
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE
Utgiven i Helsingfors den 29 mars 2017

(Finlands författningssamlings nr 150/2017)

Statsrådets förordning

38/2017

om sättande i kraft av den internationella konventionen om kontroll och hantering av
fartygs barlastvatten och sediment och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av
de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen, lagen om
ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och lagen om ändring av lagen om fartygs

tekniska säkerhet och säker drift av fartyg

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om
kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment (472/2016), ikraftträdandebestämmel-
sen i lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten (473/2016) och ikraftträdandebestämmel-
sen i lagen om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (474/2016):

1 §
Den i London den 13 februari 2004 ingångna internationella konventionen om kontroll och

hantering av fartygs barlastvatten och sediment träder i kraft den 8 september 2017 så som
därom har överenskommits.
Konventionen har godkänts av riksdagen den 20 april 2016 och av republikens president den

17 juni 2016.

2 §
De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som

förordning.

3 §
Följande lagar träder i kraft den 8 september 2017:
1) lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den

internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment
(472/2016),
2) lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten (473/2016),
3) lagen om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg

(474/2016).
Ålands lagting har gett sitt bifall till att den lag som nämns i 1 mom. träder i kraft i

landskapet.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 8 september 2017.

Helsingfors den 9 mars 2017

Kommunikationsminister Anne Berner

Regeringsråd Lolan Eriksson
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Fördragstext 
 
Internationell konvention om kontroll och 
hantering av fartygs barlastvatten och se-
diment 2004 

INTERNATIONAL CONVENTION FOR 
THE CONTROL AND MANAGEMENT 
OF SHIPS' BALLAST WATER AND 
SEDIMENTS, 2004 

 
Parterna i denna konvention,  
  
som erinrar om artikel 196.1 i Förenta na-

tionernas havsrättskonvention av 1982 
(UNCLOS), som stadgar att ”staterna skall 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att för-
hindra, begränsa och kontrollera sådana för-
oreningar av den marina miljön som härrör 
från bruk av teknik under deras jurisdiktion 
eller kontroll eller avsiktligt eller oavsiktligt 
införande till någon viss del av den marina 
miljön av främmande eller nya arter som kan 
medföra betydande och skadliga förändringar 
hos denna”, 

THE PARTIES TO THIS CONVENTION, 
 
RECALLING Article 196(1) of the 1982 

United Nations Convention on the Law of the 
Sea (UNCLOS), which provides that “States 
shall take all measures necessary to prevent, 
reduce and control pollution of the marine 
environment resulting from the use of tech-
nologies under their jurisdiction or control, or 
the intentional or accidental introduction of 
species, alien or new, to a particular part of 
the marine environment, which may cause 
significant and harmful changes thereto,” 

 
som beaktar målen i 1992 års konvention 

om biologisk mångfald (CBD) och att över-
föring och införande av skadliga vattenle-
vande organismer och patogener via fartygs 
barlastvatten hotar bevarande och hållbar an-
vändning av biologisk mångfald liksom be-
slut IV/5 av den konventionens partskonfe-
rens 1998 (COP 4) om bevarande och hållbar 
användning av marina och kustbelägna eko-
system samt beslut VI/23 av 2002 års parts-
konferens (COP 6) till den konventionen om 
främmande arter som hotar ekosystem, habi-
tat eller arter, inklusive riktlinjerna om inva-
derande arter, 

NOTING the objectives of the 1992 Con-
vention on Biological Diversity (CBD) and 
that the transfer and introduction of Harmful 
Aquatic Organisms and Pathogens via ships’ 
ballast water threatens the conservation and 
sustainable use of biological diversity as well 
as decision IV/5 of the 1998 Conference of 
the Parties (COP 4) to the CBD concerning 
the conservation and sustainable use of ma-
rine and coastal ecosystems, as well as deci-
sion VI/23 of the 2002 Conference of the 
Parties (COP 6) to the CBD on alien species 
that threaten ecosystems, habitats or species, 
including guiding principles on invasive spe-
cies, 

 
som vidare beaktar att Förenta nationer-

nas konferens om miljö och utveckling (UN-
CED) 1992 uppmanade Internationella sjö-
fartsorganisationen att överväga att anta 
lämpliga regler om utsläpp av barlastvatten, 

NOTING FURTHER that the 1992 Unit-
ed Nations Conference on Environment and 
Development (UNCED) requested the Inter-
national Maritime Organization (the Organi-
zation) to consider the adoption of appropri-
ate rules on ballast water discharge, 

 
som är medvetna om försiktighetsprinci-

pen som anges i princip 15 i Riodeklaratio-
nen om miljö och utveckling, till vilken hän-
visas i resolution MEPC.67(37), antagen av 

MINDFUL of the precautionary approach 
set out in Principle 15 of the Rio Declaration 
on Environment and Development and re-
ferred to in resolution MEPC.67(37), adopted 
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Internationella sjöfartsorganisationens kom-
mitté för skydd av den marina miljön den 15 
september 1995, 

by the Organization’s Marine Environment 
Protection Committee on 15 September 
1995, 

 
som också är medvetna om att 2002 års 

världstoppmöte om hållbar utveckling i punkt 
34 b i sin genomförandeplan uppmanar till 
åtgärder på alla plan för att påskynda framta-
gande av åtgärder för att bekämpa invade-
rande främmande arter i barlastvatten, 

ALSO MINDFUL that the 2002 World 
Summit on Sustainable Development, in par-
agraph 34(b) of its Plan of Implementation, 
calls for action at all levels to accelerate the 
development of measures to address invasive 
alien species in ballast water, 

 
som är medvetna om att okontrollerade 

utsläpp av barlastvatten och sediment från 
fartyg har föranlett överföring av skadliga 
vattenlevande organismer och patogener, 
som förorsakar skada på miljö, människors 
hälsa, egendom och resurser, 

CONSCIOUS that the uncontrolled dis-
charge of Ballast Water and Sediments from 
ships has led to the transfer of Harmful 
Aquatic Organisms and Pathogens, causing 
injury or damage to the environment, human 
health, property and resources, 

 
 

som beaktar den betydelse som organisa-
tionen tillmäter denna fråga i församlingens 
resolutioner A.774(18) från 1993 och 
A.868(20) från 1997, som antogs för att be-
kämpa överföring av skadliga vattenlevande 
organismer och patogener, 

RECOGNIZING the importance placed 
on this issue by the Organization through As-
sembly resolutions A.774(18) in 1993 and 
A.868(20) in 1997, adopted for the purpose 
of addressing the transfer of Harmful Aquatic 
Organisms and Pathogens, 

 
som även beaktar att flera stater har vid-

tagit individuella åtgärder som syftar till att 
förhindra, begränsa och slutgiltigt eliminera 
riskerna för införande av skadliga vattenle-
vande organismer och patogener via fartyg 
som kommer in i deras hamnar och även att 
denna fråga, som är angelägen i hela världen, 
fordrar åtgärder som grundas på globala reg-
ler och riktlinjer för effektivt genomförande 
och enhetlig tolkning av dessa regler, 

RECOGNIZING FURTHER that several 
States have taken individual action with a 
view to prevent, minimize and ultimately 
eliminate the risks of introduction of Harmful 
Aquatic Organisms and Pathogens through 
ships entering their ports, and also that this 
issue, being of worldwide concern, demands 
action based on globally applicable regula-
tions together with Guidelines for their effec-
tive implementation and uniform interpreta-
tion, 

 
som önskar fortsätta att utveckla säkrare 

och effektivare valmöjligheter för hantering 
av barlastvatten, som kommer att utmynna i 
fortsatt förhindrande, begränsning och slut-
giltig eliminering av överföring av skadliga 
vattenlevande organismer och patogener, 

DESIRING to continue the development 
of safer and more effective Ballast Water 
Management options that will result in con-
tinued prevention, minimization and ultimate 
elimination of the transfer of Harmful Aquat-
ic Organisms and Pathogens, 

 
som är beslutna att förhindra, begränsa 

och slutgiltigt eliminera riskerna för miljön, 
människors hälsa, egendom och resurser som 
härrör från överföring av skadliga vattenle-
vande organismer och patogener genom kon-
troll och hantering av fartygs barlastvatten 
och sediment, liksom att undvika oönskade 
biverkningar av denna kontroll och att främja 

RESOLVED to prevent, minimize and ul-
timately eliminate the risks to the environ-
ment, human health, property and resources 
arising from the transfer of Harmful Aquatic 
Organisms and Pathogens through the control 
and management of ships’ Ballast Water and 
Sediments, as well as to avoid unwanted 
side-effects from that control and to encour-
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utvecklingen av kunskap och teknologi inom 
området, 

age developments in related knowledge and 
technology, 

 
som anser att dessa ändamål bäst kan upp-

nås genom slutande av en internationell kon-
vention om kontroll och hantering av fartygs 
barlastvatten och sediment, 

CONSIDERING that these objectives may 
best be achieved by the conclusion of an In-
ternational Convention for the Control and 
Management of Ships’ Ballast Water and 
Sediments, 

 
har kommit överens om följande. HAVE AGREED as follows: 
 



 38/2017  
  

 

  

 

 

 

 

 

5 

 
Artikel 1 

Definitioner  

 Om inte annat uttryckligen anges, används 
följande definitioner för de syften som avses 
i denna konvention. 

Article 1 

Definitions 

For the purpose of this Convention, unless 
expressly provided otherwise: 

 
1. administration: regeringen i den stat un-

der vars myndighet fartyget lyder. I fråga om 
ett fartyg som är berättigat att föra en viss 
stats flagg är administrationen denna stats re-
gering. I fråga om flytande plattformar som 
används för undersökning och utvinning från 
den del av havsbottnen och dess underlag 
som gränsar till den kust över vilken en kust-
stat utövar suveräna rättigheter med avseende 
på undersökning och utvinning av dess natur-
tillgångar, inbegripet flytande lagringsenhe-
ter (FSU) och flytande enheter för produk-
tion, lagring och avlastning (FPSO), är admi-
nistrationen denna kuststats regering.  
  

2. barlastvatten: vatten och däri flytande 
materia som tas in i ett fartyg för att reglera 
fartygets trim, slagsida, djupgående, stabilitet 
eller skrovspänning. 
 

1 "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 Government of that State.  With respect 
to 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 its natural resources, including Floating 
Storage Units (FSUs) and Floating Produc-
tion Storage and Offloading Units (FPSOs), 
the Administration is the Government of the 
coastal State concerned. 

2 “Ballast Water” means water with its 
suspended matter taken on board a ship to 
control trim, list, draught, stability or stresses 
of the ship. 

 
3. hantering av barlastvatten: mekanisk, fy-

sisk, kemisk och biologisk process, som 
genomförs antingen separat eller kombinerat 
för att avlägsna, oskadliggöra eller undvika 
intag eller utsläpp av skadliga vattenlevande 
organismer och patogener i barlastvatten och 
sediment.  

  
4. certifikat: internationellt barlastvatten-

hanteringscertifikat.  
  
5. kommittén: organisationens kommitté 

för skydd av den marina miljön (MEPC).  
  
6. konventionen: internationella konventio-

nen om kontroll och hantering av fartygs bar-
lastvatten och sediment. 

3 “Ballast Water Management” means me-
chanical, physical, chemical, and biological 
processes, either singularly or in combina-
tion, to remove, render harmless, or avoid the 
uptake or discharge of Harmful Aquatic Or-
ganisms and Pathogens within Ballast Water 
and Sediments. 
 

4 “Certificate” means the International Bal-
last Water Management Certificate. 
 

5 “Committee” means the Marine Envi-
ronment Protection Committee of the Organ-
ization.  

6 “Convention” means the International 
Convention for the Control and Management 
of Ships’ Ballast Water and Sediments. 

 
7. bruttodräktighet: bruttodräktighet beräk-

nat i enlighet med bestämmelserna för tonna-
gemätning i bilaga I till 1969 års internatio-
nella konvention om skeppsmätning eller an-
nan konvention som kan komma att ersätta 

7 “Gross tonnage” means the gross tonnage 
calculated in accordance with the tonnage 
measurement regulations contained in Annex 
I to the International Convention on Tonnage 
Measurement of Ships, 1969 or any succes-
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den.  
 8. skadliga vattenlevande organismer och 

patogener: vattenlevande organismer och pa-
togener, som, om de släpps ut i havet inklu-
sive i flodmynningar eller i sötvatten, kan 
förorsaka skada för miljö, människors hälsa, 
egendom eller resurser, störa den biologiska 
mångfalden eller inverka på annan tillåten 
användning av dessa områden.  

9. organisationen: Internationella sjöfarts-
organisationen. 
  10. generalsekreteraren: organisationens 
generalsekreterare.  

11. sediment: materia som sedimenterats 
från barlastvatten i ett fartyg.  
 12. fartyg: fartyg av alla slag som används i 
den marina miljön, däri inbegripet undervat-
tensfartyg, flytande farkoster, flytande platt-
formar, flytande lagringsenheter (FSU) samt 
flytande enheter för produktion, lagring och 
avlastning (FPSO). 

sor Convention. 
8 “Harmful Aquatic Organisms and Patho-

gens” means aquatic organisms or pathogens 
which, if introduced into the sea, including 
estuaries, or into fresh water courses, may 
create hazards to the environment, human 
health, property or resources, impair biologi-
cal diversity or interfere with other legitimate 
uses of such areas. 

9 “Organization” means the International 
Maritime Organization. 

10 “Secretary-General” means the Secre-
tary-General of the Organization. 

11 “Sediments” means matter settled out of 
Ballast Water within a ship. 

12 “Ship” means a vessel of any type what-
soever operating in the aquatic environment 
and includes submersibles, floating craft, 
floating platforms, FSUs and FPSOs. 

 
Artikel 2  

Allmänna åtaganden  

 1. Parterna åtar sig att fullständigt tillämpa 
bestämmelserna i denna konvention och i 
dess bilaga för att förhindra, begränsa och 
slutgiltigt eliminera överföring av skadliga 
vattenlevande organismer och patogener ge-
nom kontroll och hantering av fartygs bar-
lastvatten och sediment.  

 2. Bilagan utgör en integrerande del av 
konventionen. Om inte annat uttryckligen 
anges, är en hänvisning till konventionen 
samtidigt en hänvisning till dess bilaga.   
 

3. Ingen bestämmelse i denna konvention 
skall tolkas som ett hinder för en part att, in-
dividuellt eller tillsammans med andra parter, 
vidta sådana mer långtgående åtgärder i fråga 
om att förhindra, begränsa och eliminera 
överföring av skadliga vattenlevande orga-
nismer och patogener genom kontroll och 
hantering av fartygs barlastvatten och sedi-
ment som är förenliga med internationell rätt.  

  
4. Parterna skall bemöda sig om att samar-

beta i syfte att effektivt genomföra och följa 
denna konvention samt tillse att den respek-
teras.  

 

Article 2 

General Obligations 

1 Parties undertake to give full and com-
plete effect to the provisions of this Conven-
tion and the Annex thereto in order to pre-
vent, minimize and ultimately eliminate the 
transfer of Harmful Aquatic Organisms and 
Pathogens through the control and manage-
ment of ships’ Ballast Water and Sediments. 

2 The Annex forms an integral part of this 
Convention.  Unless expressly provided oth-
erwise, a reference to this Convention consti-
tutes at the same time a reference to the An-
nex. 

3 Nothing in this Convention shall be in-
terpreted as preventing a Party from taking, 
individually or jointly with other Parties, 
more stringent measures with respect to the 
prevention, reduction or elimination of the 
transfer of Harmful Aquatic Organisms and 
Pathogens through the control and manage-
ment of ships’ Ballast Water and Sediments, 
consistent with international law. 

 
4 Parties shall endeavour to co-operate for 

the purpose of effective implementation, 
compliance and enforcement of this Conven-
tion. 
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 5. Parterna åtar sig att främja fortsatt ut-
veckling av hantering av barlastvatten och 
normer för att förhindra, begränsa och slut-
giltigt eliminera överföring av skadliga vat-
tenlevande organismer och patogener genom 
kontroll och hantering av fartygs barlastvat-
ten och sediment.  

  
6. Parter som vidtar åtgärder i enlighet med 

denna konvention skall sträva efter att inte 
störa eller förstöra sin egen eller andra staters 
miljö, människors hälsa, egendom eller re-
surser.  

  
7. Parterna bör se till att de åtgärder som 

vidtas för hantering av barlastvatten för att 
uppfylla denna konvention inte orsakar större 
skada än de förhindrar på deras eller andra 
staters miljö, människors hälsa, egendom el-
ler resurser. 

5 Parties undertake to encourage the con-
tinued development of Ballast Water Man-
agement and standards to prevent, minimize 
and ultimately eliminate the transfer of 
Harmful Aquatic Organisms and Pathogens 
through the control and management of 
ships’ Ballast Water and Sediments. 

 
6 Parties taking action pursuant to this 

Convention shall endeavour not to impair or 
damage their environment, human health, 
property or resources, or those of other 
States. 

 
7 Parties should ensure that Ballast Water 

Management practices used to comply with 
this Convention do not cause greater harm 
than they prevent to their environment, hu-
man health, property or resources, or those of 
other States. 

 
8. Parterna skall uppmana fartyg som har 

rätt att föra deras flagg och för vilka konven-
tionen gäller att, så långt som möjligt, undvi-
ka att ta in barlastvatten som innehåller po-
tentiellt skadliga vattenlevande organismer 
och patogener och sediment som kan inne-
hålla sådana organismer inklusive att främja 
vederbörlig tillämpning av organisationens 
rekommendationer.  
  

9. Parterna skall sträva efter att samarbeta 
under organisationens beskydd för att be-
kämpa hot mot och risker för känsliga, sårba-
ra eller hotade marina ekosystem och biolo-
gisk mångfald inom områden som ligger 
utanför deras nationella jurisdiktion med av-
seende på barlastvattenhantering.  
 

8 Parties shall encourage ships entitled to 
fly their flag, and to which this Convention 
applies, to avoid, as far as practicable, the up-
take of Ballast Water with potentially Harm-
ful Aquatic Organisms and Pathogens, as 
well as Sediments that may contain such or-
ganisms, including promoting the adequate 
implementation of recommendations devel-
oped by the Organization. 

 
9 Parties shall endeavour to co-operate un-

der the auspices of the Organization to ad-
dress threats and risks to sensitive, vulnerable 
or threatened marine ecosystems and biodi-
versity in areas beyond the limits of national 
jurisdiction in relation to Ballast Water Man-
agement. 

 
Artikel 3  

Tillämpningsområde  

1. Om inte annat uttryckligen anges i kon-
ventionen, skall den tillämpas på  
  
a) fartyg som har rätt att föra en parts flagg, 
och  
  
b) fartyg som inte har rätt att föra en parts 
flagg men som lyder under en parts myndig-
het. 

Article 3 

Application 

1 Except as expressly provided otherwise 
in this Convention, this Convention shall ap-
ply to: 

(a) ships entitled to fly the flag of a Party; 
and  

(b) ships not entitled to fly the flag of a 
Party but which operate under the authority 
of a Party. 
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2. Konventionen skall inte tillämpas på föl-

jande:  
 a) Fartyg som inte är konstruerade eller 

byggda för att föra barlastvatten.  
 b) En parts fartyg som endast trafikerar 

vatten under den partens jurisdiktion, om inte 
parten bestämmer att utsläpp av barlastvatten 
från sådana fartyg skulle störa eller skada 
dess eller angränsande staters eller andra sta-
ters miljö, människors hälsa, egendom eller 
resurser.  

  
c) En parts fartyg som endast trafikerar vat-

ten under en annan parts jurisdiktion, om 
denna andra part har godkänt att fartyget om-
fattas av detta undantag. Ingen part får bevil-
ja sådant tillstånd, om det skulle störa eller 
skada dess egen eller angränsande staters el-
ler andra staters miljö, människors hälsa, 
egendom eller resurser. En part som inte 
lämnar sådant tillstånd skall meddela det be-
rörda fartygets administration att konventio-
nen gäller för sådant fartyg.  

  
d) Fartyg som endast trafikerar vatten un-

der en parts jurisdiktion och det fria havet, 
utom fartyg som inte får tillstånd enligt c 
ovan, om inte parten bestämmer att utsläpp 
av barlastvatten skulle störa eller skada dess 
egen eller angränsande eller andra staters 
miljö, människors hälsa, egendom eller re-
surser.  

