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Valtioneuvoston asetus

104/2014

alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansain-
väliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja
siihen myöhemmin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta sekä liitteen ja muutosten
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympä-

ristönsuojelulain muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään alusten aiheuttaman meren pilaantumisen
ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978
pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n ja merenkulun ympäris-
tönsuojelulain muuttamisesta annetun lain nojalla:

1 §
Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen
ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansain-
väliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden
1978 pöytäkirjan (SopS 51/1983) Lontoossa
10 päivänä lokakuuta 2008 Kansainvälisen
merenkulkujärjestön merellisen ympäristön
suojelukomitean päätöksellä MEPC.176(58)
hyväksytty uudistettu VI liite ja siihen Lon-
toossa 26 päivänä maaliskuuta 2010 mainitun
komitean päätöksellä MEPC.190(60) sekä
Lontoossa 15 päivänä heinäkuuta 2011 mai-
nitun komitean päätöksillä MEPC.202(62) ja
MEPC.203(62) tehdyt muutokset tulevat voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2015 niin kuin
niistä on sovittu.
Eduskunta on hyväksynyt uudistetun VI
liitteen ja siihen myöhemmin tehdyt muutok-

set 21 päivänä marraskuuta 2014 ja tasaval-
lan presidentti 28 päivänä marraskuuta 2014.

2 §
Uudistetun VI liitteen ja siihen myöhem-

min tehtyjen muutosten muut kuin lainsää-
dännön alaan kuuluvat määräykset ovat ase-
tuksena voimassa.

3 §
Uudistetun VI liitteen ja siihen myöhem-

min tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annettu laki (997/2014) tulee voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2015. Ahvenanmaan maa-
kuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon
maakunnassa.



Merenkulun ympäristönsuojelulain muut-
tamisesta annettu laki (998/2014) tulee voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2015.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2015.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2014

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Hallitusneuvos Lolan Eriksson
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Liite 
Sopimusteksti 

 
LIITE 13 

 
PÄÄTÖSLAUSELMA MEPC.176(58) 

 
Annettu 10 päivänä lokakuuta 2008 

 
MUUTOKSET ALUSTEN AIHEUTTA-
MAN MEREN PILAANTUMISEN EH-
KÄISEMISESTÄ VUONNA 1973 TEH-
DYN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPI-
MUKSEN, SELLAISENA KUIN SE OLI 

MUUTETTUNA SIIHEN LIITTYVÄLLÄ 
VUODEN 1978 PÖYTÄKIRJALLA, 
MUUTTAMISESTA VUONNA 1997 

TEHDYN PÖYTÄKIRJAN LIITTEE-
SEEN 

(MARPOL-yleissopimuksen tarkistettu VI 
liite) 

 

ANNEX 13 
 

RESOLUTION MEPC.176(58)  
 

Adopted on 10 October 2008 
 

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF 
THE PROTOCOL OF 1997 TO AMEND 
THE INTERNATIONAL CONVENTION 
FOR THE PREVENTION OF POLLU-
TION FROM SHIPS, 1973, AS MODI-
FIED BY THE PROTOCOL OF 1978 

RELATING THERETO 
 
 
 

(Revised MARPOL Annex VI) 

 
MERIYMPÄRISTÖN SUOJELUKO-

MITEA, joka 
 

THE MARINE ENVIRONMENT PRO-
TECTION COMMITTEE, 

 
PALAUTTAA MIELIIN Kansainvälisestä 

merenkulkujärjestöstä tehdyn yleissopimuk-
sen 38 artiklan a kohdan, joka koskee meren 
pilaantumisen ehkäisyä ja valvontaa koske-
vista kansainvälisistä sopimuksista johtuvia 
meriympäristön suojelukomitean (jäljempänä 
”komitea”) tehtäviä, 

RECALLING Article 38(a) of the Con-
vention on the International Maritime Or-
ganization concerning the functions of the 
Marine Environment Protection Committee 
(the Committee) conferred upon it by 
international conventions for the prevention 
and control of marine pollution, 

 
PANEE MERKILLE alusten aiheuttaman 

meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 
1973 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen 
(jäljempänä ”vuoden 1973 yleissopimus”) 16 
artiklan, alusten aiheuttaman meren pilaan-
tumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn 
kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän 
vuoden 1978 pöytäkirjan (jäljempänä ”vuo-
den 1978 pöytäkirja”) VI artiklan ja alusten 
aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemi-
sestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen 
yleissopimukseen muutettuna siihen liittyväl-
lä vuoden 1978 pöytäkirjalla liitetyn vuoden 
1997 muutospöytäkirjan (jäljempänä ”vuoden 
1997 pöytäkirja”) 4 artiklan, joissa yhdessä 
määritellään vuoden 1997 pöytäkirjan muut-
tamismenettely ja annetaan järjestön asian-
mukaiselle elimelle tehtäväksi harkita ja hy-
väksyä muutoksia vuoden 1973 yleissopi-
mukseen sellaisena, kuin se on muutettuna 
vuosien 1978 ja 1997 pöytäkirjoilla, 
 

