadliga ämnen, 

b) nationella bestämmelser och övriga förhiillandcn som har direkt betydelse 
för bebmpning av havsförorening genom olja och andra skadliga ämnen. 

c) den behöriga myndighet som är ansvarig för mottagande och avsändande av 
rapporter om havs förorening genom olja och andra sk:ldliga ämnen, 

d) de behöriga myndigheter som handlägger fragor om åtgärder rörande 
ömsesidig hjälp, information och samarbete mellan de fördragsslutande parterna i 
enlighet med denna bilaga, · 

e) åtgiirder som vidtagits i enlighet med regel 8 i denna bilaga. 

2. De fordragsslutande parterna skall utbyta informationer om forsknings
och utvecklingsprogram, om resultat beträffande metoder att bekämpa havsförore
ning genom olja eller andra skadliga ämnen och om erfarenheter av bekämpning av 
sådan förorening. 

Regel 10 

De myndigheter som avses i punkt 1 d) i regel 9 i denna bilaga skall uppriitta 
direkt kontakt och samarbeta i :irenden av praktisk natur. 
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ANNEX vr 
APPENDIX 

PROVISIONS CONCERNING REPORTS ON INCIDENTS INVOLVING 
HARMFUL SUBST ANCES 

Regulation 1 

Duty to Report 

I. The Master of a ship involved in an incident referred to in Regulation 3 of 
this Appendix, or other person having charge of the ship. shall report the particulars 
of such incident without delay and to the fullest extent possible in accordance with 
the provisions of this Appendix. 

L in the cvent of the ship referred to in Paragraph 1 of this Regulation being 
abandoned, or in the event of a report from such ship being incomplcte or 
unobtainable, the owner, charterer. manager or operator of the ship. or their agents 
shall. to the fullest extent possible assume the obligations placed upon the Master 
under the provisions of this Appendix. 

Regulatioll 2 

Metlwds of Reporting 

1. Each repor! shall be made by radio whenever possible, but in any case by 
the fastest channels availablc at the tirne the report is made. Reports made by radio 
shall be given the highest possible priority. 

2. Reports shall be direcled to thc appropriate officer or agency referrcd to in 
Sub-Paragraph I c) of Regulation 9 of Annex VI of the present Convention. 

Regulation 3 

When to Make Reports 

The report shall be made whencver an incident involves: 

a) a discharge othcr than as permitted under the present Convention; or 

b) a discharge permitted under the present Conven tion by virtue of t11e fact 
!hat: 

(j) it is for the purpose of securing the safcty of a ship or saving Jife at sea; 
or 

(ii) it results from damage to thc ship or its equipment; or 

c) a discharge of a harmful substance for the purpose of combatting a specific 
pollution incident or for purposes of legitimate scientific research into pollution 
abatement or control: or 

d) the probability of a dischargc rcferrcd to in Sub-P;iragraph a). b), or c) of 
this Regulation. 
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( Öl'l'l"Sät/ 11ing) 
BILAGA VI 
BIHANG 

BESTÄMMELSER OM RAPPORTER OM INCIDENTER SOM RÖR 
SKADLIGA ÄMNEN 

Regel I 

Skyldighet att rapportera 

I. Befälhavaren på ett fartyg som haft del i en incident som avses i regel 3 i 
detta bihang eller annan person som är ansvarig för fartyget skall rapportera de 
närmare omständigheterna kring incidenten utan dröjsmål och s:I fullständigt som 
möjligt i enlighet med bestämmelserna i detta bihang. · 

2. liar fartyg som avses i punkt 1 i denna regel övergivits eller :ir rapport som 
avges av sadant fartyg ofullständig eller omöjlig att erhålla, skall fartygets ägare. 
befraktare, redare eller den som eljest nyttjar fartyget eller deras ombud i största 
möjliga utsträckning pätaga sig befälhavarens skyldigheter enligt bestämmelserna i 
detta bihang. 

Regel 2 

Metoder för rapportering 

l. Varje rapport skall avges per radio, när detta är möjligt. och i varje fall 
genom de snabbaste kanaler som stiir till buds vid tidpunkten för rappportens 
avgivande. Rapporter som sändes per radio skall ges högsta möjliga prioritet. 

2. Rapport skall ställas till vederbörande tjänsteman eller organ som anges i 
regel 9 punkt 1 c) i bilaga VI till denna konvention. 