  
 
e) Krigsfartyg, militära hjälpfartyg eller 

andra fartyg som ägs eller används av en stat 
när de används uteslutande för statliga, icke-
kommersiella ändamål. En part skall emeller-
tid, genom vidtagande av lämpliga åtgärder 
som inte förhindrar användningen av eller 
driftförmågan hos fartyg av denna kategori 
som ägs eller drivs av parten, tillse att dessa 
fartyg handlar på ett sätt som, så långt det är 
skäligt och praktiskt genomförbart, är fören-
ligt med denna konvention.  
  

f) Permanent barlastvatten i förseglade tan-
kar i fartyg som inte släpps ut. 

2 This Convention shall not apply to: 
 
(a) ships not designed or constructed to car-

ry Ballast Water; 
(b) ships of a Party which only operate in 

waters under the jurisdiction of that Party, 
unless the Party determines that the discharge 
of Ballast Water from such ships would im-
pair or damage their environment, human 
health, property or resources, or those of ad-
jacent or other States; 

 
(c) ships of a Party which only operate in 

waters under the jurisdiction of another Par-
ty, subject to the authorization of the latter 
Party for such exclusion.  No Party shall 
grant such authorization if doing so would 
impair or damage their environment, human 
health, property or resources, or those of ad-
jacent or other States.  Any Party not grant-
ing such authorization shall notify the Ad-
ministration of the ship concerned that this 
Convention applies to such ship; 

 
(d) ships which only operate in waters un-

der the jurisdiction of one Party and on the 
high seas, except for ships not granted an au-
thorization pursuant to sub paragraph (c), un-
less such Party determines that the discharge 
of Ballast Water from such ships would im-
pair or damage their environment, human 
health, property or resources, or those of ad-
jacent of other States;  

 
(e) any warship, naval auxiliary or other 

ship owned or operated by a State and used, 
for the time being, only on government non-
commercial service.  However, each Party 
shall ensure, by the adoption of appropriate 
measures not impairing operations or opera-
tional capabilities of such ships owned or op-
erated by it, that such ships act in a manner 
consistent, so far as is reasonable and practi-
cable, with this Convention; and 

 
 
(f) permanent Ballast Water in sealed tanks 

on ships, that is not subject to discharge. 
 

3. Parterna skall med avseende på fartyg 
som tillhör länder som står utanför denna 
konvention tillämpa de bestämmelser i kon-

3 With respect to ships of non-Parties to 
this Convention, Parties shall apply the re-
quirements of this Convention as may be 
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ventionen som erfordras för att trygga att så-
dana fartyg inte ges en förmånligare behand-
ling. 

necessary to ensure that no more favourable 
treatment is given to such ships. 

 
Artikel 4  

Kontroll av överföring av skadliga vattenle-
vande organismer och patogener med fartygs 

barlastvatten och sediment  

 1. Varje part skall kräva att fartyg för vilka 
denna konvention gäller och som är berätti-
gade att föra dess flagg eller lyder under dess 
myndighet uppfyller konventionens bestäm-
melser, däribland tillämpliga normer och be-
stämmelser i bilagan, samt vidta effektiva åt-
gärder för att tillse att sådana fartyg följer 
dessa bestämmelser.  
  

2. Varje part skall, med vederbörlig hänsyn 
till sina särskilda förhållanden och sin sär-
skilda förmåga, utforma en nationell politik 
eller nationella strategier eller program för 
hantering av barlastvatten i sina hamnar och i 
vatten under sin jurisdiktion, som är förenliga 
med och främjar uppnåendet av denna kon-
ventions syften. 

Article 4 

Control of the Transfer of Harmful Aquatic 
Organisms and Pathogens Through Ships’ 

Ballast Water and Sediments 

1 Each Party shall require that ships to 
which this Convention applies and which are 
entitled to fly its flag or operating under its 
authority comply with the requirements set 
forth in this Convention, including the appli-
cable standards and requirements in the An-
nex, and shall take effective measures to en-
sure that those ships comply with those re-
quirements. 

2 Each Party shall, with due regard to its 
particular conditions and capabilities, devel-
op national policies, strategies or pro-
grammes for Ballast Water Management in 
its ports and waters under its jurisdiction that 
accord with, and promote the attainment of 
the objectives of this Convention. 

 
Artikel 5  

Anordningar för mottagande av sediment  

 1. Varje part åtar sig att se till att det i de 
hamnar och terminaler som anvisats av par-
ten, där rengöring eller reparation av barlast-
tankar förekommer, finns lämpliga anord-
ningar för mottagande av sediment, med be-
aktande av organisationens riktlinjer. Dessa 
anordningar skall drivas utan att förorsaka 
otillbörlig försening för fartyg och säkerställa 
säkert omhändertagande av sådana sediment 
som inte stör eller skadar deras eller andra 
staters miljö, människors hälsa, egendom el-
ler resurser.  
  

2. Varje part skall meddela organisationen, 
som i sin tur skall meddela andra berörda 
parter, om alla fall där de anordningar som 
avses i punkt 1 uppges vara otillräckliga. 

Article 5 

Sediment Reception Facilities 

1 Each Party undertakes to ensure that, in 
ports and terminals designated by that Party 
where cleaning or repair of ballast tanks oc-
curs, adequate facilities are provided for the 
reception of Sediments, taking into account 
the Guidelines developed by the Organiza-
tion.  Such reception facilities shall operate 
without causing undue delay to ships and 
shall provide for the safe disposal of such 
Sediments that does not impair or damage 
their environment, human health, property or 
resources or those of other States. 
 

2 Each Party shall notify the Organization 
for transmission to the other Parties con-
cerned of all cases where the facilities pro-
vided under paragraph 1 are alleged to be in-
adequate. 
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Artikel 6  

Vetenskaplig och teknisk forskning och över-
vakning   

1. Parterna skall bemöda sig om att, enskilt 
eller tillsammans,  

 a) främja och underlätta vetenskaplig och 
teknisk forskning om hantering av barlastvat-
ten, och  

 b) övervaka effekterna av hantering av 
barlastvatten i vatten under deras jurisdik-
tion.  

I sådan forskning och övervakning bör ingå 
observation, mätning, provtagning, utvärde-
ring och analys av effektiviteten och de skad-
liga verkningarna av all slags teknologi eller 
metoder samt av skadliga verkningar som 
förorsakas av sådana organismer och patoge-
ner som har konstaterats ha blivit överförda 
med barlastvatten från fartyg. 

 2. För att främja denna konventions syften, 
skall varje part på begäran av en part främja 
tillgång till relevant information avseende  
  

a) vetenskapliga och tekniska program och 
tekniska åtgärder som vidtagits i fråga om 
hantering av barlastvatten, och   

b) effektiviteten av hantering av barlastvat-
ten som konstaterats genom övervaknings- 
och bedömningsprogram. 

Article 6 

Scientific and Technical Research and Moni-
toring 

1 Parties shall endeavour, individually or 
jointly, to: 

(a) promote and facilitate scientific and 
technical research on Ballast Water Man-
agement; and 

(b) monitor the effects of Ballast Water 
Management in waters under their jurisdic-
tion. 

Such research and monitoring should in-
clude observation, measurement, sampling, 
evaluation and analysis of the effectiveness 
and adverse impacts of any technology or 
methodology as well as any adverse impacts 
caused by such organisms and pathogens that 
have been identified to have been transferred 
through ships’ Ballast Water. 

2 Each Party shall, to further the objectives 
of this Convention, promote the availability 
of relevant information to other Parties who 
request it on: 

(a) scientific and technology programmes 
and technical measures undertaken with re-
spect to Ballast Water Management; and  

(b) the effectiveness of Ballast Water Man-
agement deduced from any monitoring and 
assessment programmes. 

 
Artikel 7  

Besiktning och certifiering  

 1. Varje part skall tillse att fartyg som för 
dess flagg eller lyder under dess myndighet 
och är underkastade krav på besiktning och 
certifiering besiktigas och certifieras i enlig-
het med bestämmelserna i bilagan.  

 2. En part som vidtar åtgärder enligt artikel 
2.3 och avsnitt C i bilagan får inte kräva yt-
terligare besiktning och certifiering av ett far-
tyg från en annan part, och inte heller skall 
fartygets administration vara skyldig att be-
siktiga och certifiera ytterligare åtgärder som 
ålagts av en annan part. Kontroll av sådana 
ytterligare åtgärder skall vara den parts an-
svarighet som inför sådana åtgärder och får 
inte förorsaka fartyget otillbörlig försening. 

Article 7 

Survey and certification 

1 Each Party shall ensure that ships flying 
its flag or operating under its authority and 
subject to survey and certification are so sur-
veyed and certified in accordance with the 
regulations in the Annex. 

2 A Party implementing measures pursuant 
to Article 2.3 and Section C of the Annex 
shall not require additional survey and certi-
fication of a ship of another Party, nor shall 
the Administration of the ship be obligated to 
survey and certify additional measures im-
posed by another Party.  Verification of such 
additional measures shall be the responsibil-
ity of the Party implementing such measures 
and shall not cause undue delay to the ship. 
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Artikel 8  

Överträdelser  

  1. Alla överträdelser av konventionens 
bestämmelser skall förbjudas och påföljder 
skall införas enligt lagstiftningen i administ-
rationen för i frågavarande fartyg, oberoende 
av var överträdelsen görs. Om administratio-
nen får uppgift om en sådan överträdelse, 
skall den göra en utredning och får begära att 
den anmälande parten tillhandahåller ytterli-
gare bevisning om den påstådda överträdel-
sen. Om administrationen har förvissat sig 
om att tillräcklig bevisning är tillgänglig för 
att möjliggöra att åtgärder vidtas i fråga om 
den påstådda överträdelsen, skall den se till 
att ett sådant förfarande sätts igång så snart 
som möjligt i enlighet med sin lagstiftning. 
Administrationen skall ofördröjligen infor-
mera den part som har anmält den uppgivna 
överträdelsen och organisationen om vilka 
åtgärder som vidtagits. Om administrationen 
inte har vidtagit någon åtgärd inom ett år från 
informationens mottagande, skall den infor-
mera den part som har anmält den påstådda 
överträdelsen om detta. 

 2. Överträdelser av konventionens be-
stämmelser inom en parts jurisdiktion skall 
förbjudas och påföljder skall införas i den 
partens lagstiftning. När en sådan överträdel-
se inträffar, skall parten antingen 
  

a) se till att åtgärder vidtas i enlighet med 
dess lagstiftning, eller  

 b) förse administrationen i det land som 
fartyget tillhör med sådana uppgifter och så-
dan bevisning som den kan ha i sin besittning 
om att en överträdelse har förekommit. 

3. Påföljderna i en parts lagstiftning enligt 
denna artikel skall vara tillräckligt stränga för 
att avskräcka från överträdelser av konven-
tionen var de än förekommer. 

Article 8 

Violations 

1 Any violation of the requirements of this 
Convention shall be prohibited and sanctions 
shall be established under the law of the Ad-
ministration of the ship concerned, wherever 
the violation occurs.  If the Administration is 
informed of such a violation, it shall investi-
gate the matter and may request the reporting 
Party to furnish additional evidence of the al-
leged violation.  If the Administration is sat-
isfied 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 as soon as possible, 
in accordance with its law.  The Administra-
tion shall promptly inform the Party that re-
ported the alleged violation, as well as the 
Organization, of any action taken.  If the 
Administration has not taken any action 
within 1 year after receiving the information, 
it shall so inform the Party which reported 
the alleged violation. 

 
 
2 Any violation of the requirements of this 

Convention within the jurisdiction of any 
Party shall be prohibited and sanctions shall 
be established under the law of that Party.  
Whenever such a violation occurs, that Party 
shall either: 

(a) cause proceedings to be taken in ac-
cordance with its law; or 

(b) furnish to the Administration of the ship 
such information and evidence as may be in 
its possession that a violation has occurred. 

 
3 The sanctions provided for by the laws of 

a Party pursuant to this Article shall be ade-
quate in severity to discourage violations of 
this Convention wherever they occur. 

 
Artikel 9  

Inspektion av fartyg  

 1. Ett fartyg på vilket denna konvention är 
tillämplig får i en annan parts hamn eller off-
shore-terminal inspekteras av befattningsha-
vare som är vederbörligen bemyndigade av 
den parten att avgöra om fartyget följer kon-

Article 9 

Inspection of Ships 

1 A ship to which this Convention applies 
may, in any port or offshore terminal of an-
other Party, be subject to inspection by offic-
ers duly authorized by that Party for the pur-
pose of determining whether the ship is in 
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ventionen. Med undantag för vad som stad-
gas i punkt 2 i denna artikel, skall en sådan 
inspektion begränsas till följande:  

 a) Kontroll av att det finns ett giltigt certi-
fikat ombord, som skall godtas om det är gil-
tigt. 

b) Inspektion av barlastvattendagboken. 
  

c) Stickprovsundersökning av fartygets 
barlastvatten utförd i enlighet med de riktlin-
jer som skall tas fram av organisationen. Den 
tid som åtgår för analys av stickproven får 
dock inte tas som förevändning att otillbör-
ligt försena fartygets verksamhet, förflyttning 
eller avfärd.  

 2. En detaljerad inspektion får utföras om 
ett fartyg saknar gällande certifikat eller det 
finns klara skäl att anta att   

a) fartygets eller dess utrustnings kondition 
inte väsentligen motsvarar uppgifterna i certi-
fikatet, eller 

b) befälhavaren eller besättningen inte har 
kännedom om de viktigaste procedurerna 
ombord för hantering av barlastvatten eller 
inte har genomfört dessa procedurer.   
 

3. Under de omständigheter som anges i 
punkt 2 skall den part som utför inspektionen 
vidta åtgärder för att säkerställa att fartyget 
inte släpper ut barlastvatten förrän det kan 
ske utan att utgöra en risk för miljö, männi-
skors hälsa, egendom eller resurser. 

compliance with this Convention.  Except as 
provided in paragraph 2 of this Article, any 
such inspection is limited to: 

(a) verifying that there is on board a valid 
Certificate, which, if valid, shall be accepted; 
and 

(b) inspection of the Ballast Water record 
book, and/or 

(c) a sampling of the ship’s Ballast Water, 
carried out in accordance with the Guidelines 
to be developed by the Organization.  How-
ever, the time required to analyse the samples 
shall not be used as a basis for unduly delay-
ing the operation, movement or departure of 
the ship. 

2 Where a ship does not carry a valid Cer-
tificate or there are clear grounds for believ-
ing that: 

(a) the condition of the ship or its equip-
ment does not correspond substantially with 
the particulars of the Certificate; or 

(b) the master or the crew are not familiar 
with essential shipboard procedures relating 
to Ballast Water Management, or have not 
implemented such procedures; 

a detailed inspection may be carried out. 
3 In the circumstances given in paragraph 2 

of this Article, the Party carrying out the in-
spection shall take such steps as will ensure 
that the ship shall not discharge Ballast Wa-
ter until it can do so without presenting a 
threat of harm to the environment, human 
health, property or resources. 

 
Artikel 10  

Uppdagande av överträdelser och kontroll av 
fartyg  

 1. Parterna skall samarbeta med att uppda-
ga överträdelser av denna konvention och se 
till att den tillämpas.  
  

2. Om det uppdagas att ett fartyg har brutit 
mot konventionen, får den part vars flagg far-
tyget har rätt att föra och/eller den part vars 
hamn eller offshore-terminal fartyget trafike-
rar, utöver de påföljder som anges i artikel 8 
eller någon åtgärd som avses i artikel 9, vidta 
åtgärder för att varna fartyget, kvarhålla det 
eller avvisa det. Den part vars hamn eller off-
shore-terminal fartyget trafikerar får dock ge 
ett sådant fartyg tillstånd att lämna hamnen 

Article 10 

Detection of Violations and Control of Ships 

 
1 Parties shall co-operate in the detection 

of violations and the enforcement of the pro-
visions of this Convention. 

 
2 If a ship is detected to have violated this 

Convention, the Party whose flag the ship is 
entitled to fly, and/or the Party in whose port 
or offshore terminal the ship is operating, 
may, in addition to any sanctions described 
in Article 8 or any action described in Article 
9, take steps to warn, detain, or exclude the 
ship.  The Party in whose port or offshore 
terminal the ship is operating, however, may 
grant such a ship permission to leave the port 
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eller offshore-terminalen för att släppa ut 
barlastvatten eller fortsätta till närmaste 
lämpliga reparationsvarv eller tillgängliga 
mottagningsanordning under förutsättning att 
detta inte utgör en risk för miljö, människors 
hälsa, egendom eller resurser.  
  

3. Om en stickprovsundersökning som av-
ses i artikel 9.1 c leder till slutsatsen att eller 
bekräftar uppgifter från en annan hamn eller 
offshore-terminal om att fartyget utgör en 
risk för miljö, människors hälsa, egendom el-
ler resurser, skall den part vars vatten farty-
get trafikerar förbjuda fartyget att släppa ut 
barlastvatten till dess att hotet är avlägsnat.  
  

 
4. En part får också inspektera ett fartyg 

när det anlöper en hamn eller en offshore-
terminal under dess jurisdiktion, om en fram-
ställning om utredning mottas från någon 
part, med tillräcklig bevisning att fartyget 
används eller har använts i strid med någon 
bestämmelse i denna konvention. Rapport 
om en sådan utredning skall överlämnas till 
den part som begärt densamma och till den 
behöriga myndigheten i det berörda fartygets 
administration så att lämpliga åtgärder skall 
kunna vidtas. 

or offshore terminal for the purpose of dis-
charging Ballast Water or proceeding to the 
nearest appropriate repair yard or reception 
facility available, provided doing so does not 
present a threat of harm to the environment, 
human health, property or resources. 

 
3 If the sampling described in Article 

9.1(c) leads to a result, or supports infor-
mation received from another port or off-
shore terminal, indicating that the ship poses 
a threat to the environment, human health, 
property or resources, the Party in whose wa-
ters the ship is operating shall prohibit such 
ship from discharging Ballast Water until the 
threat is removed. 

 
4 A Party may also inspect a ship when it 

enters the ports or offshore terminals under 
its jurisdiction, if a request for an investiga-
tion is received from any Party, together with 
sufficient evidence that a ship is operating or 
has operated in violation of a provision in 
this Convention.  The report of such investi-
gation shall be sent to the Party requesting it 
and to the competent authority of the Admin-
istration of the ship concerned so that appro-
priate action may be taken. 

 
Artikel 11  

Meddelande om kontrollåtgärder  

1. Om en inspektion enligt artikel 9 eller 10 
påvisar en överträdelse av denna konvention, 
skall fartyget underrättas. En rapport skall 
avges till administrationen med bevis om 
överträdelsen.  

2. Om en åtgärd vidtas enligt artikel 9.3, 
10.2 eller 10.3 skall den befattningshavare 
som vidtar åtgärden omedelbart skriftligen 
underrätta det berörda fartygets administra-
tion eller, om detta inte är möjligt, fartygets 
konsulära eller diplomatiska företrädare om 
alla omständigheter som har gjort att åtgär-
den har bedömts vara nödvändig. Dessutom 
skall den erkända organisation som är ansva-
rig för utfärdande av certifikat underrättas.  

 
3. Den berörda hamnstatsmyndigheten 

skall, utöver de parter som nämns i punkt 2, 
meddela påföljande anlöpningshamn alla re-

Article 11 

Notification of Control Actions 

1 If an inspection conducted pursuant to 
Article 9 or 10 indicates a violation of this 
Convention, the ship shall be notified.  A re-
port shall be forwarded to the Administra-
tion, including any evidence of the violation. 

2 In the event that any action is taken pur-
suant to Article 9.3, 10.2 or 10.3, the officer 
carrying out such action shall forthwith in-
form, in writing, the Administration of the 
ship concerned, or if this is not possible, the 
consul or diplomatic representative of the 
ship concerned, of all the circumstances in 
which the action was deemed necessary.  In 
addition, the recognized organization respon-
sible for the issue of certificates shall be noti-
fied. 

3 The port State authority concerned shall, 
in addition to parties mentioned in paragraph 
2, notify the next port of call of all relevant 
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levanta uppgifter om överträdelsen, om den 
inte kan vidta de åtgärder som anges i artikel 
9.3, 10.2 eller 10.3 eller om fartyget har fått 
tillstånd att fortsätta till nästa anlöpshamn. 

information about the violation, if it is unable 
to take action as specified in Article 9.3, 10.2 
or 10.3 or if the ship has been allowed to 
proceed to the next port of call. 