NOTING article 16 of the International 
Convention for the Prevention of Pollution 
from Ships, 1973 (hereinafter referred to as 
the “1973 Convention”), article VI of the 
Protocol of 1978 relating to the International 
Convention for the Prevention of Pollution 
from Ships, 1973 (hereinafter referred to as 
the “1978 Protocol”) and article 4 of the Pro-
tocol of 1997 to amend the International 
Convention for the Prevention of Pollution 
from Ships, 1973, as modified by the Proto-
col of 1978 relating thereto (herein after re-
ferred to as the “1997 Protocol”), which to-
gether specify the amendment procedure of 
the 1997 Protocol and confer upon the ap-
propriate body of the Organization the func-
tion of considering and adopting amendments 
to the 1973 Convention, as modified by the 
1978 and 1997 Protocols, 

 
PANEE MYÖS MERKILLE, että vuoden 

1997 pöytäkirjalla vuoden 1973 yleissopi-
mukseen lisättiin VI liite ”Säännöt alusten ai-
heuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemi-
seksi” (jäljempänä ”VI liite”). 

NOTING ALSO that, by the 1997 Proto-
col, Annex VI entitled Regulations for the 
Prevention of Air Pollution from Ships is 
added to the 1973 Convention (hereinafter 
referred to as “Annex VI”), 

 
ON KÄSITELLYT MARPOL-

yleissopimuksen VI liitteen muutosehdotuk-
HAVING CONSIDERED the draft 

amendments to MARPOL Annex VI, 
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sia, 
 
 

1. HYVÄKSYY vuoden 1973 yleissopi-
muksen 16 artiklan 2 kappaleen d kohdan 
mukaisesti muutokset VI liitteeseen, jonka 
teksti on tämän päätöslauselman liitteenä; 

1. ADOPTS, in accordance with article 
16(2)(d) of the 1973 Convention, the 
amendments to Annex VI, the text of which 
is set out at Annex to the present resolution; 

 
2. PÄÄTTÄÄ vuoden 1973 yleissopimuk-

sen 16 artiklan 2 kappaleen f kohdan iii ala-
kohdan mukaisesti, että mainitut muutokset 
katsotaan hyväksytyiksi 1 päivänä tammikuu-
ta 2010, ellei ennen tätä päivää vähintään yksi 
kolmannes sopimuspuolista tai sopimuspuo-
let, joiden kauppalaivastot yhdessä edustavat 
vähintään 50:tä prosenttia koko maailman 
kauppalaivaston bruttovetoisuudesta, ole il-
moittanut järjestön pääsihteerille, että ne vas-
tustavat muutoksia; 
 

2. DETERMINES, in accordance with ar-
ticle 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, 
that the amendments shall be deemed to have 
been accepted on 1 January 2010, unless pri-
or to that date, not less than one-third of the 
Parties or Parties the combined merchant 
fleets of which constitute not less than 50 per 
cent of the gross tonnage of the world’s mer-
chant fleet, have communicated to the Or-
ganization their objection to the amendments; 

 
3. KEHOTTAA sopimuspuolia panemaan 

merkille, että muutokset tulevat vuoden 1973 
yleissopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen g 
kohdan ii alakohdan mukaisesti voimaan 1 
päivänä heinäkuuta 2010, kun ne on hyväk-
sytty 2 kappaleen mukaisesti; 
 

3.INVITES the Parties to note that, in ac-
cordance with article 16(2)(g)(ii) of the 1973 
Convention, the said amendments shall enter 
into force on 1 July 2010 upon their accep-
tance in accordance with paragraph 2 above; 

 
4. PYYTÄÄ pääsihteeriä vuoden 1973 

yleissopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen e 
kohdan mukaisesti toimittamaan oikeaksi to-
distetut jäljennökset tästä päätöslauselmasta 
ja sen liitteessä olevista muutoksista kaikille 
sopimuspuolille vuoden 1973 yleissopimuk-
sessa, sellaisena kuin se on muutettuna vuosi-
en 1978 ja 1997 pöytäkirjoilla; 
 

4. REQUESTS the Secretary-General, in 
conformity with article 16(2)(e) of the 1973 
Convention, to transmit to all Parties to the 
1973 Convention, as modified by the 1978 
and 1997 Protocols, certified copies of the 
present resolution and the text of the amend-
ments contained in the Annex; 

 
5. PYYTÄÄ LISÄKSI pääsihteeriä toimit-

tamaan jäljennökset tästä päätöslauselmasta 
ja sen liitteestä niille järjestön jäsenille, jotka 
eivät ole sopimuspuolia vuoden 1973 yleisso-
pimuksessa, sellaisena kuin se on muutettuna 
vuosien 1978 ja 1997 pöytäkirjoilla. 
 