Regel 3 

När rapport skall al'ges 

Rapport skall avges närhelst en incident inträffar som rör 

a) annat utsläpp än sftdant som är tillåtet enligt denna konvention. eller 

b) utsläpp som är tillf1tet enligt denna konvention på grund av att 
l ) det göres i syfte att trygga fartygets säkerhet eller att rädda människoliv 

till sjöss. eller 

2) det är fö:·anled av en skadu pii fartyget eJler dess utrustning. eller 

c) utsläpp av ett skadligt ämne i syfte att bekämpa en särskild föroreningsin
cident eller för behörig vetensbplig forskning angiiendt' bebmpning eller kontroll 
av förorening, e lie r 

d) sannolikhet för ett utsläpp som avses i punkten a). b) eller c) i denna regel. 
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Regulatiun 4 

Contents of Repor! 

l. Each report shall cont ain in general: 

a) the identity of the ship; 

b) the time and datc of the occurrencc of the incident; 
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c) thc geographic position of the ship whcn the incident occurred; 

d) the wind and sea conditions prevailing at the time of the incident; and 

e) relevant details respecting the condition of the ship. 

2. Each report shall contain, in partietdar: 

a) a clear indication or description of the harmful substances involved, 
including. if possible. thc correct technical names of such substances (trade names 
should not be uscd in place of the correct technical names); 

b) a statement or estimatc of the quantities, concentrations and likely 
conditions of harmful substances dischargcd or likely to be discharged into thc sea; 

c) where relevant. a description of the packaging and identifying marks; and 

d) if possiblc the name of the consignor, consignee or manufacturer. 

3. Each rcport shall clearly indicate whethcr thc harmful substance dis
charged. or likely to be discharged is oil. a noxious liquid substance, a noxious solid 
substance. or a noxious gascous substance and whcthcr such substance was or is 
carried in bulk or containcd in packaged form. frcight containers. portable tanks. or 
road and rail tank wagons. 

4. Each report shall be supplemented as necessary by any othcr relevant 
information requcsted by a rccipient of thc report or which the person scnding thc 
report dcems appropriate. 

Regulation 5 

Supple111enta1:i· Repor! 

Any person who is obliged under the provisions of this Appendix to send a 
report shall. when possible: 

a) supplement the initial report. as necessary. with information concerning 
furthcr devclopmcnts; and 

b) comply as fully as possible with requests from affectcd States for 
additional information concerning the incident. 
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Regel 4 

Rapportens innehdll 

I. Av varje rapport skall i allmänhet framgå 

a) fartygets identitet, 

b) tidpunkt och dag for incidenten. 
c) fartygets geografiska position Ja incidenten inträffade. 

d) vi1>d- och sjöförhiillanden vid tidpunkten för incidenten. och 

cl relevanta uppgifter om fartygets tillstånd. 

2. Av varje rapport skall siirskilt framgii 
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a) tydlig<.1 uppgifter om eller tydlig beskrivning <1v ifragavarande skadliga 
ämnen med. om möjligt. ämnenas korrekta tekniska benämningar (handelsnamn bör 
ej användas i st:illet för de korrekta tekniska benämningarna), 

b) uppgift 0111 eller uppsk<Jttning av mängder. koncentrationer och troligt 
tillstånd i friiga om de skadliga ämnen som utsläppts eller be faras bli utsläppta i 
havet, 

c) i förekommande fall. beskrivning av förpackningar och identifieringsmär
ken. och 

d) om möjligt, namnet på avsändaren. mottagaren eller tillverkaren. 

3. I varje rapport skall tydligt anges huruvida det skadliga ämne som utsläppts 
eller befaras bli utsläppt är olja, skadligt flytande ämne, skadligt fast ämne eller 
skadligt gasformigt ämne och huruvida si1dant ämne transporterats eller transporte
ras i bulk eller i förpackad form, fraktcontainer, flyttbara tankar eller väg- och 
järnvägs tank vagnar. 

4. Varje rapport skall i erforderlig utsträckning kompletteras med andra 
relevanta uppgifter. om rapportens mottagare begär det eller rapportens avsändare 
bedömer det som lämpligt. 

Regel 5 

Ko111plettera11de rapport 

Person som enligt bestämmelserna i detta bihang är skyldig att avge rapport 
skall om möjligt 

a) komplettera den ursprnngliga rapporten i erforderlig utsträckning med 
upplysningar om den vidare utvecklingen. och 

b) sä fullständigt som möjligt tillmötcsg;I framställningar friin berörda stater 
om ytterligare upplysningar rörande incidenten. 
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