 
Artikel 12  

Otillbörlig försening av fartyg  

 1. Alla möjliga ansträngningar skall göras 
för att undvika att fartyg otillbörligen kvar-
hålls eller försenas med stöd av artikel 7.2 el-
ler artikel 8, 9 eller 10.  

 2. När ett fartyg otillbörligen kvarhålls el-
ler försenas med stöd av artikel 7.2 eller arti-
kel 8, 9 eller 10, skall det ha rätt till ersätt-
ning för liden förlust eller skada. 

Article 12 

Undue Delay to Ships 

1 All possible efforts shall be made to 
avoid a ship being unduly detained or de-
layed under Article 7.2, 8, 9 or 10. 

 
2 When a ship is unduly detained or de-

layed under Article 7.2, 8, 9 or 10, it shall be 
entitled to compensation for any loss or dam-
age suffered. 

 
 

Artikel 13  

Tekniskt bistånd, samarbete och regionalt 
samarbete  

 1. Parterna åtar sig att, direkt eller genom 
organisationen eller genom andra vederbörli-
ga internationella organ, lämna stöd till parter 
som begär tekniskt bistånd med avseende på 
kontroll och hantering av fartygs barlastvat-
ten och sediment enligt följande:  

a) Utbilda personal.  
b) Se till att lämplig teknik, utrustning och 

anordningar är tillgängliga.  
  
c) Initiera gemensamma forsknings- och 

utvecklingsprogram. 
d) Vidta andra åtgärder med sikte på effek-

tivt genomförande av denna konvention med 
tillhörande riktlinjer som tagits fram av orga-
nisationen.  

  
2. Parterna åtar sig att samarbeta aktivt i 

enlighet med sina nationella lagar, bestäm-
melser och praxis med tekniköverföring av-
seende kontroll och hantering av fartygs bar-
lastvatten och sediment.  

  
3. För att främja konventionens syften skall 

parter som har ett gemensamt intresse i att 
skydda miljö, människors hälsa, egendom 
och resurser i ett visst geografiskt område, 
särskilt parter som ligger intill slutna eller 
halvslutna hav, sträva efter att, med beaktan-

Article 13 

Technical Assistance, Co-operation and Re-
gional Co-operation 

1 Parties undertake, directly or through the 
Organization and other international bodies, 
as appropriate, in respect of the control and 
management of ships' Ballast Water and Sed-
iments, to provide support for those Parties 
which request technical assistance: 

(a) to train personnel; 
(b) to ensure the availability of relevant 

technology, equipment and facilities; 
 
(c) to initiate joint research and develop-

ment programmes; and 
(d) to undertake other action aimed at the 

effective implementation of this Convention 
and of guidance developed by the Organiza-
tion related thereto. 

 
2 Parties undertake to co-operate actively, 

subject to their national laws, regulations and 
policies, in the transfer of technology in re-
spect of the control and management of 
ships' Ballast Water and Sediments. 

 
3 In order to further the objectives of this 

Convention, Parties with common interests to 
protect the environment, human health, prop-
erty and resources in a given geographical 
area, in particular, those Parties bordering 
enclosed and semi-enclosed seas, shall en-
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de av karakteristiska regionala särdrag, främ-
ja regionalt samarbete, bl.a. genom att ingå 
regionala avtal som är förenliga med denna 
konvention. Parterna skall söka samarbeta 
med parter i regionala avtal för att utveckla 
harmoniserade förfaranden. 

deavour, taking into account characteristic 
regional features, to enhance regional co-
operation, including through the conclusion 
of regional agreements consistent with this 
Convention.  Parties shall seek to co-operate 
with the Parties to regional agreements to de-
velop harmonized procedures. 

 
Artikel 14  

Förmedling av information  

 1. Varje part skall meddela organisationen 
och där så är lämpligt för andra parter göra 
följande information tillgänglig.  

a) Bestämmelser och förfaranden för han-
tering av barlastvatten, inklusive sina lagar, 
bestämmelser och riktlinjer för genomföran-
de av denna konvention.  

 b) Tillgång till och lokalisering av mottag-
ningsanordningar för miljömässigt säkert 
omhändertagande av barlastvatten och sedi-
ment.  

 c) Bestämmelser med krav på information 
från ett fartyg som inte är i stånd att uppfylla 
konventionens bestämmelser av de skäl som 
anges i regel A-3 och B-4 i bilagan.  
 

2. Organisationen skall underrätta parterna 
om mottagande av meddelanden enligt denna 
artikel och delge alla parter information som 
den mottagit enligt punkt 1 b och 1 c i denna 
artikel. 

Article 14 

Communication of information 

1 Each Party shall report to the Organiza-
tion and, where appropriate, make available 
to other Parties the following information: 

(a) any requirements and procedures relat-
ing to Ballast Water Management, including 
its laws, regulations, and Guidelines for im-
plementation of this Convention; 

(b) the availability and location of any re-
ception facilities for the environmentally safe 
disposal of Ballast Water and Sediments; and 

 
(c) any requirements for information from 

a ship which is unable to comply with the 
provisions of this Convention for reasons 
specified in regulations A-3 and B-4 of the 
Annex. 

2 The Organization shall notify Parties of 
the receipt of any communications under the 
present Article and circulate to all Parties any 
information communicated to it under sub-
paragraphs 1(b) and (c) of this Article. 

 
Artikel 15  

Tvistlösning  

 Parterna skall lösa uppkommande tvister 
dem emellan om tolkningen eller tillämp-
ningen av denna konvention genom förhand-
ling, undersökning, medling, förlikning, skil-
jedom, rättsligt biläggande, hänvändelse till 
regionala organisationer eller arrangemang 
eller med andra fredliga medel enligt deras 
eget val. 

Article 15 

Dispute Settlement 

Parties shall settle any dispute between 
them concerning the interpretation or appli-
cation of this Convention by negotiation, en-
quiry, mediation, conciliation, arbitration, ju-
dicial settlement, resort to regional agencies 
or arrangements or other peaceful means of 
their own choice. 

 
Artikel 16  

Förhållande till internationell rätt och andra 
avtal  

 Ingenting i denna konvention skall inverka 

Article 16 

Relationship to International Law and Other 
Agreements 

Nothing in this Convention shall prejudice 
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på en stats rättigheter och skyldigheter enligt 
internationell sedvanerätt så som den kom-
mer till uttryck i Förenta nationernas havs-
rättskonvention. 

the rights and obligations of any State under 
customary international law as reflected in 
the United Nations Convention on the Law of 
the Sea. 

 
Artikel 17  

Undertecknande, ratifikation, godtagande, 
godkännande och anslutning  

 1. Denna konvention skall stå öppen för 
undertecknande av alla stater i organisatio-
nens högkvarter från och med den 1 juni 
2004 till och med den 31 maj 2005 och däref-
ter stå öppen för anslutning av alla stater.  

 2. En stat kan bli part i denna konvention 
genom  

 a) undertecknande utan förbehåll för rati-
fikation, godtagande eller godkännande, eller  

 b) undertecknande med förbehåll för rati-
fikation, godtagande eller godkännande, följt 
av ratifikation, godtagande eller godkännan-
de, eller  

c) anslutning. 
  

3. Ratifikation, godtagande, godkännande 
och anslutning skall göras genom deponering 
av ett vederbörligt instrument hos general-
sekreteraren.  

 4. En stat som omfattar två eller flera terri-
toriella enheter i vilka olika rättssystem till-
lämpas med avseende på frågor som berörs 
av denna konvention får vid undertecknan-
det, ratifikationen, godtagandet, godkännan-
det eller anslutningen förklara att konventio-
nen skall omfatta alla dess territoriella enhe-
ter eller endast en eller flera av dem och får 
när som helst ändra en sådan förklaring med 
en annan förklaring.  

 5. Förklaringen skall delges depositarien 
skriftligen med uttryckligt angivande av de 
territoriella enheter på vilka konventionen 
skall tillämpas. 

Article 17 

Signature, Ratification, Acceptance, Approv-
al and Accession 

1 This Convention shall be open for signa-
ture by any State at the Headquarters of the 
Organization from 1 June 2004 to 31 May 
2005 and shall thereafter remain open for ac-
cession by any State. 

2 States may become Parties to the Con-
vention by: 

(a) signature not subject to ratification, ac-
ceptance, or approval; or  

(b) signature subject to ratification, ac-
ceptance, or approval, followed by ratifica-
tion, acceptance or approval; or 

 
(c) accession. 

 
3 Ratification, acceptance, approval or ac-

cession shall be effected by the deposit of an 
instrument to that effect with the Secretary-
General. 

4 If a State comprises two or more territo-
rial units in which different systems of law 
are applicable in relation to matters dealt 
with in this Convention, it may at the time of 
signature, ratification, acceptance, approval, 
or accession declare that this Convention 
shall extend to all its territorial units or only 
to one or more of them and may modify this 
declaration by submitting another declaration 
at any time. 

5 Any such declaration shall be notified to 
the Depositary in writing and shall state ex-
pressly the territorial unit or units to which 
this Convention applies. 

 
Artikel 18  

Ikraftträdande  

 1. Denna konvention träder i kraft tolv 
månader efter den dag då minst 30 stater, vil-
kas handelsflottor sammanlagt motsvarar 
minst 35 procent av världshandelsflottans 
bruttodräktighet, antingen har undertecknat 

Article 18 

Entry into Force 

1 This Convention shall enter into force 
twelve months after the date on which not 
less than thirty States, the combined mer-
chant fleets of which constitute not less than 
thirty-five percent of the gross tonnage of the 
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den utan förbehåll för ratifikation, godtagan-
de eller godkännande eller har deponerat ve-
derbörliga instrument avseende ratifikation, 
godtagande, godkännande eller anslutning i 
enlighet med artikel 17. 
  

2. För stater som har deponerat ett instru-
ment avseende ratifikation, godtagande eller 
godkännande av eller anslutning till denna 
konvention efter det att kraven för dess 
ikraftträdande har uppfyllts, men före dagen 
för ikraftträdandet, skall ratifikationen, god-
tagandet, godkännandet eller anslutningen 
börja gälla dagen för denna konventions 
ikraftträdande eller tre månader efter dagen 
för deponeringen av instrumentet, beroende 
på vilken händelse som inträffar senast.  

 3. Instrument avseende ratifikation, godta-
gande, godkännande eller anslutning som de-
poneras efter den dag då denna konvention 
träder i kraft skall börja gälla tre månader ef-
ter dagen för deponeringen.  

4. Efter den dag då en ändring av konven-
tionen anses ha blivit godtagen enligt artikel 
19, skall instrument avseende ratifikation, 
godtagande, godkännande eller anslutning 
som deponeras gälla den ändrade konventio-
nen. 

world’s merchant shipping, have either 
signed it without reservation as to ratifica-
tion, acceptance or approval, or have depos-
ited the requisite instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession in accord-
ance with Article 17. 

2 For States which have deposited an in-
strument of ratification, acceptance, approval 
or accession in respect of this Convention af-
ter the requirements for entry into force 
thereof have been met, but prior to the date 
of entry into force, the ratification, ac-
ceptance, approval or accession shall take ef-
fect on the date of entry into force of this 
Convention or three months after the date of 
deposit of instrument, whichever is the later 
date. 

3 Any instrument of ratification, ac-
ceptance, approval or accession deposited af-
ter the date on which this Convention enters 
into force shall take effect three months after 
the date of deposit. 

4 After the date on which an amendment to 
this Convention is deemed to have been ac-
cepted under Article 19, any instrument of 
ratification, acceptance, approval or acces-
sion deposited shall apply to this Convention 
as amended. 

 
Artikel 19  

Ändringar  

 1. Denna konvention får ändras genom nå-
got av de förfaranden som anges nedan.  
  

2. Ändringar efter behandling inom organi-
sationen:  

 a) En part får föreslå ändringar i denna 
konvention. Ändringsförslag skall framföras 
till generalsekreteraren, som skall delge par-
terna och organisationens medlemmar försla-
get senast sex månader före dess behandling. 
  

b) Ett ändringsförslag som framförts och 
delgivits enligt ovan skall hänskjutas till 
kommittén för behandling. Parterna i denna 
konvention skall ha rätt att delta i kommit-
téns arbete med behandling och antagande av 
förslaget, oavsett om de är medlemmar i or-
ganisationen.  

 c) Ändringar skall antas med två tredjedels 
majoritet av närvarande och röstande parter i 

Article 19 

Amendments 

1 This Convention may be amended by ei-
ther of the procedures specified in the follow-
ing paragraphs. 

2 Amendments after consideration within 
the Organization: 

(a) Any Party may propose an amendment 
to this Convention.  A proposed amendment 
shall be submitted to the Secretary-General, 
who shall then circulate it to the Parties and 
Members of the Organization at least six 
months prior to its consideration. 

(b) An amendment proposed and circulated 
as above shall be referred to the Committee 
for consideration.  Parties, whether or not 
Members of the Organization, shall be enti-
tled to participate in the proceedings of the 
Committee for consideration and adoption of 
the amendment. 

(c) Amendments shall be adopted by a two-
thirds majority of the Parties present and vot-
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kommittén, på villkor att minst en tredjedel 
av parterna är närvarande vid röstningen.   
 

d) Ändringar som antagits i enlighet med c 
ovan skall av generalsekreteraren meddelas 
parterna för godtagande. 
   

e) En ändring skall anses vara godtagen om 
följande villkor är uppfyllda:  
  

i) En ändring i en artikel i denna konven-
tion skall anses vara godtagen den dag då två 
tredjedelar av parterna har meddelat general-
sekreteraren att de har godtagit den.   
 

ii) En ändring i bilagan skall anses vara 
godtagen vid utgången av tolv månader efter 
dagen för godtagandet eller sådan annan dag 
som bestäms av kommittén. Om emellertid 
mer än en tredjedel av parterna till den dagen 
har meddelat generalsekreteraren att de in-
vänder mot ändringen, skall den inte anses 
vara godtagen. 

f) En ändring skall träda i kraft under föl-
jande förutsättningar:  

 i) En ändring i en artikel i denna konven-
tion skall träda i kraft för de parter som har 
förklarat att de har godtagit den sex månader 
efter den dag då den anses ha blivit godtagen 
i enlighet med e i ovan.  
  

ii) En ändring i bilagan skall träda i kraft 
för alla parter sex månader efter den dag då 
den anses ha blivit godtagen, utom för en part 
som har 
  

1) meddelat sin invändning mot ändringen i 
enlighet med e ii ovan och inte har återkallat 
invändningen, eller 
  
2) meddelat generalsekreteraren före änd-
ringens ikraftträdande att den skall träda i 
kraft för parten först sedan den har lämnat 
meddelande om sitt godtagande.  

 g) i) En part som har meddelat en invänd-
ning enligt f ii.1 får vid ett senare tillfälle 
meddela generalsekreteraren att den godtar 
ändringen. En sådan ändring skall träda i 
kraft för parten sex månader efter dagen för 
dess meddelande av godtagandet eller den 
dag då ändringen träder i kraft, beroende på 
vilken av dessa händelser som inträffar se-
nast. 

ing in the Committee, on condition that at 
least one-third of the Parties shall be present 
at the time of voting. 

(d) Amendments adopted in accordance 
with subparagraph (c) shall be communicated 
by the Secretary-General to the Parties for 
acceptance. 

(e) An amendment shall be deemed to have 
been accepted in the following circumstanc-
es: 

(i) An amendment to an article of this Con-
vention shall be deemed to have been accept-
ed on the date on which two-thirds of the 
Parties have notified the Secretary-General of 
their acceptance of it. 

(ii) An amendment to the Annex shall be 
deemed to have been accepted at the end of 
twelve months after the date of adoption or 
such other date as determined by the Com-
mittee.  However, if by that date more than 
one third of the Parties notify the Secretary-
General that they object to the amendment, it 
shall be deemed not to have been accepted. 

(f) An amendment shall enter into force 
under the following conditions: 

(i) An amendment to an article of this Con-
vention shall enter into force for those Parties 
that have declared that they have accepted it 
six months after the date on which it is 
deemed to have been accepted in accordance 
with subparagraph (e)(i). 

(ii) An amendment to the Annex shall enter 
into force with respect to all Parties six 
months after the date on which it is deemed 
to have been accepted, except for any Party 
that has: 

(1) notified its objection to the amendment 
in accordance with subparagraph (e)(ii) and 
that has not withdrawn such objection; or 

(2) notified the Secretary-General, prior to 
the entry into force of such amendment, that 
the amendment shall enter into force for it 
only after a subsequent notification of its ac-
ceptance. 

(g) (i) A Party that has notified an objec-
tion under subparagraph (f)(ii)(1) may subse-
quently notify the Secretary-General that it 
accepts the amendment.  Such amendment 
shall enter into force for such Party six 
months after the date of its notification of ac-
ceptance, or the date on which the amend-
ment enters into force, whichever is the later 
date. 
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ii) Om en part, som har lämnat ett medde-

lande som avses i f ii.2, meddelar generalsek-
reteraren att den godtar en ändring, skall änd-
ringen träda i kraft för den parten sex måna-
der efter dagen för dess meddelande om god-
tagande eller den dag då ändringen träder i 
kraft, beroende på vilken av dessa händelser 
som inträffar senast.  
  

3. Ändring som görs av en konferens:  
a) På begäran av en part i vilken minst en 

tredjedel av parterna instämmer, skall organi-
sationen sammankalla parterna till en konfe-
rens för att behandla ändringar i denna kon-
vention.  

 b) En ändring som antagits av en sådan 
konferens med två tredjedels majoritet av 
närvarande och röstande parter skall av gene-
ralsekreteraren delges alla parter för godta-
gande.   

c) Om konferensen inte bestämmer annat, 
skall en ändring anses vara godtagen och trä-
da i kraft i enlighet med de förfaranden som 
anges i 2 e respektive 2 f ovan.  
  

4. En part som inte har godtagit en ändring 
i bilagan skall betraktas som icke-part endast 
med avseende på tillämpningen av ändringen 
i fråga.  
  

5. Meddelanden enligt denna artikel skall 
framföras skriftligen till generalsekreteraren.  

6. Generalsekreteraren skall underrätta par-
terna och medlemmarna i organisationen om 
följande:  

a) Ändringar som träder i kraft och dag för 
deras ikraftträdande generellt och för varje 
part.  

b) Meddelanden som gjorts med stöd av 
denna artikel. 

 
(ii) If a Party that has made a notification 

referred to in subparagraph (f)(ii)(2) notifies 
the Secretary-General of its acceptance with 
respect to an amendment, such amendment 
shall enter into force for such Party six 
months after the date of its notification of ac-
ceptance, or the date on which the amend-
ment enters into force, whichever is the later 
date. 

3 Amendment by a Conference: 
(a) Upon the request of a Party concurred in 
by at least one-third of the Parties, the Organ-
ization shall convene a Conference of Parties 
to consider amendments to this Convention. 
 

(b) An amendment adopted by such a Con-
ference by a two-thirds majority of the Par-
ties present and voting shall be communicat-
ed by the Secretary-General to all Parties for 
acceptance. 

(c) Unless the Conference decides other-
wise, the amendment shall be deemed to 
have been accepted and shall enter into force 
in accordance with the procedures specified 
in paragraphs 2(e) and (f) respectively. 

4 Any Party that has declined to accept an 
amendment to the Annex shall be treated as a 
non-Party only for the purpose of application 
of that amendment. 
 

5 Any notification under this Article shall 
be made in writing to the Secretary-General. 

6 The Secretary-General shall inform the 
Parties and Members of the Organization of: 

 
(a) any amendment that enters into force 

and the date of its entry into force generally 
and for each Party; and  

(b) any notification made under this Arti-
cle. 

 
 

Artikel 20 

Frånträde  

 1. Denna konvention får när som helst 
frånträdas av en part när två år har förflutit 
från den dag då konventionen trädde i kraft 
för parten.  
  

2. Frånträde skall ske genom deponering av 

Article 20 

Denunciation 

1 This Convention may be denounced by 
any Party at any time after the expiry of two 
years from the date on which this Convention 
enters into force for that Party. 