5. REQUESTS FURTHER the Secretary-
General to transmit to the Members of the 
Organization which are not Parties to the 
1973 Convention, as modified by the 1978 
and 1997 Protocols, copies of the present 
resolution and its Annex; and 

 
6. KEHOTTAA MARPOL-

yleissopimuksen VI liitteen sopimuspuolia ja 
muita jäsenhallituksia saattamaan MARPOL-
yleissopimuksen VI liitteen muutokset lai-
vanvarustajien, liikenteenharjoittajien, laivan-
rakentajien, meridieselmoottoreiden valmista-
jien, meriliikenteessä käytettävän polttoai-
neen toimittajien ja muiden sidosryhmien tie-
toon. 
 

6. INVITES the Parties to MARPOL An-
nex VI and other Member Governments to 
bring the amendments to MARPOL Annex 
VI to the attention of shipowners, ship opera-
tors, shipbuilders, marine diesel engine man-
ufacturers, marine fuel suppliers and any oth-
er interested groups. 

 
Liite 

 
MARPOL-YLEISSOPIMUKSEN TAR-

KISTETTU VI LIITE 
 
 

Säännöt alusten aiheuttaman ilman pilaan-
tumisen ehkäisemiseksi 

ANNEX 
 

REVISED MARPOL ANNEX VI 
 
 
 

Regulations for the Prevention of Air Pol-
lution from Ships 
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I LUKU 

YLEISTÄ 

1 sääntö 

Soveltaminen 

Tämän liitteen määräyksiä sovelletaan 
kaikkiin aluksiin, paitsi mitä erikseen toisin 
määrätään tämän liitteen 3, 5, 6, 13, 15, 16 ja 
18 säännössä. 

CHAPTER I  

GENERAL 

Regulation 1 

Application 

The provisions of this Annex shall apply to 
all ships, except where expressly provided 
otherwise in regulations 3, 5, 6, 13, 15, 16 
and 18 of this Annex. 

 
2 sääntö 

Määritelmät 

Tässä liitteessä: 
 

1 Liite tarkoittaa alusten aiheuttaman meren 
pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 
tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen 
(MARPOL-yleissopimuksen), sellaisena kuin 
se on muutettuna yleissopimukseen liitetyllä 
vuoden 1978 pöytäkirjalla ja yleissopimuk-
seen liitetyllä vuoden 1997 pöytäkirjalla, VI 
liitettä, sellaisena kuin se on järjestön muut-
tamana, edellyttäen, että muutokset on hyväk-
sytty ja saatettu voimaan tämän yleissopi-
muksen 16 artiklan määräysten mukaisesti. 
 

Regulation 2 

Definitions 

For the purpose of this Annex: 
 

1 Annex means Annex VI to the Interna-
tional Convention for the Prevention of Pol-
lution from Ships 1973 (MARPOL), as mod-
ified by the Protocol of 1978 relating thereto, 
and as modified by the Protocol of 1997, as 
amended by the Organization, provided that 
such amendments are adopted and brought 
into force in accordance with the provisions 
of article 16 of the present Convention. 

 
2 Vastaava rakennusvaihe tarkoittaa vaihet-

ta, jossa 
 
.1 määrätyksi alukseksi tunnistettava raken-

taminen on alkanut; ja 
 
.2 aluksen kokoaminen on aloitettu, ja se 

käsittää vähintään 50 tonnia tai yhden prosen-
tin kaikkien rakennusaineiden arvioidusta ko-
konaismäärästä, pienemmän luvun mukaises-
ti. 
 

2 A similar stage of construction means the 
stage at which: 
 

.1 construction identifiable with a specific 
ship begins; and 
 

.2 assembly of that ship has commenced 
comprising at least 50 tons or one per cent of 
the estimated mass of all structural material, 
whichever is less. 

 
3 Vuosipäivä tarkoittaa kunkin vuoden päi-

vää ja kuukautta, joka vastaa kansainvälisen 
ilmansuojelutodistuskirjan voimassaolon 
päättymispäivää. 
 