 
2 Denunciation shall be effected by written 
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ett skriftligt meddelande hos depositarien och 
träda i kraft ett år efter mottagandet av med-
delandet eller den längre tid som anges däri. 

notification to the Depositary, to take effect 
one year after receipt or such longer period 
as may be specified in that notification. 

 
Artikel 21  

Depositarie  

 1. Denna konvention skall deponeras hos 
generalsekreteraren, som skall överlämna be-
styrkta kopior av den till alla stater som har 
undertecknat konventionen eller anslutit sig 
till den.  
  

2. Utöver de åligganden som anges på an-
nan plats i denna konvention, skall general-
sekreteraren göra följande:  

a) Meddela alla stater som har undertecknat 
konventionen eller anslutit sig till den  
  

i) varje ny underskrift eller deponering av 
instrument om ratifikation, godtagande, god-
kännande eller anslutning med angivande av 
dag för deponeringen,  
 ii) dag för konventionens ikraftträdande och  
  

iii) deponering av instrument om frånträde 
av konventionen, åtföljd av uppgift om dag 
för dess mottagande och dag då frånträdet 
träder i kraft.  
  

b) Så snart konventionen träder i kraft, 
förmedla texten till Förenta nationernas sek-
retariat för registrering och offentliggörande i 
enlighet med artikel 102 i Förenta nationer-
nas stadga. 

Article 21 

Depositary 

1 This Convention shall be deposited with 
the Secretary-General, who shall transmit 
certified copies of this Convention to all 
States which have signed this Convention or 
acceded thereto. 

 
2 In addition to the functions specified 

elsewhere in this Convention, the Secretary-
General shall: 

(a) inform all States that have signed this 
Convention, or acceded thereto, of: 
 

(i) each new signature or deposit of an in-
strument of ratification, acceptance, approval 
or accession, together with the date thereof; 

 
(ii) the date of entry into force of this Con-

vention; and 
(iii) the deposit of any instrument of de-

nunciation from the Convention, together 
with the date on which it was received and 
the date on which the denunciation takes ef-
fect; and 

(b) as soon as this Convention enters into 
force, transmit the text thereof to the Secre-
tariat of the United Nations for registration 
and publication in accordance with Article 
102 of the Charter of the United Nations. 

 
Artikel 22  

Språk 

Denna konvention upprättas i ett enda ori-
ginal på arabiska, engelska, franska, kinesis-
ka, ryska och spanska språken, vilka alla tex-
ter är lika giltiga.  

Upprättad i London den 13 februari 2004.  
  
  

Till bekräftelse härav har undertecknade, 
vederbörligen bemyndigade av sina respekti-
ve regeringar, undertecknat denna konven-
tion. 

Article 22 

Languages 

This Convention is established in a single 
original in the Arabic, Chinese, English, 
French, Russian and Spanish languages, each 
text being equally authentic. 

DONE AT LONDON this thirteenth day of 
February, two thousand and four. 

 
IN WITNESS WHEREOF the under-

signed, being duly authorised by their respec-
tive Governments for that purpose, have 
signed this Convention. 
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Regler för kontroll och hantering av far-
tygs barlastvatten och sediment 

REGULATIONS FOR THE CONTROL 
AND MANAGEMENT OF SHIPS' 
BALLAST WATER AND SEDIMENTS 
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Avsnitt A Allmänna bestämmelser  

  

Regel A-1  

Definitioner  

 För de syften som avses i denna bilaga an-
vänds följande definitioner.  

 1. årsdag: det datum varje år som motsva-
ras av det datum när certifikatets giltighetstid 
upphör.  
  

2. barlastvattenkapacitet: den totala voly-
men i kubikmeter i tankar, utrymmen och 
sektioner i ett fartyg som används för att 
forsla, ta in eller släppa ut barlastvatten, in-
begripet tankar, utrymmen och sektioner som 
kan användas på flera sätt, som är avsedda 
för att möjliggöra forslande av barlastvatten.  

 3. redare: fartygsägare eller annan juridisk 
eller fysisk person, såsom operatören eller 
den som har hyrt ett tomt fartyg, som har 
övertagit ägarens ansvar för fartygets drift 
och därmed har övertagit de skyldigheter och 
det ansvar som föreskrivs i Internationella 
säkerhetsorganisationskoden (ISM-koden) . 
 
 

4. Termen byggt betyder med avseende på 
ett fartyg det byggnadsstadium  

 4.1 då kölsträckningen görs,  
 4.2 då byggandet av ett visst fartyg som 

kan identifieras påbörjas,  
 4.3 då monteringen av fartyget påbörjas 

och omfattar minst 50 ton eller 1 procent av 
den beräknade massan av allt byggnadsmate-
rial, beroende på vilkendera av dessa massor 
som är minst, eller  

 4.4 då fartyget genomgår en väsentlig för-
ändring. 

 5. Med termen väsentlig förändring menas 
en förändring av ett fartyg som  
  

5.1 ändrar fartygets barlastvattenkapacitet 
med minst 15 procent,  

 5.2 ändrar fartygets typ,  
5.3 enligt administrationens bedömning 

görs i syfte att förlänga fartygets livslängd 
med minst 10 år, eller  

 5.4 resulterar i annan ändring av fartygets 
barlastvattensystem än utbyte av komponen-

SECTION A - GENERAL PROVISIONS 
 

Regulation A-1 

Definitions 

For the purposes of this Annex: 
 
1 “Anniversary date” means the day and 

the month of each year corresponding to the 
date of expiry of the Certificate.  

 
2 “Ballast Water Capacity” means the total 

volumetric capacity of any tanks, spaces or 
compartments on a ship used for carrying, 
loading or discharging Ballast Water, includ-
ing any multi-use tank, space or compartment 
designed to allow carriage of Ballast Water. 
 

3 “Company” means the owner of the ship 
or any other organization or person such as 
the manager, or the bareboat charterer, who 
has assumed the responsibility for operation 
of the ship from the owner of the ship and 
who on assuming such responsibility has 
agreed to take over all the duties and respon-
sibilities imposed by the International Safety 
Management Code. 

4 “Constructed” in respect of a ship means 
a stage of construction where: 

.1 the keel is laid; or 

.2 construction identifiable with the specif-
ic ship begins; or 

.3 assembly of the ship has commenced 
comprising at least 50 tonnes or 1 percent of 
the estimated mass of all structural material, 
whichever is less; or 
 
.4 the ship undergoes a major conversion. 

 
5 “Major conversion” means a conversion 

of a ship: 
 
.1 which changes its ballast water carrying 

capacity by 15 percent or greater, or  
.2 which changes the ship type, or  
.3 which, in the opinion of the Administra-

tion, is projected to prolong its life by ten 
years or more, or  

.4 which results in modifications to its bal-
last water system other than component re-
placement-in-kind.  Conversion of a ship to 
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ter av motsvarande samma slag. För de syf-
ten som avses i denna bilaga skall förändring 
av ett fartyg för att uppfylla bestämmelserna i 
regel D-1 inte anses utgöra en väsentlig för-
ändring. 

meet the provisions of regulation D 1 shall 
not be deemed to constitute a major conver-
sion for the purpose of this Annex. 

 
6. Termen från närmaste land betyder från 

den baslinje från vilken territorialhavet för en 
stats territorium räknas enligt internationell 
rätt, med undantag för att, för de syften som 
avses i denna konvention, "från närmaste 
land" avseende Australiens nordostkust skall 
räknas från en linje dragen från en punkt på 
Australiens  

 
kust latitud 11°00'S, longitud 142°08'E  
till en punkt latitud 10°35'S, longitud  
141°55'E och därifrån genom följande 

punkter:  
 latitud 10°00'S, longitud 142°00'E,  
 
latitud 9°10'S, longitud 143°52'E,  
 
latitud 9°00'S, longitud 144°30'E,  
 
latitud 10°41'S, longitud 145°00'E,  
 
latitud 13°00'S, longitud 145°00'E,  
 
latitud 15°00'S, longitud 146°00'E,  
 
latitud 17°30'S, longitud 147°00'E,   
 
latitud 21°00'S, longitud 152°55'E,  
 
latitud 24°30'S, longitud 154°00'E,  
  
och därifrån till en punkt på Australiens 

kust latitud 24°42'S, longitud 153°15'E.  
  
7. Med termen aktiv substans avses en sub-

stans eller en organism, inbegripet ett virus 
eller en svamp, som har en allmän eller be-
stämd inverkan på eller mot skadliga vatten-
levande organismer och patogener. 

6 “From the nearest land” means from the 
baseline from which the territorial sea of the 
territory in question is established in accord-
ance with international law except that, for 
the purposes of the 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´ S, longitude 142°08´ E  
 
to a point in latitude 10°35´ S, longitude 

141°55´ E  
thence to a point latitude 10°00´ S, longi-

tude 142°00´ E 
thence to a point latitude 9°10´ S, longitude 

143°52´ E 
thence to a point latitude 9°00´ S, longitude 

144°30´ E 
thence to a point latitude 10°41´ S, longi-

tude 145°00´ E 
thence to a point latitude 13°00´ S, longi-

tude 145°00´ E 
thence to a point latitude 15°00´ S, longi-

tude 146°00´ E 
thence to a point latitude 17°30´ S, longi-

tude 147°00´ E 
thence to a point latitude 21°00´ S, longi-

tude 152°55´ E 
thence to a point latitude 24°30´ S, longi-

tude 154°00´ E 
thence to a point on the coast of Australia  
in latitude 24°42´ S, longitude 153°15´ E. 

 
7 “Active Substance” means a substance or 

organism, including a virus or a fungus, that 
has a general or specific action on or against 
Harmful Aquatic Organisms and Pathogens. 

 
Regel A-2  

Allmän tillämplighet  

 Utsläpp av barlastvatten får endast göras 
med barlastvattenhantering enligt bestäm-
melserna i denna bilaga, om inte annat ut-

Regulation A-2 

General Applicability 

Except where expressly provided other-
wise, the discharge of Ballast Water shall on-
ly be conducted through Ballast Water Man-
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tryckligen föreskrivs. agement in accordance with the provisions of 
this Annex. 

 
Regel A-3  

Undantag  

 Kraven i regel B-3 och andra åtgärder som 
en part vidtagit med stöd av artikel 2.3 och 
avsnitt C skall inte gälla i följande fall:  
  

1. Vid intag eller utsläpp av barlastvatten 
och sediment som är nödvändiga för att tryg-
ga ett fartygs säkerhet i nödsituationer eller 
för att rädda människoliv till sjöss. 
 

2. Vid ofrivilligt utsläpp eller intag av bar-
lastvatten och sediment till följd av skada på 
ett fartyg eller dess utrustning,  
  

2.1 under förutsättning att alla skäliga för-
siktighetsåtgärder har vidtagits före och efter 
det att skadan skedde eller upptäcktes eller 
utsläppet har gjorts i syfte att förebygga eller 
begränsa utsläppet,   
   

2.2. såvida inte ägaren, redaren eller den 
ansvarige befattningshavaren avsiktligen el-
ler av vårdslöshet har vållat skadan. 

 3. Vid intag och utsläpp av barlastvatten 
och sediment för att undvika eller begränsa 
föroreningsolyckor från fartyget.   
 

4. Vid intag och efterföljande utsläpp på 
det fria havet av samma barlastvatten och se-
diment.  

 5. Vid utsläpp av barlastvatten och sedi-
ment från ett fartyg på samma plats varifrån 
allt barlastvattnet och sedimentet härrör och 
om ingen blandning med obehandlat barlast-
vatten eller sediment från andra områden har 
förekommit. Om blandning har förekommit, 
skall barlastvatten som tagits in från andra 
områden genomgå barlastvattenhantering i 
enlighet med denna bilaga. 

Regulation A-3 

Exceptions 

The requirements of regulation B-3, or any 
measures adopted by a Party pursuant to Ar-
ticle 2.3 and Section C, shall not apply to: 
 

1 the uptake or discharge of Ballast Water 
and Sediments necessary for the purpose of 
ensuring the safety of a ship in emergency 
situations or saving life at sea; or 
 

2 the accidental discharge or ingress of 
Ballast Water and Sediments resulting from 
damage to a ship or its equipment: 
 

.1 provided that all reasonable precautions 
have been taken before and after the occur-
rence of the damage or discovery of the dam-
age or discharge for the purpose of prevent-
ing or minimizing the discharge; and  
 

.2 unless the owner, Company or officer in 
charge wilfully or recklessly caused damage; 
or 

3 the uptake and discharge of Ballast Water 
and Sediments when being used for the pur-
pose of avoiding or minimizing pollution in-
cidents from the ship; or 

4 the uptake and subsequent discharge on 
the high seas of the same Ballast Water and 
Sediments; or 

5 the discharge of Ballast Water and Sedi-
ments from a ship at the same location where 
the whole of that Ballast Water and those 
Sediments originated and provided that no 
mixing with unmanaged Ballast Water and 
Sediments from other areas has occurred.  If 
mixing has occurred, the Ballast Water taken 
from other areas is subject to Ballast Water 
Management in accordance with this Annex. 

 
Regel A-4  

Dispens  

1. En eller flera parter får i vatten under sin 
jurisdiktion bevilja dispens från kraven på att 
tillämpa regel B-3 eller C-1 utöver sådana 

Regulation A-4 

Exemptions 

1 A Party or Parties, in waters under their 
jurisdiction, may grant exemptions to any re-
quirements to apply regulations B-3 or C-1, 
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undantag som nämns på annan plats i denna 
konvention, men endast om dispensen  
  

1.1. beviljas fartyg på en eller flera resor 
mellan angivna hamnar eller platser eller far-
tyg som uteslutande trafikerar särskilt angiv-
na hamnar eller platser,  
  

1.2. gäller för en tid om högst fem år med 
mellanliggande besiktning,  
  

1.3. beviljas fartyg som inte blandar bar-
lastvatten och sediment annat än mellan 
hamnar eller platser som avses i punkt 1.1 
ovan, och  

 1.4 beviljas med stöd av organisationens 
riktlinjer om riskbedömning.  

2. Dispens som beviljas enligt punkt 1 skall 
inte gälla förrän organisationen har fått del av 
aktuell information och meddelat parterna. 
  
 

3. Dispens som beviljas med stöd av denna 
regel får inte störa eller skada angränsande 
staters eller andra staters miljö, människors 
hälsa, egendom eller resurser. En stat som 
parten anser kan komma att bli tillfogad ska-
da skall konsulteras för att lösa eventuella 
identifierade problem.   
 

4. Dispens som beviljas med stöd av denna 
regel skall införas i barlastvattendagboken. 

in addition to those exemptions contained 
elsewhere in this Convention, but only when 
they are: 

.1 granted to a ship or ships on a voyage or 
voyages between specified ports or locations; 
or to a ship which operates exclusively be-
tween specified ports or locations; 

 
.2 effective for a period of no more than 

five years subject to intermediate review; 
 
.3 granted to ships that do not mix Ballast 

Water or Sediments other than between the 
ports or locations specified in paragraph 1.1; 
and 

.4 granted based on the Guidelines on risk 
assessment developed by the Organization. 

2 Exemptions granted pursuant to para-
graph 1 shall not be effective until after 
communication to the Organization and cir-
culation of relevant information to the Par-
ties. 

3 Any exemptions granted under this regu-
lation shall not impair or damage the envi-
ronment, human health, property or resources 
of adjacent or other States.  Any State that 
the Party determines may be adversely af-
fected shall be consulted, with a view to re-
solving any identified concerns. 

 
4 Any exemptions granted under this regu-

lation shall be recorded in the Ballast Water 
record book. 

 
Regel A-5  

Motsvarande tillämpning  

 För fartyg som har en längd överallt under 
50 meter och en största barlastvattenkapacitet 
på 8 m3 samt uteslutande används för nöje 
eller tävling och för farkoster som i första 
hand används för räddningstjänst skall admi-
nistrationen med beaktande av organisatio-
nens riktlinjer bestämma motsvarande till-
lämpning av denna bilaga. 

Regulation A-5 

Equivalent compliance 

Equivalent compliance with this Annex for 
pleasure craft used solely for recreation or 
competition or craft used primarily for search 
and rescue, less than 50 metres in length 
overall, and with a maximum Ballast Water 
capacity of 8 cubic metres, shall be deter-
mined by the Administration, taking into ac-
count Guidelines developed by the Organiza-
tion. 
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Avsnitt B Krav om hantering och kontroll 
för fartyg 
  
 

Regel B-1  

Barlastvattenhanteringsplan  

 Varje fartyg skall ombord förvara och till-
lämpa en plan för hantering av barlastvatten. 
Planen skall godkännas av administrationen 
med beaktande av organisationens riktlinjer. 
Varje fartyg skall ha en särskild plan som 
skall omfatta minst följande: 
  

1. Detaljerade säkerhetsbestämmelser för 
fartyget och den del av dess besättning som 
berörs av barlastvattenhanteringen enligt 
kraven i denna konvention. 

 2. En detaljerad beskrivning av åtgärder 
som skall vidtas för att uppfylla barlastvat-
tenhanteringskraven och av kompletterande 
praxis i fråga om barlastvattenhantering en-
ligt denna konvention. 

 3. En närmare beskrivning av förfarandena 
för avlägsnande av sediment  

 3.1. på det fria havet, och  
 3.2 i land.  
 4. En redogörelse för metoder för att koor-

dinera barlastvattenhantering ombord som 
innebär utsläpp i havet med myndigheterna i 
den stat i vars vatten utsläppet skall göras.  

  
5. Uppgift om befattningshavare ombord 

som ansvarar för att planen tillämpas på ett 
riktigt sätt.  

6. Bestämmelserna om rapportering gällan-
de fartyg enligt denna konvention.  

  
7. Barlastvattenhanteringsplanen skall vara 

avfattad på fartygets arbetsspråk. Om det inte 
är engelska, franska eller spanska, skall en 
översättning till något av dessa språk bifogas. 

 

SECTION B – MANAGEMENT AND 
CONTROL REQUIREMENTS FOR 
SHIPS 
 

Regulation B-1 

Ballast Water Management Plan 

Each ship shall have on board and imple-
ment a Ballast Water Management plan.  
Such a plan shall be approved by the Admin-
istration taking into account Guidelines de-
veloped by the Organization.  The Ballast 
Water Management plan shall be specific to 
each ship and shall at least: 

1 detail safety procedures for the ship and 
the crew associated with Ballast Water Man-
agement as required by this Convention; 
 

2 provide a detailed description of the ac-
tions to be taken to implement the Ballast 
Water Management requirements and sup-
plemental Ballast Water Management prac-
tices as set forth in this Convention; 

3 detail the procedures for the disposal of 
Sediments: 

.1 at sea; and 

.2 to shore; 
4 include the procedures for coordinating 

shipboard Ballast Water Management that 
involves discharge to the sea with the author-
ities of the State into whose waters such dis-
charge will take place; 

5 designate the officer on board in charge 
of ensuring that the plan is properly imple-
mented; 

6 contain the reporting requirements for 
ships provided for under this Convention; 
and 

7 be written in the working language of the 
ship.  If the language used is not English, 
French or Spanish, a translation into one of 
these languages shall be included. 

 
Regel B-2  

Barlastvattendagbok  

 1. Varje fartyg skall ombord ha en barlast-
vattendagbok. Den får vara i form av upptag-
ning på elektronisk väg eller ingå i en annan 

Regulation B-2 

Ballast Water Record Book 

1 Each ship shall have on board a Ballast 
Water record book that may be an electronic 
record system, or that may be integrated into 
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dagbok eller ett annat system, som minst 
skall innehålla de uppgifter som anges i bi-
hang II.  

2. Anteckningarna i barlastvattendagboken 
skall bevaras ombord i minst två år efter det 
att den sista anteckningen har införts och 
därefter i redarens förvar i minst tre år.   
 

3. När det förekommer utsläpp av barlast-
vatten enligt reglerna A-3, A-4 eller B-3.6 el-
ler vid annat ofrivilligt eller exceptionellt ut-
släpp av barlastvatten som inte på annat sätt 
är undantaget enligt denna konvention, skall 
en anteckning införas i barlastvattendagbo-
ken med en beskrivning av omständigheterna 
vid och anledningen till utsläppet. 

 4. Barlastvattendagboken skall hållas till-
gänglig för inspektion vid alla rimliga tider 
och får, med avseende på ett obemannat far-
tyg under bogsering, förvaras ombord på det 
bogserande fartyget.  

 5. Alla åtgärder i fråga om barlastvatten 
skall fullständigt och omedelbart antecknas I 
barlastvattendagboken. Alla anteckningar 
skall signeras av den befattningshavare som 
är ansvarig för åtgärden, och varje fullskriven 
sida skall signeras av befälhavaren. Anteck-
ningarna I barlastvattendagboken skall vara 
på fartygets arbetsspråk. Om det inte är eng-
elska, franska eller spanska, skall anteck-
ningarna innehålla en översättning till något 
av dessa språk. När anteckningar på ett offi-
ciellt språk i den stat vars flagg fartyget har 
rätt att föra också används, skall de ha före-
träde i fall av tvist eller meningsskiljaktighet.   
 

6. Personer som är vederbörligen bemyndi-
gade av en part får inspektera barlastvatten-
dagboken ombord på ett fartyg för vilket 
denna regel gäller när fartyget befinner sig i 
dess hamn eller offshore-terminal och får 
göra en avskrift av anteckningarna och begä-
ra att befälhavaren bestyrker att avskriften är 
autentisk. En sådan bestyrkt avskrift skall 
godtas i alla rättsliga förfaranden som bevis 
för de omständigheter som anges i anteck-
ningen. Inspektion av en barlastvattendagbok 
och tagande av en bestyrkt avskrift skall gö-
ras så snart som möjligt utan att förorsaka 
fartyget otillbörlig försening. 

another record book or system and which 
shall at least contain the information speci-
fied in Appendix II. 

2 Ballast Water record book entries shall be 
maintained on board the ship for a minimum 
period of two years after the last entry has 
been made and thereafter in the Company’s 
control for a minimum period of three years. 

3 In the event of the discharge of Ballast 
Water pursuant to regulations A-3, A-4 or B-
3.6 or in the event of other accidental or ex-
ceptional discharge of Ballast Water not oth-
erwise exempted by this Convention, an en-
try shall be made in the Ballast Water record 
book describing the circumstances of, and the 
reason for, the discharge. 

4 The Ballast Water record book shall be 
kept readily available for inspection at all 
reasonable times and, in the case of an un-
manned ship under tow, may be kept on the 
towing ship. 

5 Each operation concerning Ballast Water 
shall be fully recorded without delay in the 
Ballast Water record book.  Each entry shall 
be signed by the officer in charge of the op-
eration concerned and each completed page 
shall be signed by the master.  The entries in 
the Ballast Water record book shall be in a 
working language of the ship.  If that lan-
guage is not English, French or Spanish the 
entries shall contain a translation into one of 
those languages.  When entries in an official 
national language of the State whose flag the 
ship is entitled to fly are also used, these 
shall prevail in case of a dispute or discrep-
ancy. 

6 Officers duly authorized by a Party may 
inspect the Ballast Water record book on 
board any ship to which this regulation ap-
plies while the ship is in its port or offshore 
terminal, and may make a copy of any entry, 
and require the master to certify that the copy 
is a true copy.  Any copy so certified shall be 
admissible in any judicial proceeding as evi-
dence of the facts stated in the entry.  The in-
spection of a Ballast Water record book and 
the taking of a certified copy shall be per-
formed as expeditiously as possible without 
causing the ship to be unduly delayed. 
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Regel B-3  

Barlastvattenhantering för fartyg  

1. Fartyg byggda före 2009, 
1.1 med en barlastvattenkapacitet på 1 500 

– 5 000 m3, skall utföra barlastvattenhanter-
ing som minst uppfyller normerna i regel D-1 
eller D-2 fram till 2014, efter vilket datum 
fartyget minst skall uppfylla normerna i regel 
D-2, 
   
 

1.2 med en barlastvattenkapacitet på mind-
re än 1 500 m3 eller mer än 5 000 m3, skall 
utföra barlastvattenhantering som minst upp-
fyller normerna i regel D-1 eller D-2 fram till 
2016, efter vilket datum fartyget minst skall 
uppfylla normerna i regel D-2.  
  

2. Fartyg för vilka bestämmelserna i punkt 
1 gäller skall uppfylla dessa bestämmelser 
senast vid den första mellanliggande besikt-
ningen eller den förnyade besiktningen, be-
roende på vilken av dessa besiktningar som 
först verkställs, efter årsdagen för fartygets 
leverans under det år som fartyget är skyldigt 
att uppfylla de normer som gäller för det.  

 3. Fartyg byggda 2009 och senare med en 
barlastvattenkapacitet under 5 000 m3 skall 
utföra barlastvattenhantering som minst upp-
fyller normerna i regel D-2.  
 

4. Fartyg byggda mellan 2009 och utgång-
en av 2011 med en barlastvattenkapacitet på 
minst 5 000 m3 skall utföra barlastvattenhan-
tering enligt punkt 1.2.  
 

5. Fartyg byggda 2012 och senare med en 
barlastvattenkapacitet på minst 5 000 m3 
skall utföra barlastvattenhantering som minst 
uppfyller normerna i regel D-2.  
 

6. Kraven i denna regel gäller inte fartyg 
som släpper ut barlastvatten i en mottag-
ningsanordning som är konstruerad med be-
aktande av organisationens riktlinjer för så-
dana anordningar.  

7. Även andra metoder för hantering av 
barlastvatten får godkännas som alternativ till 
de krav som anges i punkterna 1-5, om dessa 
metoder säkerställer minst samma skyddsni-
vå för miljö, människors hälsa, egendom och 

Regulation B-3 

Ballast Water Management for Ships 

1 A ship constructed before 2009: 
.1 with a Ballast Water Capacity of be-

tween 1,500 and 5,000 cubic metres, inclu-
sive, shall conduct Ballast Water Manage-
ment that at least meets the standard de-
scribed in regulation D-1 or regulation D-2 
until 2014, after which time it shall at least 
meet the standard described in regulation D-
2;  

.2 with a Ballast Water Capacity of less 
than 1,500 or greater than 5,000 cubic metres 
shall conduct Ballast Water Management that 
at least meets the standard described in regu-
lation D-1 or regulation D-2 until 2016, after 
which time it shall at least meet the standard 
described in regulation D-2. 

2 A ship to which paragraph 1 applies shall 
comply with paragraph 1 not later than the 
first intermediate or renewal survey, which-
ever occurs first, after the anniversary date of 
delivery of the ship in the year of compliance 
with the standard applicable to the ship. 

 
 
3 A ship constructed in or after 2009 with a 

Ballast Water Capacity of less than 5,000 cu-
bic metres shall conduct Ballast Water Man-
agement that at least meets the standard de-
scribed in regulation D-2. 

4 A ship constructed in or after 2009, but 
before 2012, with a Ballast Water Capacity 
of 5,000 cubic metres or more shall conduct 
Ballast Water Management in accordance 
with paragraph 1.2.  

5 A ship constructed in or after 2012 with a 
Ballast Water Capacity of 5000 cubic metres 
or more shall conduct Ballast Water Man-
agement that at least meets the standard de-
scribed in regulation D-2.  

6 The requirements of this regulation do 
not apply to ships that discharge Ballast Wa-
ter to a reception facility designed taking into 
account the Guidelines developed by the Or-
ganization for such facilities. 

7 Other methods of Ballast Water Man-
agement may also be accepted as alternatives 
to the requirements described in paragraphs 1 
to 5, provided that such methods ensure at 
least the same level of protection to the envi-
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resurser och har principgodkänts av kommit-
tén. 

ronment, human health, property or re-
sources, and are approved in principle by the 
Committee. 

 
Regel B-4  

Skifte av barlastvatten  

 1. Fartyg som utför skifte av barlastvatten 
för att uppfylla normerna i regel D-1 skall,  
  

1.1 när så är möjligt utföra skiftet minst 
200 nautiska mil från närmaste land och i 
vatten av minst 200 meters djup med beak-
tande av organisationens riktlinjer,  
  

1.2 när fartyget inte kan utföra skiftet enligt 
punkt 1.1, utföra det med beaktande av de 
riktlinjer som anges i punkt 1.1 och så långt 
från närmaste land som möjligt och under 
alla omständigheter minst 50 nautiska mil 
från närmaste land och i vatten av minst 200 
meters djup.  
  
 

2. I havsområden där avståndet till närmas-
te land eller djupet inte motsvarar punkt 1.1 
eller 1.2 ovan, får hamnstaten anvisa områ-
den, i samråd med angränsande eller andra 
stater, där så är lämpligt, där fartyget kan ut-
föra barlastvattenskifte med beaktande av de 
riktlinjer som anges i punkt 1.1.  
  

3. Ett fartyg får inte tvingas att avvika från 
sin avsedda rutt eller försena sin resa för att 
uppfylla ett krav som anges i punkt 1.  
  

4. Ett fartyg som utför barlastvattenskifte 
får inte tvingas att uppfylla en bestämmelse i 
punkt 1 eller 2 om befälhavaren på skäliga 
grunder avgör att skiftet skulle kunna äventy-
ra fartygets, dess besättnings eller dess pas-
sagerares säkerhet eller stabilitet på grund av 
ogynnsamt väder, fartygets konstruktion eller 
skrovspänning, haveri av dess utrustning el-
ler någon annan exceptionell omständighet.  

5. När ett fartyg skall utföra skifte av bar-
lastvatten och inte gör det i enlighet med 
denna regel, skall skälen antecknas i barlast-
vattendagboken. 

Regulation B-4 

Ballast Water Exchange 

1 A ship conducting Ballast Water ex-
change to meet the standard in regulation D-1 
shall: 

.1 whenever possible, conduct such Ballast 
Water exchange at least 200 nautical miles 
from the nearest land and in water at least 
200 metres in depth, taking into account the 
Guidelines developed by the Organization; 

.2 in cases where the ship is unable to con-
duct Ballast Water exchange in accordance 
with paragraph 1.1, such Ballast Water ex-
change shall be conducted taking into ac-
count the Guidelines described in paragraph 
1.1 and as far from the nearest land as possi-
ble, and in all cases at least 50 nautical miles 
from the nearest land and in water at least 
200 metres in depth. 

2 In sea areas where the distance from the 
nearest land or the depth does not meet the 
parameters described in paragraph 1.1 or 1.2, 
the port State may designate areas, in consul-
tation with adjacent or other States, as appro-
priate, where a ship may conduct Ballast Wa-
ter exchange, taking into account the Guide-
lines described in paragraph 1.1. 

3 A ship shall not be required to deviate 
from its intended voyage, or delay the voy-
age, in order to comply with any particular 
requirement of paragraph 1.  

4 A ship conducting Ballast Water ex-
change shall not be required to comply with 
paragraphs 1 or 2, as appropriate, if the mas-
ter reasonably decides that such exchange 
would threaten the safety or stability of the 
ship, its crew, or its passengers because of 
adverse weather, ship design or stress, 
equipment failure, or any other extraordinary 
condition. 

5 When a ship is required to conduct Bal-
last Water exchange and does not do so in 
accordance with this regulation, the reasons 
shall be entered in the Ballast Water record 
book. 
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Regel B-5  

Sedimenthantering för fartyg  

 1. Fartyg skall avlägsna och bortföra se-
diment från utrymmen som är avsedda för 
barlastvatten enligt bestämmelserna i farty-
gets barlastvattenhanteringsplan.  
  

2. Fartyg som avses i regel B-3.3 - B.3.5 
bör, utan att äventyra säkerheten eller driftef-
fektiviteten, konstrueras och byggas i syfte 
att begränsa intag och oönskade ansamlingar 
av sediment, underlätta avlägsnande av se-
diment och tillförsäkra säkert tillträde för att 
möjliggöra avlägsnande av sediment och 
provtagning, med beaktande av organisatio-
nens riktlinjer. Fartyg som avses i regel B-3.1 
bör så långt som möjligt följa bestämmelser-
na i denna punkt. 

Regulation B-5 

Sediment Management for Ships 

1 All ships shall remove and dispose of 
Sediments from spaces designated to carry 
Ballast Water in accordance with the provi-
sions of the ship’s Ballast Water Manage-
ment plan. 

2 Ships described in regulation B-3.3 to B-
3.5 should, without compromising safety or 
operational efficiency, be designed and con-
structed with a view to minimize the uptake 
and undesirable entrapment of Sediments, fa-
cilitate removal of Sediments, and provide 
safe access to allow for Sediment removal 
and sampling, taking into account Guidelines 
developed by the Organization.  Ships de-
scribed in regulation B-3.1 should, to the ex-
tent practicable, comply with this paragraph. 

 
Regel B-6  

Befälets och besättningens skyldigheter  

 Befäl och besättning skall sätta sig in i sina 
skyldigheter i fråga om hantering av barlast-
vatten med avseende på det fartyg där de 
tjänstgör och skall i enlighet med sina upp-
gifter vara insatta i fartygets  
barlastvattenhanteringsplan. 

Regulation B-6 

Duties of Officers and Crew 

Officers and crew shall be familiar with 
their duties in the implementation of Ballast 
Water Management particular to the ship on 
which they serve and shall, appropriate to 
their duties, be familiar with the ship’s Bal-
last Water Management plan. 

 
Avsnitt C Särskilda krav inom vissa om-

råden 
 

 Regel C-1  

Tilläggsåtgärder  

 1. En part som enskilt eller tillsammans med 
andra parter bestämmer att tilläggsåtgärder 
utöver de som avses i avsnitt B är nödvändi-
ga för att förhindra, minska eller eliminera 
överföring av skadliga vattenlevande orga-
nismer och patogener via fartygs barlastvat-
ten och sediment, får under respekterande av 
folkrätten kräva att fartyg uppfyller angivna 
normer eller krav.  
  

2. Innan normer eller bestämmelser enligt 
punkt 1 införs, bör parten eller parterna sam-
råda med angränsande eller andra stater som 

SECTION C – SPECIAL REQUIRE-
MENTS IN CERTAIN AREAS 
 

Regulation C-1 

Additional Measures 

1 If a Party, individually or jointly with 
other Parties, determines that measures in 
addition to those in Section B are necessary 
to prevent, reduce, or eliminate the transfer 
of Harmful Aquatic Organisms and Patho-
gens through ships’ Ballast Water and Sedi-
ments, such Party or Parties may, consistent 
with international law, require ships to meet 
a specified standard or requirement. 

 
2 Prior to establishing standards or re-

quirements under paragraph 1, a Party or Par-
ties should consult with adjacent or other 
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kan påverkas av dessa normer eller bestäm-
melser.  
  

3. Den part eller de parter som avser vidta 
tilläggsåtgärder i enlighet med punkt 1 skall 
göra följande:  

 3.1 Beakta organisationens riktlinjer.  
  

3.2 Minst sex månader före den avsedda 
dagen för åtgärdernas införande till organisa-
tionen meddela sin avsikt att vidta tilläggsåt-
gärder, utom i nödfall eller vid epidemier. 
Meddelandet skall innehålla följande uppgif-
ter:  

 3.2.1 Den exakta positionen där tilläggsåt-
gärderna gäller.  

3.2.2 Behovet av och motiven för tilläggs-
åtgärderna och, när så är möjligt, nyttan med 
dem.  

 3.2.3 En beskrivning av tilläggsåtgärderna.  
  

3.2.4 Arrangemang för att underlätta far-
tygs efterlevnad av tilläggsåtgärderna.  
  

3.3 Inhämta organisationens godkännande i 
den mån det krävs av den internationella sed-
vanerätten som den gestaltas i Förenta natio-
nernas havsrättskonvention.  
  

4. När en eller flera parter inför tilläggsåt-
gärder, skall de bemöda sig om att erbjuda 
alla lämpliga tjänster, vilket kan innefatta, 
men inte är begränsat till, meddelande till 
sjöfarande i det berörda området, och så långt 
som möjligt anvisa alternativa leder till ham-
nar för att underlätta för fartyg.  
  

5. Tilläggsåtgärder som införs av en eller 
flera parter får inte äventyra fartygs säkerhet 
och trygghet och inte under några omstän-
digheter strida mot andra konventioner som 
fartyget är skyldigt att följa. 
  

6. En eller flera parter som inför tilläggsåt-
gärder får upphäva dem för en viss tid eller 
under särskilda omständigheter som de be-
dömer lämpligt. 

States that may be affected by such standards 
or requirements. 
 

3 A Party or Parties intending to introduce 
additional measures in accordance with para-
graph 1 shall: 

.1 take into account the Guidelines devel-
oped by the Organization. 

.2 communicate their intention to establish 
additional measure(s) to the Organization at 
least 6 months, except in emergency or epi-
demic situations, prior to the projected date 
of implementation of the measure(s).  Such 
communication shall include: 

.1 the precise co-ordinates where additional 
measure(s) is/are applicable; 

.2 the need and reasoning for the applica-
tion of the additional measure(s), including, 
whenever possible, benefits; 

.3 a description of the additional meas-
ure(s); and 

.4 any arrangements that may be provided 
to facilitate ships’ compliance with the addi-
tional measure(s). 

. 3 to the extent required by customary in-
ternational law as reflected in the United Na-
tions Convention on the Law of the Sea, as 
appropriate, obtain the approval of the Or-
ganization. 

4 A Party or Parties, in introducing such 
additional measures, shall endeavour to make 
available all appropriate services, which may 
include but are not limited to notification to 
mariners of areas, available and alternative 
routes or ports, as far as practicable, in order 
to ease the burden on the ship. 

 
5 Any additional measures adopted by a 

Party or Parties shall not compromise the 
safety and security of the ship and in any cir-
cumstances not conflict with any other con-
vention with which the ship must comply. 

 
6 A Party or Parties introducing additional 

measures may waive these measures for a pe-
riod of time or in specific circumstances as 
they deem fit. 
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Regel C-2  

Varning om barlastvattenintag i vissa områ-
den och därtill relaterade åtgärder av flagg-

staterna  

 1. En part skall bemöda sig om att medde-
la sjöfarande om områden under sin jurisdik-
tion i vilka fartyg inte bör ta in barlastvatten 
på grund av kända förhållanden. Parten skall 
i meddelandet ange de exakta positionerna 
för området eller områdena och, då så är möj-
ligt, positionerna för alternativa områden för 
intag av barlastvatten. Varningar kan utfärdas 
för  
  

1.1 områden som är kända för att där kan 
förekomma utbrott, härjningar eller popula-
tioner av skadliga vattenlevande organismer 
och patogener (exempelvis giftiga algblom-
ningar), som kan förmodas inverka på intag 
eller utsläpp av  
barlastvatten,  

 1.2 områden i närheten av utsläpp av av-
loppsvatten, och   

1.3 områden där tidvattenströmningen är 
svag eller vid tidpunkter då tidvattenström-
ningen är känd för att vara särskilt grumlig.  

 2. Utöver att meddela sjöfarande om om-
råden i enlighet med bestämmelserna i punkt 
1, skall en part meddela organisationen och 
de kuststater som kan förmodas bli påverka-
de om områden som avses i punkt 1 och om 
den tid varningarna kan förmodas gälla. 
Meddelanden till organisationen och till kust-
stater som kan förmodas bli påverkade skall 
innehålla de exakta positionerna för det eller 
de berörda områdena och, där så är möjligt, 
positionerna för alternativa områden för intag 
av barlastvatten. I meddelandena skall ingå 
råd till fartyg som behöver ta in barlastvatten 
i området och en beskrivning av arrange-
mangen för alternativa intag. Parten skall 
även meddela sjöfarande, organisationen och 
de kuststater som kan förmodas bli påverka-
de när en given varning upphör att gälla. 

Regulation C-2 

Warnings Concerning Ballast Water Uptake 
in Certain Areas and Related Flag State 

Measures 

1 A Party shall endeavour to notify mari-
ners of areas under their jurisdiction where 
ships should not uptake Ballast Water due to 
known conditions.  The Party shall include in 
such notices the precise coordinates of the 
area or areas, and, where possible, the loca-
tion of any alternative area or areas for the 
uptake of Ballast Water.  Warnings may be 
issued for areas: 
 

.1 known to contain outbreaks, infestations, 
or populations of Harmful Aquatic Organ-
isms and Pathogens (e.g., toxic algal blooms) 
which are likely to be of relevance to Ballast 
Water uptake or discharge; 
 

 
.2 near sewage outfalls; or 
 
.3 where tidal flushing is poor or times dur-

ing which a tidal stream is known to be more 
turbid. 