3 Anniversary date means the day and the 
month of each year which will correspond to 
the date of expiry of the International Air 
Pollution Prevention Certificate. 

 
4 Apuhallintalaite tarkoittaa meridiesel-

moottoriin asennettua järjestelmää, toimintoa 
tai valvontastrategiaa, jonka tarkoituksena on 
suojata moottoria ja/tai sen oheislaitteita käyt-
töolosuhteissa, jotka voivat johtaa moottorin 
vahingoittumiseen tai rikkoutumiseen, tai jota 
käytetään moottorin käynnistämisen apuna. 
Apuhallintalaite voi olla myös strategia tai 
toimenpide, josta on riittävällä varmuudella 
osoitettu, että se ei ole estolaite. 

4 Auxiliary control device means a system, 
function, or control strategy installed on a 
marine diesel engine that is used to protect 
the engine and/or its ancillary equipment 
against operating conditions that could result 
in damage or failure, or that is used to facili-
tate the starting of the engine. An auxiliary 
control device may also be a strategy or 
measure that has been satisfactorily demon-
strated not to be a defeat device. 

 
5 Jatkuva syöttö määritellään prosessina, 

missä jäte syötetään polttokammioon ilman 
5 Continuous feeding is defined as the pro-

cess whereby waste is fed into a combustion 
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ihmisen avustusta jätteenpolttouunin ollessa 
normaalissa toimintatilassa ja polttokammion 
käyttölämpötilan ollessa 850–1 200 °C. 
 

chamber without human assistance while the 
incinerator is in normal operating conditions 
with the combustion chamber operative tem-
perature between 850°C and 1,200°C. 

 
6 Estolaite tarkoittaa laitetta, jolla mitataan 

tai aistitaan käyttömuuttujia (kuten moottorin 
nopeutta, lämpötilaa, sisäänottopainetta tai 
muuta parametria) tai reagoidaan niihin, jotta 
voidaan aktivoida, moduloida, viivyttää tai 
deaktivoida mikä tahansa päästöjen valvonta-
järjestelmän osa tai toiminto siten, että pääs-
töjen valvontajärjestelmän tehokkuus nor-
maaleissa käyttöolosuhteissa heikkenee, ellei 
tällaisen laitteen käyttö ole osa sovellettavia 
päästötodistusten edellyttämiä testimenettely-
jä. 
 

6 Defeat device means a device which 
measures, senses, or responds to operating 
variables (e.g., engine speed, temperature, in-
take pressure or any other parameter) for the 
purpose of activating, modulating, delaying 
or deactivating the operation of any compo-
nent or the function of the emission control 
system such that the effectiveness of the 
emission control system is reduced under 
conditions encountered during normal opera-
tion, unless the use of such a device is sub-
stantially included in the applied emission 
certification test procedures. 

 
7 Päästö tarkoittaa minkä tahansa tämän 

liitteen perusteella valvotun aineen vapautu-
mista aluksesta ilmakehään tai mereen. 
 

7 Emission means any release of sub-
stances, subject to control by this Annex, 
from ships into the atmosphere or sea. 

 
8 Päästöjen valvonta-alue tarkoittaa aluetta, 

jolla on otettava käyttöön alusten päästöjä 
koskevia erityisiä pakollisia toimenpiteitä ty-
pen- tai rikin oksideista ja hiukkasista tai 
näistä kaikista kolmesta päästöstä johtuvan 
ilman pilaantumisen ja siihen liittyvien ihmis-
ten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien 
haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi, vä-
hentämiseksi ja valvomiseksi. Päästöjen val-
vonta-alueita ovat tämän liitteen 13 ja 14 
säännössä luetellut tai niiden mukaisesti ni-
metyt valvonta-alueet. 
 

8 Emission Control Area means an area 
where the adoption of special mandatory 
measures for emissions from ships is re-
quired to prevent, reduce and control air pol-
lution from NOx or SOx and particulate mat-
ter or all three types of emissions and their 
attendant adverse impacts on human health 
and the environment. Emission Control Ar-
eas shall include those listed in, or designated 
under, regulations 13 and 14 of this Annex. 

 
9 Polttoöljy tarkoittaa mitä tahansa poltet-

tavaksi aluksella tarkoitettua aluksen kulkuun 
tai käyttöön tarvittavaa polttoainetta, myös 
kevyttä ja raskasta polttoainetta. 
 

9 Fuel oil means any fuel delivered to and 
intended for combustion purposes for propul-
sion or operation on board a ship, including 
distillate and residual fuels. 