2 In addition to notifying mariners of areas 
in accordance with the provisions of para-
graph 1, a Party shall notify the Organization 
and any potentially affected coastal States of 
any areas identified in paragraph 1 and the 
time period such warning is likely to be in ef-
fect.  The notice to the Organization and any 
potentially affected coastal States shall in-
clude the precise coordinates of the area or 
areas, and, where possible, the location of 
any alternative area or areas for the uptake of 
Ballast Water.  The notice shall include ad-
vice to ships needing to uptake Ballast Water 
in the area, describing arrangements made for 
alternative supplies.  The Party shall also no-
tify mariners, the Organization, and any po-
tentially affected coastal States when a given 
warning is no longer applicable. 

 
Regel C-3  

Meddelande av upplysningar  

 Organisationen skall med lämpliga medel 

Regulation C-3 

Communication of Information 

The Organization shall make available, 
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tillkännage upplysningar som den mottagit 
enligt reglerna C-1 och C-2. 

through any appropriate means, information 
communicated to it under regulations C-1 
and C-2. 

 
Avsnitt D Normer för hantering av bar-
lastvatten 
  

Regel D-1  

Normer för skifte av barlastvatten  

 1. Fartyg som skiftar barlastvatten i enlig-
het med denna regel skall göra det med en ef-
fektivitet av minst 95 procent av volymen 
barlastvatten.  

2. För fartyg som skiftar barlastvatten med 
genomflödesmetoden skall normerna i punkt 
1 anses ha uppfyllts när genompumpning av 
tre gånger volymen i varje barlastvattentank 
har genomförts. Genompumpning av mindre 
än tre gånger volymen kan godtas om farty-
get kan visa att skifte av minst 95 procent av 
volymen har skett.  
 

SECTION D - STANDARDS FOR BAL-
LAST WATER MANAGEMENT 
 

Regulation D-1 

Ballast Water Exchange Standard 

1 Ships performing Ballast Water exchange 
in accordance with this regulation shall do so 
with an efficiency of at least 95 percent vol-
umetric exchange of Ballast Water. 

2 For ships exchanging Ballast Water by 
the pumping-through method, pumping 
through three times the volume of each Bal-
last Water tank shall be considered to meet 
the standard described in paragraph 1.   
Pumping through less than three times the 
volume may be accepted provided the ship 
can demonstrate that at least 95 percent vol-
umetric exchange is met. 

 
Regel D-2  

Normer för kvaliteten på barlastvatten  

1. Fartyg som utför hantering av barlastvat-
ten i enlighet med denna regel får släppa ut 
mindre än 10 livsdugliga organismer per ku-
bikmeter som har en minsta dimension som 
är större än eller lika med 50 mikrometer 
som minst och mindre än 10 livsdugliga or-
ganismer per milliliter med en minsta dimen-
sion som är mindre än 50 mikrometer som 
minst och större än eller lika med 10 mikro-
meter som minst; utsläpp av indikatororga-
nismer får inte överstiga de i punkt 2 angivna 
koncentrationerna.  

2. Indikatororganismer som norm för män-
niskors hälsa skall omfatta  

2.1 toxikogena Vibrio cholerae (O1 och 
O139) med mindre än 1 kolonibildande enhet 
(kbe) per 100 milliliter eller mindre än 1 kbe 
per gram (våtvikt) av djurplanktonprov,  

  
2.2 kolibakterien Escherichia coli mindre 

än 250 kbe per 100 milliliter,  
2.3 intestinala enterokocker mindre än 100 

kbe per 100 milliliter. 

Regulation D-2 

Ballast Water Performance Standard 

1 Ships conducting Ballast Water Man-
agement in accordance with this regulation 
shall discharge less than 10 viable organisms 
per cubic metre greater than or equal to 50 
micrometres in minimum dimension and less 
than 10 viable organisms per millilitre less 
than 50 micrometres in minimum dimension 
and greater than or equal to 10 micrometres 
in minimum dimension; and discharge of the 
indicator microbes shall not exceed the speci-
fied concentrations described in paragraph 2. 

 
2 Indicator microbes, as a human health 

standard, shall include: 
.1 Toxicogenic Vibrio cholerae (O1 and 

O139) with less than 1 colony forming unit 
(cfu) per 100 millilitres or less than 1 cfu per 
1 gram (wet weight) zooplankton samples ; 

 
.2 Escherichia coli less than 250 cfu per 

100 millilitres; 
.3 Intestinal Enterococci less than 100 cfu 

per 100 milliliters. 
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Regel D-3  

Bestämmelser om godkännande av system för 
hantering av barlastvatten  

 1. Utöver vad som anges i punkt 2, måste 
system för hantering av barlastvatten som 
används för att följa denna konvention god-
kännas av administrationen med beaktande 
av de riktlinjer som tagits fram av organisa-
tionen. 

 2. System för hantering av barlastvatten 
där aktiva substanser eller beredningar som 
innehåller en eller flera aktiva substanser an-
vänds för att uppfylla denna konvention skall 
godkännas av organisationen på grundval av 
ett förfarande som tagits fram av organisatio-
nen. Detta förfarande skall beskriva godkän-
nande och återkallande av godkännande av 
aktiva substanser och deras föreslagna sätt att 
användas. Vid återkallande av ett godkän-
nande skall användningen av den eller de ak-
tiva substanserna i fråga förbjudas inom ett år 
efter dagen för återkallandet av godkännan-
det.  

 3. System för hantering av barlastvatten 
som används för att följa denna konvention 
måste vara säkra med avseende på fartyget, 
dess utrustning och dess besättning. 

Regulation D-3 

Approval Requirements for Ballast Water 
Management Systems 

1 Except as specified in paragraph 2, Bal-
last Water Management systems used to 
comply with this Convention must be ap-
proved by the Administration taking into ac-
count Guidelines developed by the Organiza-
tion. 

2 Ballast Water Management systems 
which make use of Active Substances or 
preparations containing one or more Active 
Substances to comply with this Convention 
shall be approved by the Organization, based 
on a Procedure developed by the Organiza-
tion.  This procedure shall describe the ap-
proval and withdrawal of approval of Active 
Substances and their proposed manner of ap-
plication.  At withdrawal of approval, the use 
of the relevant Active Substance or Sub-
stances shall be prohibited within 1 year after 
the date of such withdrawal. 

 
3 Ballast Water Management systems used 

to comply with this Convention must be safe 
in terms of the ship, its equipment and the 
crew. 

 
Regel D-4  

Prototyper för teknologier för behandling av 
barlastvatten  

 1. För ett fartyg som, före den dag då nor-
merna i regel D-2 annars skulle ha börjat gäl-
la för fartyget, deltar i ett program godkänt 
av administrationen för att testa och bedöma 
lovande teknologier för behandling av bar-
lastvatten, skall normerna i regel D-2 inte 
tillämpas förrän efter fem år räknat från den 
dag då fartyget annars skulle ha varit skyldigt 
att uppfylla normerna i fråga.  
  
 

2. För ett fartyg som, efter den dag då nor-
merna i regel D-2 har börjat gälla för det, 
deltar i ett program godkänt av administra-
tionen som tar hänsyn till organisationens 
riktlinjer för test och bedömning av lovande 

Regulation D-4 

Prototype Ballast Water Treatment Technol-
ogies 

1 For any ship that, prior to the date that 
the standard in regulation D-2 would other-
wise become effective for it, participates in a 
programme approved by the Administration 
to test and evaluate promising Ballast Water 
treatment technologies, the standard in regu-
lation D-2 shall not apply to that ship until 
five years from the date on which the ship 
would otherwise be required to comply with 
such standard. 
 

2 For any ship that, after the date on which 
the standard in regulation D-2 has become ef-
fective for it, participates in a programme 
approved by the Administration, taking into 
account Guidelines developed by the Organi-
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teknologier för behandling av barlastvatten 
som skulle kunna resultera i en teknologi för 
behandling som uppnår en högre norm än 
den som avses i regel D-2, skall normerna i 
regel D-2 upphöra att gälla för fartyget under 
en period av fem år räknat från dagen för in-
stallationen av teknologin i fråga.  

3. Vid upprättande och genomförande av 
program för att testa och bedöma lovande 
barlastvattenteknologier, skall parterna 
 

3.1 beakta organisationens riktlinjer, och  
  

3.2 tillåta deltagande endast av det minsta 
antal fartyg som behövs för att effektivt testa 
dessa teknologier. 

 4. Under testnings- och bedömningstiden 
måste behandlingssystemet vara igång kon-
sekvent och på avsett sätt. 

zation, to test and evaluate promising Ballast 
Water technologies with the potential to re-
sult in treatment technologies achieving a 
standard higher than that in regulation D-2, 
the standard in regulation D-2 shall cease to 
apply to that ship for five years from the date 
of installation of such technology. 

3 In establishing and carrying out any pro-
gramme to test and evaluate promising Bal-
last Water technologies, Parties shall: 

 
.1 take into account Guidelines developed 

by the Organization, and 
.2 allow participation only by the minimum 

number of ships necessary to effectively test 
such technologies. 

4 Throughout the test and evaluation peri-
od, the treatment system must be operated 
consistently and as designed. 

 
Regel D-5  

Organisationens prövning av normerna  

 1. Vid ett möte i kommittén, som skall hål-
las senast tre år före tidigaste datum för 
ikraftträdande av normerna i regel D-2, skall 
kommittén genomföra en prövning som inne-
fattar fastställande av huruvida lämpliga tek-
nologier är tillgängliga för att uppfylla nor-
merna, en bedömning av kriterierna i punkt 2 
och en bedömning av de socioekonomiska 
effekterna, särskilt med avseende på utveck-
lingsländernas utvecklingsbehov, särskilt i 
små ö-stater som är utvecklingsländer. 
Kommittén skall också periodiskt genomföra 
prövning när så är lämpligt för att granska de 
bestämmelser som är tillämpliga på fartyg 
som avses i regel B-3.1 liksom andra aspek-
ter av hantering av barlastvatten som avses i 
denna bilaga, inklusive riktlinjer som utarbe-
tas av organisationen. 
  

2. Vid prövningen av dessa teknologier 
skall även beaktas 

2.1 säkerhetsaspekter för fartyget och be-
sättningen,  

 2.2 miljömässig godtagbarhet, dvs. att tek-
nologierna inte förorsakar större inverkan på 
miljön än de förhindrar, 
 

2.3 genomförbarhet, dvs. förenlighet med 
fartygets konstruktion och drift,  

Regulation D-5 

Review of Standards by the Organization 

1 At a meeting of the Committee held no 
later than three years before the earliest ef-
fective date of the standard set forth in regu-
lation D-2, the Committee shall undertake a 
review which includes a determination of 
whether appropriate technologies are availa-
ble to achieve the standard, an assessment of 
the criteria in paragraph 2, and an assessment 
of the socio-economic effect(s) specifically 
in relation to the developmental needs of de-
veloping countries, particularly small island 
developing States.  The Committee shall also 
undertake periodic reviews, as appropriate, to 
examine the applicable requirement for ships 
described in regulation B-3.1 as well as any 
other aspect of Ballast Water Management 
addressed in this Annex, including any 
Guidelines developed by the Organization. 

2 Such reviews of appropriate technologies 
shall also take into account: 

.1 safety considerations relating to the ship 
and the crew; 

.2 environmental acceptability, i.e., not 
causing more or greater environmental im-
pacts than they solve; 

 
.3 practicability, i.e., compatibility with 

ship design and operations; 
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2.4 kostnadseffektivitet, dvs. ekonomi, 

samt  
 2.5 biologisk effektivitet med avseende på 

avlägsnande eller på annat sätt oskadliggö-
rande av skadliga vattenlevande organismer 
och patogener i barlastvatten.  
  

3. Kommittén kan bilda en eller flera grup-
per för att genomföra en prövning som avses 
i punkt 1. Kommittén skall bestämma dessa 
gruppers sammansättning och uppdrag samt 
vilka särskilda frågor de skall ägna sig åt. 
Grupperna får formulera och framlägga för-
slag till ändring i denna bilaga, vilka skall 
underställas parterna. Endast parter får delta i 
utformning av rekommendationer och änd-
ringsbeslut som fattas av kommittén.  
  

4. Om parterna, på grundval av de olika 
former av prövning som anges i denna regel, 
beslutar att anta ändringar i denna bilaga, 
skall ändringarna antas och träda i kraft i en-
lighet med förfarandena i artikel 19 i konven-
tionen.  
 

 .4 cost effectiveness, i.e., economics; and 
 

.5 biological effectiveness in terms of re-
moving, or otherwise rendering not viable, 
Harmful Aquatic Organisms and Pathogens 
in Ballast Water. 
 

3 The Committee may form a group or 
groups to conduct the review(s) described in 
paragraph 1.  The Committee shall determine 
the composition, terms of reference and spe-
cific issues to be addressed by any such 
group formed.  Such groups may develop and 
recommend proposals for amendment of this 
Annex for consideration by the Parties. Only 
Parties may participate in the formulation of 
recommendations and amendment decisions 
taken by the Committee. 

4 If, based on the reviews described in this 
regulation, the Parties decide to adopt 
amendments to this Annex, such amend-
ments shall be adopted and enter into force in 
accordance with the procedures contained in 
Article 19 of this Convention. 

 
Avsnitt E Bestämmelser om besiktning 

och certifiering vid hantering av barlast-
vatten  
  

Regel E-1  

Besiktning  

  
1. Fartyg med en bruttodräktighet av minst 

400 för vilka denna konvention gäller, utom 
flytande plattformar, flytande lagringsenheter 
(FSU) och flytande enheter för produktion, 
lagring och avlastning (FPSO), skall genom-
gå besiktning enligt följande bestämmelser.  

 1.1 En första besiktning innan fartyget tas i 
bruk eller innan det certifikat som krävs en-
ligt regel E-2 eller E-3 utfärdas för första 
gången. Vid denna besiktning skall kontrolle-
ras att barlastvattenhanteringsplanen enligt 
regel B-1 och strukturer, utrustning, system, 
anordningar, arrangemang och material eller 
processer som har samband med planen full-
ständigt uppfyller konventionens bestämmel-
ser.   

1.2 En förnyad besiktning efter tidsintervall 

SECTION E - SURVEY AND CERTIFI-
CATION REQUIREMENTS FOR BAL-
LAST WATER MANAGEMENT 
 

Regulation E-1 

Surveys 

1 Ships of 400 gross tonnage and above to 
which this Convention applies, excluding 
floating platforms, FSUs and FPSOs, shall be 
subject to surveys specified below: 
 

 
 
 
.1 An initial survey before the ship is put in 

service or before the Certificate required un-
der regulation E-2 or E-3 is issued for the 
first time.  This survey shall verify that the 
Ballast Water Management plan required by 
regulation B-1 and any associated structure, 
equipment, systems, fitting, arrangements 
and material or processes comply fully with 
the requirements of this Convention. 
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som anges av administrationen, vilka dock 
inte får överstiga fem år, utom i det fall reg-
lerna E-5.2, E-5.5, E-5.6 eller E-5.7 är till-
lämpliga. Vid denna besiktning skall kontrol-
leras att barlastvattenhanteringplanen enligt 
regel B-1 och tillhörande strukturer, utrust-
ning, system, anordningar, arrangemang och 
material eller processer fullständigt uppfyller 
tillämpliga bestämmelser i denna konvention. 

1.3 En mellanliggande besiktning inom tre 
månader före eller efter den andra årsdagen 
eller inom tre månader före eller efter den 
tredje årsdagen för certifikatet, som skall er-
sätta en av de årliga besiktningar som anges i 
punkt 1.4. Den mellanliggande besiktningen 
är till för att utrustning, tillhörande system 
och processer för hantering av barlastvatten 
fullständigt uppfyller de tillämpliga kraven i 
denna bilaga och fungerar tillfredsställande. 
Mellanliggande besiktningar skall påtecknas 
i certifikat som utfärdas enligt regel E-2 eller 
E-3. 
 

1.4 En årlig besiktning inom tre månader 
före eller efter varje årsdag som omfattar en 
allmän inspektion av strukturer, utrustning, 
system, anordningar, arrangemang och mate-
rial eller processer som ingår i den barlastvat-
tenhanteringsplan som fordras enligt regel B-
1 för att kontrollera att de har underhållits i 
enlighet med punkt 9 och fungerar tillfreds-
ställande för sådan verksamhet som fartyget 
är avsett för. Påteckning av certifikat skall 
ske efter utförd årlig besiktning enligt regel 
E-2 eller E-3. 
 

1.5 En extra besiktning, som kan vara an-
tingen full eller partiell beroende på omstän-
digheterna, skall göras efter ändring, ersätt-
ning eller väsentlig reparation av strukturer, 
utrustning, system, anordningar, arrange-
mang eller material som behövs för att full-
ständigt uppfylla bestämmelserna i denna 
konvention. Besiktningen skall säkerställa att 
ändringen, ersättningen eller den väsentliga 
reparationen har utförts effektivt, så att farty-
get uppfyller konventionens bestämmelser. 
Påteckning av certifikat skall ske efter utförd 
extra besiktning enligt regel E-2 eller E-3.  

 2. Administrationen skall fastställa lämpli-
ga åtgärder för fartyg som inte berörs av be-
stämmelserna i punkt 1 för att tillse att de till-
lämpliga bestämmelserna i denna konvention 

 .2 A renewal survey at intervals specified by 
the Administration, but not exceeding five 
years, except where regulation E-5.2, E-5.5, 
E-5.6, or E-5.7 is applicable.  This survey 
shall verify that the Ballast Water Manage-
ment plan required by regulation B-1 and any 
associated structure, equipment, systems, fit-
ting, arrangements and material or processes 
comply fully with the applicable require-
ments of this Convention. 

.3 An intermediate survey within three 
months before or after the second Anniver-
sary date or within three months before or af-
ter the third Anniversary date of the Certifi-
cate, which shall take the place of one of the 
annual surveys specified in paragraph 1.4.  
The intermediate surveys shall ensure that 
the equipment, associated systems and pro-
cesses for Ballast Water Management fully 
comply with the applicable requirements of 
this Annex and are in good working order.  
Such intermediate surveys shall be endorsed 
on the Certificate issued under regulation E-2 
or E-3. 

.4 An annual survey within three months 
before or after each Anniversary date, includ-
ing a general inspection of the structure, any 
equipment, systems, fittings, arrangements 
and material or processes associated with the 
Ballast Water Management plan required by 
regulation B-1 to ensure that they have been 
maintained in accordance with paragraph 9 
and remain satisfactory for the service for 
which the ship is intended.  Such annual sur-
veys shall be endorsed on the Certificate is-
sued under regulation E-2 or E-3. 
 

.5 An additional survey, either general or 
partial, according to the circumstances, shall 
be made after a change, replacement, or sig-
nificant repair of the structure, equipment, 
systems, fittings, arrangements and material 
necessary to achieve full compliance with 
this Convention.  The survey shall be such as 
to ensure that any such change, replacement, 
or significant repair has been effectively 
made, so that the ship complies with the re-
quirements of this Convention.  Such surveys 
shall be endorsed on the Certificate issued 
under regulation E-2 or E-3. 

2 The Administration shall establish appro-
priate measures for ships that are not subject 
to the provisions of paragraph 1 in order to 
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är uppfyllda.  
 3. Besiktning av fartyg för att tillse att be-

stämmelserna i denna konvention efterlevs 
skall utföras av administrationens befatt-
ningshavare. Administrationen kan dock 
överlåta besiktningen till inspektörer som ut-
setts för ändamålet eller till organisationer 
som den har erkänt. 

4. En administration som utser inspektörer 
eller erkänner organisationer för att verkställa 
besiktning enligt punkt 3 skall som minst 
bemyndiga dem att   
                        

4.1 kräva att det fartyg de besiktigar upp-
fyller konventionens bestämmelser, och  
 4.2 verkställa besiktningar och inspektioner 
som begärs av de behöriga myndigheterna i 
en hamnstat som är part i konventionen.  

5. Administrationen skall meddela organi-
sationen vilka uppgifter och vilken behörig-
het som har delegerats till dessa inspektörer 
eller organisationer för vidare befordran till 
parterna som upplysning för deras befatt-
ningshavare. 