 
10 Bruttovetoisuus tarkoittaa bruttovetoi-

suutta, joka lasketaan vuoden 1969 kansain-
välisen alustenmittausyleissopimuksen I liit-
teessä tai sitä mahdollisesti seuraavassa yleis-
sopimuksessa annettujen aluksenmittaussään-
töjen mukaan 

10 Gross tonnage means the gross tonnage 
calculated in accordance with the tonnage 
measurement regulations contained in Annex 
I to the International Convention on Tonnage 
Measurements of Ships, 1969 or any succes-
sor Convention. 

 
11 Asennukset tämän liitteen 12 säännössä 

tarkoittavat järjestelmien, varusteiden, myös 
uusien kannettavien palonsammutusyksiköi-
den, eristyksen tai muun materiaalin asenta-
mista alukselle tämän liitteen voimaantulo-
päivän jälkeen, mutta ei tarkoita aikaisemmin 
asennettujen järjestelmien, varusteiden, eris-
tyksen tai muun materiaalin korjausta tai uu-
delleen lataamista eikä kannettavien palon-
sammutusyksikköjen uudelleen lataamista. 
 

11 Installations in relation to regulation 12 
of this Annex means the installation of sys-
tems, equipment including portable fire-
extinguishing units, insulation, or other mate-
rial on a ship, but excludes the repair or re-
charge of previously installed systems, 
equipment, insulation, or other material, or 
the recharge of portable fire-extinguishing 
units. 

 
12 Asennettu tarkoittaa meridieselmootto-

ria, joka on asennettu tai tarkoitettu asennet-
tavaksi alukselle, myös kannettavaa apudie-

12 Installed means a marine diesel engine 
that is or is intended to be fitted on a ship, in-
cluding a portable auxiliary marine diesel 
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selmoottoria vain, jos sen polttoaineen syöttö-
, jäähdytys- tai pakokaasujärjestelmä on aluk-
sen kiinteä osa. Polttoaineen syöttöjärjestel-
mää pidetään aluksen kiinteänä osana vain, 
jos se on kiinnitetty alukseen pysyvästi. Tämä 
määritelmä kattaa meridieselmoottorin, jota 
käytetään täydentämään tai lisäämään aluksen 
asennettua tehokapasiteettia ja joka on tarkoi-
tettu aluksen kiinteäksi osaksi. 
 

engine, only if its fuelling, cooling, or ex-
haust system is an integral part of the ship. A 
fuelling system is considered integral to the 
ship only if it is permanently affixed to the 
ship. This definition includes a marine diesel 
engine that is used to supplement or augment 
the installed power capacity of the ship and is 
intended to be an integral part of the ship. 

 
13 Irrationaalinen päästöjen valvontastra-

tegia tarkoittaa strategiaa tai toimenpidettä, 
joka heikentää päästönvalvontajärjestelmän 
tehokkuutta sen tason alapuolelle, jota sovel-
lettavissa päästötestimenettelyissä odotetaan, 
kun alusta käytetään tavanomaisissa käyttö-
olosuhteissa. 
 

13 Irrational emission control strategy 
means any strategy or measure that, when the 
ship is operated under normal conditions of 
use, reduces the effectiveness of an emission 
control system to a level below that expected 
on the applicable emission test procedures. 

 
14 Meridieselmoottori tarkoittaa mäntäpolt-

tomoottoria, joka toimii tämän liitteen 13 
säännön alaisella nestemäisellä polttoaineella 
tai kaksipolttoainekäytössä, myös tarvittaessa 
tehostimella tai yhdistelmäjärjestelmällä va-
rustettua moottoria. 

14 Marine diesel engine means any recip-
rocating internal combustion engine operat-
ing on liquid or dual fuel, to which regulation 
13 of this Annex applies, including boost-
er/compound systems if applied. 

 
15 Typen oksidien tekninen säännöstö tar-

koittaa MARPOL-konferenssin päätöslau-
selmalla nro 2 hyväksyttyä meridieselmootto-
reiden typen oksidipäästöjen valvonnan tek-
nistä säännöstöä, sellaisena kuin se on järjes-
tön muuttamana edellyttäen, että muutokset 
on hyväksytty ja saatettu voimaan tämän 
yleissopimuksen 16 artiklan määräysten mu-
kaisesti. 

15 NOx Technical Code means the Techni-
cal Code on Control of Emission of Nitrogen 
Oxides from Marine Diesel Engines adopted 
by resolution 2 of the 1997 MARPOL Con-
ference, as amended by the Organization, 
provided that such amendments are adopted 
and brought into force in accordance with the 
provisions of article 16 of the present Con-
vention. 