6. När administrationen, en utsedd inspek-
tör eller en erkänd organisation bestämmer 
att ett fartygs hantering av barlastvatten inte 
motsvarar uppgifterna i ett certifikat enligt 
regel E-2 eller E-3 eller är sådan att fartyget 
inte är lämpligt att fortsätta till sjöss utan att 
utgöra en risk för miljön, människors hälsa, 
egendom eller resurser, skall inspektören re-
spektive organisationen omedelbart se till att 
alla nödvändiga åtgärder vidtas för att farty-
get skall uppfylla kraven. En inspektör eller 
en erkänd organisation skall omedelbart un-
derrättas och se till att certifikatet inte utfär-
das respektive att det dras in. Om fartyget be-
finner sig i en annan parts hamn, skall de be-
höriga myndigheterna i hamnstaten omedel-
bart underrättas. När en befattningshavare 
från administrationen, en inspektör eller en 
organisation har underrättat de behöriga 
myndigheterna i hamnstaten, skall denna 
stats regering ge befattningshavaren respek-
tive inspektören eller organisationen all hjälp 
som behövs för att de skall kunna fullgöra 
sina skyldigheter enligt denna regel, inklusi-
ve att vidta sådana åtgärder som avses i arti-
kel 9.  

7. När en olyckshändelse inträffar för ett 
fartyg eller en brist upptäcks som väsentligen 
påverkar fartygets förmåga att utföra hanter-

ensure that the applicable provisions of this 
Convention are complied with. 

3 Surveys of ships for the purpose of en-
forcement of the provisions of this Conven-
tion shall be carried out by officers of the 
Administration.  The Administration may, 
however, entrust the surveys either to sur-
veyors nominated for the purpose or to or-
ganizations recognized by it. 

4 An Administration nominating surveyors 
or recognizing organizations to conduct sur-
veys, as described in paragraph 3 shall, as a 
minimum, empower such nominated survey-
ors or recognized organizations  to: 

.1 require a ship that they survey to comply 
with the provisions of this Convention; and 

.2 carry out surveys and inspections if re-
quested by the appropriate authorities of a 
port State that is a Party. 

5 The Administration shall notify the Or-
ganization of the specific responsibilities and 
conditions of the authority delegated to the 
nominated surveyors or recognized organiza-
tions, for circulation to Parties for the infor-
mation of their officers. 

6 When the Administration, a nominated 
surveyor, or a recognized organization de-
termines that the ship’s Ballast Water Man-
agement does not conform to the particulars 
of the Certificate required under regulation 
E-2 or E-3 or is such that the ship is not fit to 
proceed to sea without presenting a threat of 
harm to the environment, human health, 
property or resources, such surveyor or or-
ganization shall immediately ensure that cor-
rective action is taken to bring the ship into 
compliance.  A surveyor or organization shall 
be notified immediately, and it shall ensure 
that the Certificate is not issued or is with-
drawn as appropriate.  If the ship is in the 
port of another Party, the appropriate authori-
ties of the port State shall be notified imme-
diately.  When an officer of the Administra-
tion, a nominated surveyor, or a recognized 
organization has notified the appropriate au-
thorities of the port State, the Government of 
the port State concerned shall give such of-
ficer, surveyor or organization any necessary 
assistance to carry out their obligations under 
this regulation, including any action de-
scribed in Article 9. 

7 Whenever an accident occurs to a ship or 
a defect is discovered which substantially af-
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ing av barlastvatten i enlighet med denna 
konvention, skall ägaren, operatören eller an-
nan person som är ansvarig för fartyget så 
snart som möjligt rapportera till administra-
tionen respektive den organisation eller in-
spektör som ansvarar för att utfärda certifika-
tet i fråga, som skall tillse att en utredning 
verkställs för att bestämma om en besiktning 
enligt punkt 1 är nödvändig. Om fartyget be-
finner sig i en annan parts hamn, skall äga-
ren, operatören eller annan person som är an-
svarig för fartyget också omedelbart avge 
rapport till de behöriga myndigheterna i 
hamnstaten, och inspektören eller organisa-
tionen skall se till att en sådan rapport har 
avgivits.  

 8. I vart fall skall den berörda administra-
tionen fullt garantera besiktningens fullstän-
dighet och effektivitet och åta sig att se till att 
nödvändiga åtgärder vidtas för att uppfylla 
denna skyldighet.  

 9. Fartyget och dess utrustning, system och 
processer skall underhållas för att uppfylla 
konventionens bestämmelser för att säker-
ställa att fartyget är i sådan kondition att det i 
alla hänseenden är lämpat att gå ut till sjöss 
utan att utgöra ett hot mot miljö, människors 
hälsa, egendom eller resurser.  
  
10. När en besiktning av fartyget enligt punkt 
1 har verkställts, får ingen ändring göras av 
strukturer, utrustning, anordningar, arrange-
mang eller material som är en del av den bar-
lastvattenhanteringsplan som erfordras enligt 
regel B-1 och som ingår i besiktningen utan 
administrationens godkännande med undan-
tag för direkt utbyte av utrustningen eller an-
ordningarna. 

fects the ability of the ship to conduct Ballast 
Water Management in accordance with this 
Convention, the owner, operator or other per-
son in charge of the ship shall report at the 
earliest opportunity to the Administration, 
the recognized organization or the nominated 
surveyor responsible for issuing the relevant 
Certificate, who shall cause investigations to 
be initiated to determine whether a survey as 
required by paragraph 1 is necessary.  If the 
ship is in a port of another Party, the owner, 
operator or other person in charge shall also 
report immediately to the appropriate au-
thorities of the port State and the nominated 
surveyor or recognized organization shall as-
certain that such report has been made. 
 

8 In every case, the Administration con-
cerned shall fully guarantee the completeness 
and efficiency of the survey and shall under-
take to ensure the necessary arrangements to 
satisfy this obligation. 

9 The condition of the ship and its equip-
ment, systems and processes shall be main-
tained to conform with the provisions of this 
Convention to ensure that the ship in all re-
spects will remain fit to proceed to sea with-
out presenting a threat of harm to the envi-
ronment, human health, property or re-
sources. 

10 After any survey of the ship under para-
graph 1 has been completed, no change shall 
be made in the structure, any equipment, fit-
tings, arrangements or material associated 
with the Ballast Water Management plan re-
quired by regulation B-1 and covered by the 
survey without the sanction of the Admin-
istration, except the direct replacement of 
such equipment or fittings. 

 
Regel E-2  

Utfärdande eller påtecknande av certifikat  

 1. Administrationen skall se till att det för 
ett fartyg på vilket regel E-1 är tillämplig ut-
färdas ett certifikat efter företagen godkänd 
besiktning enligt regel E-1. Ett certifikat som 
utfärdats av en parts myndighet skall godtas 
av varje annan part och anses ha samma gil-
tighet som ett certifikat utfärdat av den själv 
för alla syften som denna konvention gäller. 
  

Regulation E-2 

Issuance or Endorsement of a Certificate 

1 The Administration shall ensure that a 
ship to which regulation E-1 applies is issued 
a Certificate after successful completion of a 
survey conducted in accordance with regula-
tion E-1.  A Certificate issued under the au-
thority of a Party shall be accepted by the 
other Parties and regarded for all purposes 
covered by this Convention as having the 
same validity as a Certificate issued by them. 
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2. Certifikat skall utfärdas eller påtecknas 
av administrationen eller av en person eller 
ett organ som vederbörligen har auktoriserats 
av administrationen. I samtliga fall har admi-
nistrationen det fulla ansvaret för certifikatet. 

2 Certificates shall be issued or endorsed 
either by the Administration or by any person 
or organization duly authorized by it.  In eve-
ry case, the Administration assumes full re-
sponsibility for the Certificate. 

 
Regel E-3  

Utfärdande och påtecknande av certifikat av 
annan part  

 1. En annan part får på begäran av admi-
nistrationen låta ett fartyg besiktigas och, om 
den har förvissat sig om att bestämmelserna i 
denna konvention är uppfyllda, utfärda eller 
tillåta att ett certifikat utfärdas för fartyget 
samt, i förekommande fall, påteckna respek-
tive bemyndiga påtecknande av certifikatet 
ombord på fartyget i överensstämmelse med 
denna bilaga.  

 2. En kopia av certifikatet och besiktnings-
rapporten skall så snart som möjligt över-
lämnas till den begärande administrationen.  

 3. Ett certifikat som utfärdas på detta sätt 
skall förses med en anteckning om att det har 
utfärdats på begäran av administrationen och 
ha samma verkan och få samma erkännande 
som ett certifikat utfärdat av administratio-
nen.  

 4. Certifikat får inte utfärdas till fartyg 
som har rätt att föra en stats flagg som inte är 
part i denna konvention. 

Regulation E-3 

Issuance or Endorsement of a Certificate by 
Another Party 

1 At the request of the Administration, an-
other Party may cause a ship to be surveyed 
and, if satisfied that the provisions of this 
Convention are complied with, shall issue or 
authorize the issuance of a Certificate to the 
ship, and where appropriate, endorse or au-
thorize the endorsement of that Certificate on 
the ship, in accordance with this Annex. 

 
2 A copy of the Certificate and a copy of 

the survey report shall be transmitted as soon 
as possible to the requesting Administration. 

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 a Certificate issued by 
the Administration. 

4 No Certificate shall be issued to a ship 
entitled to fly the flag of a State which is not 
a Party. 

 
  Regel E-4  

Formulär för certifikat  

 Certifikat skall utfärdas på den utfärdande 
statens officiella språk enligt formuläret i bi-
hang I. Om det använda språket inte är eng-
elska, franska eller spanska, skall det finnas 
en översättning till något av dessa språk. 

Regulation E-4 

Form of the Certificate 

The Certificate shall be drawn up in the of-
ficial language of the issuing Party, in the 
form set forth in Appendix I. If the language 
used is neither English, French nor Spanish, 
the text shall include a translation into one of 
these languages. 

 
Regel E-5  

Certifikats giltighet  

 1. Certifikat skall gälla för det tidsintervall 
som anges av administrationen, dock högst 
fem år.  

 2. För förnyade besiktningar gäller följan-
de:  

Regulation E-5 

Duration and Validity of the Certificate 

1 A Certificate shall be issued for a period 
specified by the Administration that shall not 
exceed five years. 
2 For renewal surveys: 
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 2.1 Utan hinder av bestämmelserna i punkt 
1, skall det nya certifikatet - när en förnyad 
besiktning har verkställts inom tre månader 
före det gällande certifikatets upphörandedag 
- gälla från dagen för den förnyade besikt-
ningen för en tid på högst fem år räknat från 
dagen för det gällande certifikatets upphö-
randedag.  

 2.2 När den förnyade besiktningen har 
verkställts efter det gällande certifikatets 
upphörandedag, skall det nya certifikatet gäl-
la från dagen för den förnyade besiktningen 
för en tid på högst fem år räknat från dagen 
för det gällande certifikatets upphörandedag.  

 2.3 När den förnyade besiktningen har 
verkställts mer än tre månader före det gäl-
lande certifikatets upphörandedag, skall det 
nya certifikatet gälla från dagen för den för-
nyade besiktningen för en tid på högst fem år 
räknat från dagen för den förnyade besikt-
ningen.  

3. När ett certifikat utfärdas för kortare tid 
än fem år, kan administrationen förlänga dess 
giltighetstid bortom upphörandedagen till 
den längsta tid som anges i punkt 1, om de 
besiktningar verkställs som avses i regel E-
1.1.3 och som är tillämpliga när certifikatet 
utfärdas för en tid på fem år om så behövs.  
  

4. När en förnyad besiktning har verkställts 
och ett nytt certifikat inte kan utfärdas eller 
sändas till fartyget innan det gällande certifi-
katet upphör att gälla, får den av administra-
tionen auktoriserade personen eller organisa-
tionen påteckna det gällande certifikatet, som 
då skall godtas som giltigt för en ytterligare 
tid på högst fem månader räknat från den dag 
då det skulle ha upphört att gälla.  
  

5. Om ett fartyg på ett certifikats upphö-
randedag inte befinner sig i en hamn där det 
skall besiktigas, kan administrationen för-
länga certifikatets giltighetstid, men förläng-
ningen skall endast beviljas så att fartyget 
skall kunna fortsätta sin resa till den hamn 
där det skall besiktigas och endast i de fall 
där det verkar vara riktigt och skäligt att göra 
detta. Ett certifikat får inte förlängas mer än 
tre månader, och ett fartyg som beviljas en 
sådan förlängning skall inte vid ankomsten 
till den hamn där det skall besiktigas ha rätt 
att med stöd av en sådan förlängning lämna 
den hamnen utan att ha ett nytt certifikat. När 

.1 Notwithstanding the requirements of 
paragraph 1, when the renewal survey is 
completed within three months before the 
expiry date of the existing Certificate, the 
new Certificate shall be valid from the date 
of completion of the renewal survey to a date 
not exceeding five years from the date of ex-
piry of the existing Certificate. 

.2 When the renewal survey is completed 
after the expiry date of the existing Certifi-
cate, the new Certificate shall be valid from 
the date of completion of the renewal survey 
to a date not exceeding five years from the 
date of expiry of the existing Certificate. 
 

.3 When the renewal survey is completed 
more than three months before the expiry 
date of the existing Certificate, the new Cer-
tificate shall be valid from the date of com-
pletion of the renewal survey to a date not 
exceeding five years from the date of com-
pletion of the renewal survey. 

3 If a Certificate is issued for a period of 
less than five years, the Administration may 
extend the validity of the Certificate beyond 
the expiry date to the maximum period speci-
fied in paragraph 1, provided that the surveys 
referred to in regulation E-1.1.3 applicable 
when a Certificate is issued for a period of 
five years are carried out as appropriate. 

4 If a renewal survey has been completed 
and a new Certificate cannot be issued or 
placed on board the ship before the expiry 
date of the existing Certificate, the person or 
organization authorized by the Administra-
tion may endorse the existing Certificate and 
such a Certificate shall be accepted as valid 
for a further period which shall not exceed 
five months from the expiry date. 
 
5 If a ship at the time when the Certificate 
expires is not in a port in which it is to be 
surveyed, the Administration may extend the 
period of validity of the Certificate, but this 
extension shall be granted only for the pur-
pose of allowing the ship to complete its 
voyage to the port in which it is to be sur-
veyed, and then only in cases where it ap-
pears proper and reasonable to do so.  No 
Certificate shall be extended for a period 
longer than three months, and a ship to which 
such extension is granted shall not, on its ar-
rival in the port in which it is to be surveyed, 
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den förnyade besiktningen har verkställts, 
skall det nya certifikatet gälla till en dag som 
får vara högst fem år senare än det gällande 
certifikatets upphörandedag innan förläng-
ningen beviljades. 
  

6. Ett certifikat utfärdat för ett fartyg som 
gör korta resor och som inte har förlängts en-
ligt ovanstående bestämmelser i denna regel 
får av administrationen förlängas för en tid 
av högst en månad räknat från den upphöran-
dedag som anges i certifikatet. När den för-
nyade besiktningen har verkställts, skall det 
nya certifikatet gälla till en dag som får vara 
högst fem år senare än det gällande certifika-
tets upphörandedag innan förlängningen be-
viljades.   
 

7. I särskilda fall som administrationen be-
stämmer, behöver ett nytt certifikat inte date-
ras från det gällande certifikatets upphöran-
dedag enligt bestämmelserna i punkt 2.2, 
punkt 5 eller punkt 6 i denna regel. I dessa 
särskilda fall skall det nya certifikatet gälla 
till en dag som får vara högst fem år senare 
än dagen för den förnyade besiktningen. 
  

8. Om en årlig besiktning verkställs före 
den tid som anges i regel E-1,  

8.1 skall den årsdag som anges i certifikatet 
ändras genom påteckning till ett datum som 
inte får vara mer än tre månader senare än det 
datum då besiktningen verkställdes, 
 

8.2 skall nästkommande årliga besiktning 
eller mellanliggande besiktning enligt regel 
E-1 vara verkställd under det tidsintervall 
som anges i den regeln med användning av 
den nya årsdagen,  

 8.3 kan certifikatets upphörandedag förbli 
oförändrad, om en respektive flera årliga be-
siktningar verkställs så att de längsta tidsin-
tervallen mellan besiktningarna som avses i 
regel E-1 inte överskrids.  
 9. Ett certifikat utfärdat med stöd av regel E-
2 eller E-3 skall upphöra att gälla i följande 
fall:  

 9.1 När strukturer, utrustning, system, an-
ordningar, arrangemang eller material som 
behövs för att till fullo följa denna konven-
tion har ändrats, ersatts eller väsentligen re-
parerats och certifikatet inte har påtecknats i 
enlighet med denna bilaga. 

be entitled by virtue of such extension to 
leave that port without having a new Certifi-
cate.  When the renewal survey is completed, 
the new Certificate shall be valid to a date 
not exceeding five years from the date of ex-
piry of the existing Certificate before the ex-
tension was granted. 

6 A Certificate issued to a ship engaged on 
short voyages which has not been extended 
under the foregoing provisions of this regula-
tion may be extended by the Administration 
for a period of grace of up to one month from 
the date of expiry stated on it.  When the re-
newal survey is completed, the new Certifi-
cate shall be valid to a date not exceeding 
five years from the date of expiry of the ex-
isting Certificate before the extension was 
granted. 
 

7 In special circumstances, as determined 
by the Administration, a new Certificate need 
not be dated from the date of expiry of the 
existing Certificate as required by paragraph 
2.2, 5 or 6 of this regulation.  In these special 
circumstances, the new Certificate shall be 
valid to a date not exceeding five years from 
the date of completion of the renewal survey. 
 

8 If an annual survey is completed before 
the period specified in regulation E-1, then: 
.1 the Anniversary date shown on the Certifi-
cate shall be amended by endorsement to a 
date which shall not be more than three 
months later than the date on which the sur-
vey was completed; 

.2 the subsequent annual or intermediate 
survey required by regulation E-1 shall be 
completed at the intervals prescribed by that 
regulation using the new Anniversary date; 

 
.3 the expiry date may remain unchanged 

provided one or more annual surveys, as ap-
propriate, are carried out so that the maxi-
mum intervals between the surveys pre-
scribed by regulation E-1 are not exceeded. 

9 A Certificate issued under regulation E-2 
or E-3 shall cease to be valid in any of the 
following cases: 

.1 if the structure, equipment, systems, fit-
tings, arrangements and material necessary to 
comply fully with this Convention is 
changed, replaced or significantly repaired 
and the Certificate is not endorsed in accord-
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9.2 När fartyget har övergått till en annan 

stats flagg. Ett nytt certifikat skall endast ut-
färdas när den part som skall utfärda det har 
förvissat sig om att fartyget uppfyller kraven 
i regel E-1. Vid överlåtelse mellan parter 
skall, om framställning har gjorts om det 
inom tre månader efter överlåtelsen, den part 
vars flagg fartyget tidigare hade rätt att föra 
så snart som möjligt till administrationen 
överlämna kopior av de certifikat som farty-
get hade före överlåtelsen och, om sådana 
finns, kopior av tillämpliga besiktningsrap-
porter.  
  

9.3 Om tillämpliga besiktningar inte har 
verkställts inom de tidsperioder som anges i 
regel E-1.1.  

 9.4 Om certifikatet inte har påtecknats i 
enlighet med regel E-1.1. 

ance with this Annex; 
 

.2 upon transfer of the ship to the flag of 
another State.  A new Certificate shall only 
be issued when the Party issuing the new 
Certificate is fully satisfied that the ship is in 
compliance with the requirements of regula-
tion E-1.  In the case of a transfer between 
Parties, if requested within three months after 
the transfer has taken place, the Party whose 
flag the ship was formerly entitled to fly 
shall, as soon as possible, transmit to the 
Administration copies of the Certificates car-
ried by the ship before the transfer and, if 
available, copies of the relevant survey re-
ports; 

.3 if the relevant surveys are not completed 
within the periods specified under regulation 
E-1.1; or 

.4 if the Certificate is not endorsed in ac-
cordance with regulation E-1.1. 
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Bihang I 
 
Formulär till internationellt barlastvattenhanteringscertifikat 
 
Internationellt barlastvattenhanteringscertifikat 
  
Detta certifikat har utfärdats i enlighet med bestämmelserna i internationella konventionen om 
kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment ("konventionen") med tillstånd av 
myndigheterna i 
 
......................................................................................................................................................  
(landets fullständiga namn) 
  
av……………………………………………………………………………………...................
.  
(fullständig benämning på behörig person eller behörigt organ enligt konventionen)  
   
Uppgifter om fartyget

1
 

 
Fartygets namn: …………………………………………………………………………. 