 
16 Otsonikerrosta heikentävät aineet tar-

koittavat valvottuja aineita, jotka määritellään 
otsonikerrosta heikentävistä aineista vuonna 
1987 tehdyn Montrealin pöytäkirjan 1 artik-
lan 4 kohdassa ja jotka luetellaan kyseisen 
pöytäkirjan tätä liitettä sovellettaessa tai tul-
kittaessa voimassa olevissa A, B, C tai E liit-
teissä. 

16 Ozone depleting substances means con-
trolled substances defined in paragraph (4) of 
article 1 of the Montreal Protocol on Sub-
stances that Deplete the Ozone Layer, 1987, 
listed in Annexes A, B, C or E to the said 
Protocol in force at the time of application or 
interpretation of this Annex. 

 
Otsonikerrosta heikentäviin aineisiin, joita 

voi olla aluksella, kuuluvat muiden ohella 
seuraavat: 

 
Haloni 1211 bromiklooridifluorimetaani 
 
Haloni 1301 bromitrifluorimetaani 
 
Haloni 2402 1,2-dibromi-1,1,2,2-tetra- fluo-

rietaani (käytetään myös nimeä haloni 
114B2) 

CFC-11 trikloorifluorimetaani 
CFC-12 diklooridifluorimetaani 
 
CFC-113 1,1,2-trikloori-1,2,2-trifluori- 

etaani 
CFC-114 1,2-dikloori-1,1,2,2,-tetrafluori-

etaani 
CFC-115 klooripentafluorietaani. 

Ozone depleting substances that may be 
found on board ship include, but are not lim-
ited to: 
 

Halon 1211 Bromochlorodifluoromethane 
 

Halon 1301 Bromotrifluoromethane 
 

Halon 2402 1, 2-Dibromo -1, 1, 2, 2-
tetraflouroethane (also known as Halon 
114B2) 

 CFC-11 Trichlorofluoromethane 
CFC-12 Dichlorodifluoromethane 

 
CFC-113 1, 1, 2 – Trichloro – 1, 2, 2 – tri-

fluoroethane 
 CFC-114 1, 2 – Dichloro –1, 1, 2, 2 – tet-

rafluoroethane  
CFC-115 Chloropentafluoroethane 
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17 Aluksella tapahtuva jätteenpoltto tar-

koittaa jätteiden tai muun aineksen polttamis-
ta aluksella, jos sellaiset jätteet tai muut ai-
nekset ovat syntyneet aluksen normaalin toi-
minnan yhteydessä. 

17 Shipboard incineration means the incin-
eration of wastes or other matter on board a 
ship, if such wastes or other matter were gen-
erated during the normal operation of that 
ship. 

 
18 Aluksella sijaitseva jätteenpolttouuni 

tarkoittaa aluksen laitteistoa, jonka suunnitel-
tu pääasiallinen käyttötarkoitus on jätteiden 
poltto. 

18 Shipboard incinerator means a ship-
board facility designed for the primary pur-
pose of incineration. 

 
19 Rakennetut alukset ovat aluksia, joiden 

köli on laskettu tai jotka ovat vastaavassa ra-
kennusvaiheessa. 

19 Ships constructed means ships the keels 
of which are laid or which are at a similar 
stage of construction. 

 
20 Jäteöljy tarkoittaa jäteöljyä polttoaine- 

tai voiteluöljyn separaattoreista, jätevoiteluöl-
jyä pää- tai apukoneistosta tai jäteöljyä pilssi-
veden separaattoreista, öljynsuodatuslaitteista 
tai vuotoastioista. 

20 Sludge oil means sludge from the fuel 
oil or lubricating oil separators, waste lubri-
cating oil from main or auxiliary machinery, 
or waste oil from bilge water separators, oil 
filtering equipment or drip trays. 

 
21 Säiliöalus tarkoittaa öljysäiliöalusta, ku-

ten se määritellään tämän yleissopimuksen I 
liitteen 1 säännössä, tai kemikaalisäiliöalusta, 
kuten se määritellään tämän yleissopimuksen 
II liitteen 1 säännössä. 

21 Tanker means an oil tanker as defined in 
regulation 1 of Annex I or a chemical tanker 
as defined in regulation 1 of Annex II of the 
present Convention. 

 
3 sääntö 

Poikkeukset ja vapautukset 

Yleistä 
 

1Tämän liitteen sääntöjä ei sovelleta 
 

 
.1 päästöön, joka on tarpeen aluksen turval-

lisuuden varmistamiseksi tai ihmishengen pe-
lastamiseksi merellä; tai 
 

 
.2 päästöön, joka aiheutuu aluksen tai sen 

varusteiden vahingoittumisesta, edellyttäen, 
että 
 

.2.1 vahingon sattumisen tai päästön havait-
semisen jälkeen on ryhdytty kaikkiin kohtuul-
lisiin varotoimiin päästön ehkäisemiseksi tai 
minimoimiseksi, ja 
 

 
.2.2 aluksen omistaja tai päällikkö ei ole 

toiminut joko aikomuksenaan aiheuttaa va-
hinko tai piittaamattomasti ja tietäen, että va-
hinko todennäköisesti seuraisi. 

 
Kokeilut alusten aiheuttamien päästöjen 
vähentämiseksi ja päästöjen valvontatek-
nologian tutkimus 

Regulation 3 

Exceptions and Exemptions 

General 

1 Regulations of this Annex shall not apply 
to: 
 

.1 any emission necessary for the purpose 
of securing the safety of a ship or saving life 
at sea; or 
  
 

.2 any emission resulting from damage to a 
ship or its equipment: 
 
 

.2.1 provided that all reasonable precau-
tions have been taken after the occurrence of 
the damage or discovery of the emission for 
the purpose of preventing or minimizing the 
emission; and 
 

.2.2 except if the owner or the master acted 
either with intent to cause damage, or reck-
lessly and with knowledge that damage 
would probably result. 
 
Trials for Ship Emission Reduction and 
Control Technology Research 

 
2 Sopimuspuolen hallinto voi tarvittaessa 

yhteistyössä muiden hallintojen kanssa myön-
tää vapautuksen tämän liitteen erityismäärä-
yksistä alukselle, jotta sillä voidaan tehdä ko-
keiluja alusten päästöjen vähentämis- ja val-

2 The Administration of a Party may, in co-
operation with other Administrations as ap-
propriate, is an exemption from specific pro-
visions of this Annex for a ship to conduct 
trials for the development of ship emission 
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vontatekniikoiden ja moottorien suunnitte-
luohjelmien kehittämiseksi. Vapautus voi-
daan antaa vain, jos liitteen erityismääräysten 
tai vuonna 2008 tarkistetun typen oksidien 
teknisen säännöstön soveltaminen voisi estää 
tutkimuksen tällaisten tekniikoiden tai ohjel-
mien kehittämiseksi. Vapautusta koskeva lu-
pa annetaan vain tarvittavien alusten vähim-
mäismäärälle, ja sitä koskevat seuraavat mää-
räykset: 
 

.1 jos meridieselmoottorin sylinteritilavuus 
on enintään 30 litraa, merikokeilu kestää 
enintään 18 kuukautta. Jos lisäaikaa tarvitaan, 
luvan antava hallinto voi uudistaa luvan toi-
seksi 18 kuukauden jaksoksi; tai 
 

 
 
.2 jos meridieselmoottorin sylinteritilavuus 

on vähintään 30 litraa, merikokeilu kestää 
enintään viisi vuotta, ja luvan antava hallinto 
tarkastaa jokaisen välikatsastuksen yhteydes-
sä, kuinka kokeilu edistyy. Lupa voidaan tar-
kastuksen perusteella peruuttaa, jos testauk-
sessa ei ole noudatettu lupaehtoja tai jos kat-
sotaan, että tekniikka tai ohjelma ei todennä-
köisesti tuota tehokkaita tuloksia alusten 
päästöjen vähentämiseksi ja valvomiseksi. Jos 
tarkastava hallinto katsoo, että tietyn teknii-
kan tai ohjelman testaamiseen tarvitaan lisä-
aikaa, lupa voidaan uudistaa enintään viiden 
vuoden lisäajaksi. 

 
 
 
 

Merenpohjan kivennäisvaroihin liittyvästä 
toiminnasta johtuvat päästöt 
 

3.1 Tämän liitteen määräyksiä ei tämän 
yleissopimuksen 2 artiklan 3 kappaleen b 
kohdan ii alakohdan mukaisesti sovelleta me-
renpohjan kivennäisvarojen tutkimisesta ja 
hyödyntämisestä sekä siihen liittyvästä ranni-
kon ulkopuolella tapahtuvasta jalostamisesta 
välittömästi johtuviin päästöihin. Tällaisia 
päästöjä ovat muun muassa seuraavat: 
 