 
Signalbokstäver: ………………………………………………………………………… 

 
Hemort: …………………………………………………………………………………. 

 
Bruttodräktighet: ………………………………………………………………………… 

 
IMO-nummer

2
: ………………………………………………………………………….. 

 
Datum för kölsträckning eller då fartyget var på motsvarande byggnadsstadium: ……  

 
Barlastvattenkapacitet (m

3
): …………………………………………………………… 

  
Uppgifter om använda metoder för hantering av barlastvatten   
 
Använd metod för hantering av barlastvatten: …………………………………………………… 
 
Datum för installation (i tillämpliga fall): ……………………………………………… 
 
Tillverkarens namn (i tillämpliga fall): …………………………………………………. 
 

Huvudsaklig metod eller metoder för hantering av barlastvatten på detta fartyg är:  

 

 i överensstämmelse med regel D-1 

 i överensstämmelse med regel D-2 (beskriv!) ..................................................................................  

 regel D-4 gäller för fartyget. 
 
Härmed intygas  
 
1. att fartyget har besiktigats enligt regel E-1 i konventionens bilaga,  

                                                 
1
 Kan även anges horisontellt i rutor. 

2
 Enligt systemet för identifiering av fartyg som antogs av organisationen genom resolution A.600(15). 
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2. att det vid besiktningen har konstaterats att hantering av barlastvatten uppfyller bestämmel-
serna i konventionens bilaga.  
 
Detta certifikat gäller till den (datum), under förutsättning att fartyget genomgår besiktning i 
enlighet med regel E-1 i konventionens bilaga.  
 
Datum för genomförande av den besiktning som avses i detta certifikat: (dag, månad, år). 
 
 
 
Utfärdat i 
………………………………………………………………………………………….. 

(ort) 
 
………………….. …………………………………………………………. 
(Datum)   (Underskrift av behörig befattningshavare) 
 
 
 
 
 

(Myndighetens prägel eller stämpel)  
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Påteckning av årlig besiktning och mellanliggande besiktningar 
 
Härmed intygas att detta fartyg vid besiktning enligt regel E-1 i konventionens bilaga har be-
funnits uppfylla konventionens tillämpliga bestämmelser. 
 
  
Årlig besiktning:  Underskrift ………………………………. 
(av behörig befattningshavare) 
 

Ort ………………………………………..  
 

Datum…………………………………….. 
 

(Myndighetens prägel eller stämpel)  
 
 
Årlig besiktning* / mellanliggande besiktning*: Underskrift ………………………………. 
(av behörig befattningshavare) 
 

Ort ………………………………………..  
 

Datum…………………………………….. 
 

(Myndighetens prägel eller stämpel)  
 
 
 
Årlig besiktning* / mellanliggande besiktning*:  Underskrift ………………………………. 
(av behörig befattningshavare) 
 

Ort ………………………………………..  
 

Datum…………………………………….. 
 

(Myndighetens prägel eller stämpel)  
 
 
Årlig besiktning:   Underskrift ………………………………. 

(av behörig befattningshavare) 
 

Ort ………………………………………..  
 

Datum…………………………………….. 
 

(Myndighetens prägel eller stämpel)  
 
 
 
* Stryk det ej tillämpliga. 
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Årlig besiktning / mellanliggande besiktning enligt regel E-5.8.3 
 
Härmed bekräftas att detta fartyg vid årlig besiktning* / mellanliggande besiktning* enligt re-
gel E-5.8.3 i konventionens bilaga har befunnits uppfylla konventionens tillämpliga bestäm-
melser.  
 
Underskrift ………………………………. 
(av behörig befattningshavare) 
 
Ort ………………………………………..  
 
 
Datum…………………………………….. 
 
(Myndighetens prägel eller stämpel)  
 
 
Påteckning för att förlänga certifikat som är giltiga under fem år då regel E-5.3 är tillämplig 
 
Detta fartyg uppfyller de tillämpliga bestämmelserna i konventionen och detta certifikat skall 
därför enligt regel E-5.3 i konventionens bilaga godtas som giltigt till den (datum):  
  
Underskrift ………………………………. 
(av behörig befattningshavare) 
 
Ort ………………………………………..  
 
 
Datum…………………………………….. 
 
(Myndighetens prägel eller stämpel)  
 
 
Påteckning i fall då förnyad besiktning har verkställts och regel E-5.4 är tillämplig 
 
Detta fartyg uppfyller de tillämpliga bestämmelserna i konventionen och detta certifikat skall 
därför enligt regel E-5.4 i konventionens bilaga godtas som giltigt till den (datum):  
 
Underskrift ………………………………. 
(av behörig befattningshavare) 
 

Ort ………………………………………..  

 

Datum…………………………………….. 

 

(Myndighetens prägel eller stämpel)  

 

 

 * Stryk det ej tillämpliga. 

 
 



 38/2017  
  

 

  

 

 

 

 

 

48 

Påteckning för att förlänga giltighetstiden för ett certifikat tills fartyget kommer fram 
till besiktningshamn eller för en förlängning där regel E-5.5 eller E-5.6 är tillämplig 
  
Detta certifikat skall enligt regel E-5.5 eller E-5.6* i konventionens bilaga godtas som giltigt 
till (datum):   
 
Underskrift ………………………………. 
(av behörig befattningshavare) 
 
Ort ………………………………………..  
 
Datum…………………………………….. 
 
(Myndighetens prägel eller stämpel)  
 
 
Påteckning för att framflytta årsdagen när regel E-5.8 är tillämplig 
 
Enligt regel E-5.8 i konventionens bilaga är den nya årsdagen (datum):  
 
Underskrift ………………………………. 
(av behörig befattningshavare) 
 
Ort ………………………………………..  
 
Datum…………………………………….. 
 
(Myndighetens prägel eller stämpel)  
 
  
Enligt regel E-5.8 i konventionens bilaga är den nya årsdagen (datum):  
  
Underskrift ………………………………. 
(av behörig befattningshavare) 
 
Ort ………………………………………..  
 
Datum…………………………………….. 
 
(Myndighetens prägel eller stämpel)  
 
 
 
 
* Stryk det ej tillämpliga. 
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Bihang II 
 
Formulär till barlastvattendagbok 
 
Internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och se-
diment 
 
 

Tid: från (datum) till (datum)  
 
 
Fartygets namn: 
………………………………………………………………………………………. 
 
IMO-nummer: 
………………………………………………………………………………………… 
 
Bruttodräktighet: 
……………………………………………………………………………………… 
  
Flagg: 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

Total barlastvattenkapacitet (m
3
): 

……………………………………………………………………………….. 
 
 
Fartyget har barlastvattenhanteringsplan:   
 
Diagram över fartyget med angivande av barlasttankar:   
 
 
1. Inledning  
  
I enlighet med regel B-2 i bilagan till internationella konventionen om kontroll och hantering 
av fartygs barlastvatten och sediment skall anteckningar föras om varje barlastvattenoperation. 
Häri ingår utsläpp till sjöss och till mottagningsanordningar. 
  
2. Barlastvatten och hantering av barlastvatten  
  
Med termen barlastvatten avses vatten och däri flytande materia som tas in i ett fartyg för att 
reglera fartygets trim, krängning, djupgående, stabilitet eller skrovspänning. Hantering av bar-
lastvatten skall verkställas i enlighet med en godkänd plan för hantering av barlastvatten och 
med beaktande av organisationens riktlinjer

3
. 

 
3. Anteckningar i barlastvattendagboken  
  
Anteckningar i barlastvattendagboken skall införas vid följande tillfällen: 
  
3.1 När barlastvatten tas in  

                                                 
3
 Syftar på riktlinjerna för kontroll och hantering av fartygs barlastvatten för att begränsa införande av 

skadliga vattenlevande organismer och patogener antagna av organisationen i resolution A.868(20). 
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3.1.1 Datum, tidpunkt och lokalisering av hamn eller anordning för intag (hamn eller latitud 
och longitud) och djup, om intaget görs utanför hamn. 
 
 
3.1.2 Uppskattad volym av intag (m

3
).  

  
3.1.3 Underskrift av för åtgärden ansvarig befattningshavare.  
  
3.2 När barlastvatten cirkuleras eller behandlas i syfte att hantera barlastvatten  
  
3.2.1 Datum och tidpunkt för åtgärden.  
  
3.2.2 Uppskattad volym som cirkuleras eller behandlas (m

3
).  

  
3.2.3 Uppgift om åtgärden vidtagits i enlighet med barlastvattenhanteringsplanen.  
  
3.2.4 Underskrift av för åtgärden ansvarig befattningshavare.  
  
3.3 När barlastvatten släpps ut i havet  
  
3.3.1 Datum, tidpunkt och lokalisering av hamn eller anordning för utsläpp (hamn eller latitud 
och longitud).  
  
3.3.2 Uppskattad volym av utsläpp (m

3
) och återstående volym (m

3
). 

  
3.3.3 Uppgift om den godkända barlastvattenhanteringsplanen har tillämpats före utsläppet.  
  
3.3.4 Underskrift av för åtgärden ansvarig befattningshavare.  
  
3.4 När barlastvatten släpps ut i en mottagningsanordning  
 
3.4.1 Datum, tidpunkt och plats för intag av barlastvatten.   
 
3.4.2 Datum, tidpunkt och plats för utsläppet.  
  
3.4.3 Hamn eller anordning.  
  
3.4.4 Uppskattad utsläppt och intagen volym (m

3
).  

  
3.4.5 Uppgift om godkänd barlastvattenhanteringsplan har tillämpats före utsläppet.  
  
3.4.6 Underskrift av för åtgärden ansvarig befattningshavare.  
  
3.5 Vid ofrivilligt eller annat exceptionellt intag eller utsläpp av barlastvatten  
  
3.5.1 Datum och tidpunkt för händelsen.  
  
3.5.2 Fartygets hamn eller position vid händelsen.  
  
3.5.3 Uppskattad volym utsläppt barlastvatten (m

3
).  
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3.5.4 Omständigheterna vid intag, utsläpp, läcka eller förlust och skälen härför samt allmänna 
kommentarer. 
 
3.5.5 Uppgift om godkänd barlastvattenhanteringsplan har tillämpats före utsläppet.  
  
3.5.6 Underskrift av för åtgärden ansvarig befattningshavare.   
  
3.6 Ytterligare driftsförfaranden och allmänna kommentarer  
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4. Barlastvattenvolym  
  
Ombordvarande barlastvattenvolym uppskattas i kubikmeter. Barlastvattendagboken innehål-
ler många hänvisningar till den uppskattade volymen barlastvatten. Det erkänns att exaktheten 
i uppskattning av barlastvolym är föremål för olika tolkningar. 
 
 

Anteckningar om barlastvattenoperationer 
 

Exempel på en sida i barlastvattendagboken 
 

 
Fartygets namn: ……………………………………………………… 
 
Signalbokstäver: …………………………………………………….. 
 
 

Datum Nummer Anteckning om åtgärder / underskrift av ansvarig befatt-

ningshavare 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 
 
 
 
 

Befälhavarens namnteckning: …………………………….. 
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APPENDIX I 
 
FORM OF INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE 
 
INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE 
 
Issued under the provisions of the International Convention for the Control and Management 
of Ships’ Ballast Water and Sediments (hereinafter referred to as "the Convention") under the 
authority of the Government of 
 
……………………………………………………………………………………………… 
          (full designation of the country) 
 
by   ……………………………………….………………………………………………… 
       (full designation of the competent person or 
       organization  authorized under the provisions  
       of the Convention) 
 
Particulars of ship

1 

 

 Name of ship ……………………………………………………….……… 
 
 Distinctive number or letters  ……………………………………………… 
 
 
 Port of registry   ………………………………………………….………… 
 
 
 Gross Tonnage ……………………………………………………..……… 
 
 
 IMO number

2
 ……………………………………………………………… 

 
 Date of Construction ……………………………………….……………… 
 
 Ballast Water Capacity (in cubic metres)     
 
Details of Ballast Water Management Method(s) Used 
 
Method of Ballast Water Management used   ……………………………………..……... 
 
 Date installed (if applicable) ……………………………………….…….. 
 
 Name of manufacturer  (if applicable) ……………………………….…... 
 
 
 
1 

Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes. 
2 

IMO Ship Identification Number Scheme adopted by the Organization by resolution A.600(15). 
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The principal Ballast Water Management method(s) employed on this ship is/are: 
 
 

  in accordance with regulation D-1 
   
  in accordance with regulation D-2 

(describe) ………………………………………………………………..  
   
  the ship is subject to regulation D-4 

 
 
 

THIS IS TO CERTIFY: 

 

1 That the ship has been surveyed in accordance with regulation E-1 of the Annex 

to the Convention; and 

 

2 That the survey shows that Ballast Water Management on the ship complies 

with the Annex to the Convention. 

 

This certificate is valid until  ……………………………   subject to surveys in accor-

dance with regulation E-1 of the Annex to the Convention.  

 

Completion date of the survey on which this certificate is based: dd/mm/yyyy 

 

Issued at    ..........................................................................................................................................  

(Place of issue of certificate) 

 

 

 ............................   ............................................................................................................  

(Date of issue)          Signature of authorized official issuing the certificate) 

 

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 

 



 38/2017  
  

 

  

 

 

 

 

 

55 

 
ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEY(S) 
 
THIS IS TO CERTIFY that at a survey required by regulation E-1 of the Annex to the Con-
vention the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention: 
 
Annual survey:                   Signed ........................... 

(Signature of duly authorized official) 
 

Place ............................ 
 

Date...........................… 
 
    (Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
 
Annual*/Intermediate survey*:     Signed ........................... 

(Signature of duly authorized official) 
 

Place ............................ 
 

Date...........................… 
 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
 
Annual*/Intermediate survey*:     Signed ........................... 

(Signature of duly authorized official) 
 

Place ............................ 
 

Date...........................… 
 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
 
Annual survey:                   Signed ........................... 
   (Signature of duly authorized official) 
 

Place ............................ 
 

Date...........................… 
 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
* Delete as appropriate. 
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ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY 
IN ACCORDANCE WITH REGULATION E-5.8.3 
 
THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/intermediate

*
 survey in accordance with regula-

tion E-5.8.3 of the Annex to the Convention, the ship was found to comply with the relevant 
provisions of the Convention: 

Signed ........................................... 
(Signature of authorized official) 

 
Place ............................................. 

 
Date........................................…... 

 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
 
 
ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID 
FOR LESS THAN 5 YEARS WHERE REGULATION E-5.3 APPLIES  
 
The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in 
accordance with regulation E-5.3 of the Annex to the Convention, be accepted as valid un-
til……………………… 

Signed ......................................... 
(Signature of authorized official) 

 
Place ........................................... 

 
Date........................................…. 

 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
 
 
ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL SURVEY HAS BEEN 
 COMPLETED AND REGULATION E-5.4 APPLIES 
 
The ship complies with the relevant provisions of the Convention and this Certificate shall, in 
accordance with regulation E-5.4 of the Annex to the Convention, be accepted as   valid    un-
til ………………… 

Signed ......................................... 
(Signature of authorized official) 

 
Place ........................................... 

 
Date.........................................… 

 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 

                                                 
 
*
 Delete as appropriate 
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ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL 
REACHING THE PORT OF SURVEY OR FOR A PERIOD OF GRACE 

WHERE REGULATION E-5.5 OR E-5.6 APPLIES 
 
This Certificate shall, in accordance with regulation E-5.5 or E-5.6

*
 of the Annex to the Con-

vention, be accepted as valid until ………………….. 
 
 

Signed ...................................... 
(Signature of authorized official) 

 
Place ........................................ 

 
Date......................................… 

 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
 
 
ENDORSEMENT FOR ADVANCEMENT OF ANNIVERSARY DATE 
WHERE REGULATION E-5.8 APPLIES 
 
In accordance with regulation E-5.8 of the Annex to the Convention the new Anniversary date 
is ……………. 
 

Signed ...................................... 
(Signature of authorized official) 

 
Place ........................................ 

 
Date......................................… 

 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
 
 
In accordance with regulation E-5.8 of the Annex to the Convention the new Anniversary date 
is ……………. 
 

Signed ............................................ 
(Signature of duly authorized official) 

 
Place .............................................. 

 
Date............................................… 

 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
 
 
 
 
 

                                                 
*
 Delete as appropriate 
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APPENDIX II 
 
 FORM OF BALLAST WATER RECORD BOOK 
 
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND  
MANAGEMENT OF SHIPS’ BALLAST WATER AND SEDIMENTS 
 
Period From:   ….……   To:   ……….. 
 
Name of Ship   ……………………………………..………………... 
 
IMO number …………….…………………………………..…….…. 
 
Gross tonnage   ……………………………………………………… 
 
Flag   ………………………………………………………………… 
 
Total Ballast Water capacity  (in cubic metres)  ………………….…. 
 
The ship is provided with a Ballast Water Management plan                
 
Diagram of ship indicating ballast tanks: 
 
1 Introduction 
 
In accordance with regulation B-2 of the Annex to the International Convention for the Con-
trol and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, a record is to be kept of each 
Ballast Water operation.  This includes discharges at sea and to reception facilities. 
 
2 Ballast Water and Ballast Water Management 
 
“Ballast Water” means water with its suspended matter taken on board a ship to control trim, 
list, draught, stability, or stresses of a ship.  Management of Ballast Water shall be in 
accordance with an approved Ballast Water Management plan and taking into account 
Guidelines

4
 developed by the Organization. 

 
3 Entries in the Ballast Water Record Book 
 
Entries in the Ballast Water record book shall be made on each of the following occasions: 
 
3.1 When Ballast Water is taken on board: 
 

.1 Date, time and location of port or facility of uptake (port or 
lat/long), depth if outside port 

 
.2 Estimated volume of uptake in cubic metres 
.3 Signature of the officer in charge of the operation. 

                                                 
4
  Refer to the Guidelines for the control and management of ships’ ballast water to minimize the trans-

fer of harmful aquatic organisms and pathogens adopted by the Organization by resolution A.868(20). 
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3.2 Whenever Ballast Water is circulated or treated for Ballast Water Management 
purposes: 

 
.1 Date and time of operation 

 
.2 Estimated volume circulated or treated (in cubic metres) 

 
.3 Whether conducted in accordance with the Ballast Water 

Management plan 
 

.4 Signature of the officer in charge of the operation 
 
3.3 When Ballast Water is discharged into the sea: 
 

.1 Date, time and location of port or facility of discharge (port or 
lat/long)  

 
.2 Estimated volume discharged in cubic metres 

 
plus remaining 

volume in cubic metres 
 

.3 Whether approved Ballast Water Management plan had been 
implemented prior to discharge 

 
.4 Signature of the officer in charge of the operation. 

 
3.4 When Ballast Water is discharged to a reception facility: 
 

.1 Date, time, and location of uptake  
 

.2 Date, time, and location of discharge 
 

.3 Port or facility  
 

.4 Estimated volume discharged or taken up, in cubic metres 
 

.5 Whether approved Ballast Water Management plan had been 
implemented prior to discharge 

 
.6 Signature of officer in charge of the operation 

 
3.5 Accidental or other exceptional uptake or discharges of Ballast Water: 
 

.1 Date and time of occurrence 

.2 Port or position of the ship at time of occurrence 

.3 Estimated volume of Ballast Water discharged 
 

.4 Circumstances of uptake, discharge, escape or loss, the reason 
therefore and general remarks. 

 
.5 Whether approved Ballast Water Management plan had been 

implemented prior to discharge 
 

.6 Signature of officer in charge of the operation 
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3.6 Additional operational procedure and general remarks 
 
 
 
4 Volume of Ballast Water 
 
The volume of Ballast Water on board should be estimated in cubic metres.  The Ballast 
Water record book contains many references to estimated volume of Ballast Water.  It is 
recognized that the accuracy of estimating volumes of ballast is left to interpretation. 
 

RECORD OF BALLAST WATER OPERATIONS 
 
SAMPLE BALLAST WATER RECORD BOOK PAGE 
 
Name of Ship:   ……………………………………………… 
 
Distinctive number or letters   ………………………………. 
 
Date Item 

(number) 
Record of operations/signature of officers in charge 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Signature of master   ……………………………….. 
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