.1 yksinomaan merenpohjan kivennäisvaro-
jen tutkimisen ja hyödyntämisen sekä näihin 
liittyvän rannikon ulkopuolella tapahtuvan 
käsittelyn välittömänä tuloksena syntyneiden 
aineiden poltosta johtuvat päästöt, myös mut-
ta ei ainoastaan hiilivetyjen leimahduksesta ja 
porausjätteen, -liejun ja/tai stimulointiainei-
den palamisesta lähteen valmistelun ja tes-
tausoperaatioiden aikana sekä leimahduksista 
häiriöolosuhteissa johtuvat päästöt, 
 
 

.2 porausnesteiden ja porausjätteen mukana 
kulkeutuvien kaasujen ja haihtuvien yhdistei-
den vapautuminen, 
 

 

reduction and control technologies and en-
gine design programmes. Such an exemption 
shall only be provided if the applications of 
specific provisions of the Annex or the re-
vised NOx Technical Code 2008 could im-
pede research into the development of such 
technologies or programmes. A permit for 
such an exemption shall only be provided to 
the minimum number of ships necessary and 
be subject to the following provisions: 
 

.1 for marine diesel engines with a per cyl-
inder displacement up to 30 litres, the dura-
tion of the sea trial shall not exceed 18 
months. If additional time is required, a per-
mitting Administration or Administrations 
may permit a renewal for one additional 18-
month period; or 
 

.2 for marine diesel engines with a per cyl-
inder displacement at or above 30 litres, the 
duration of the ship trial shall not exceed 5 
years and shall require a progress review by 
the permitting Administration or Administra-
tions at each intermediate survey. A permit 
may be withdrawn based on this review if the 
testing has not adhered to the conditions of 
the permit or if it is determined that the tech-
nology or programme is not likely to produce 
effective results in the reduction and control 
of ship emissions. If the reviewing Admini-
stration or Administrations determine that 
additional time is required to conduct a test 
of a particular technology or programme, a 
permit may be renewed for an additional time 
period not to exceed five years. 
 
Emissions from Sea-bed Mineral Activities 
 

3.1 Emissions directly arising from the ex-
ploration, exploitation and associated off-
shore processing of sea-bed mineral re-
sources are, consistent with article 2(3)(b)(ii) 
of the present Convention, exempt from the 
provisions of this Annex. Such emissions in-
clude the following: 
 
 

.1 emissions resulting from the incineration 
of substances that are solely and directly the 
result of exploration, exploitation and associ-
ated offshore processing of sea-bed mineral 
resources, including but not limited to the 
flaring of hydrocarbons and the burning of 
cuttings, muds, and/or stimulation fluids dur-
ing well completion and testing operations, 
and flaring arising from upset conditions; 
 
 

.2 the release of gases and volatile com-
pounds entrained in drilling fluids and cut-
tings; 
  
 
.3 emissions associated solely and directly 
with the treatment, handling, or storage of 
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.3 päästöt, jotka liittyvät yksinomaan ja vä-
littömästi merenpohjan kivennäisvarojen kä-
sittelyyn tai varastoimiseen, ja 
 

.4 yksinomaan merenpohjan kivennäisvaro-
jen tutkimisessa ja hyödyntämisessä sekä sii-
hen liittyvässä rannikon ulkopuolella tapah-
tuvassa käsittelyssä käytettävien meridiesel-
moottorien päästöt. 
 

3.2 Tämän liitteen 18 säännön vaatimuksia 
ei sovelleta työmaalla tuotettaviin hiilivetyi-
hin, joita käytetään myöhemmin työmaalla 
polttoaineena, jos hallinto on hyväksynyt tä-
män. 

sea-bed minerals; and 
 

.4 emissions from marine diesel engines 
that are solely dedicated to the exploration, 
exploitation and associated offshore process-
ing of sea-bed mineral resources. 
 
 

3.2 The requirements of regulation 18 of 
this Annex shall not apply to the use of hy-
drocarbons which are produced and subse-
quently used on site as fuel, when approved 
by the Administration. 

 
4 sääntö 

Samanarvoisuudet 

1 Sopimuspuolen hallinto voi sallia, että 
alukseen asennetaan muu kuin tässä liitteessä 
vaadittu laite, materiaali, väline tai koje tai et-
tä aluksella käytetään muuta vaihtoehtoista 
menettelyä, polttoainetta tai noudattamisme-
netelmää, jos sellainen laite, materiaali, väli-
ne tai koje taikka muu menettely, vaihtoeh-
toinen polttoaine tai noudattamismenetelmä 
on päästöjen vähentämisen kannalta vähin-
tään yhtä tehokas kuin tässä liitteessä vaadit-
tu, 13 ja 14 säännössä esitetyt vaatimukset 
mukaan luettuina. 

Regulation 4 

Equivalents 

1 The Administration of a Party may allow 
any fitting, material, appliance or apparatus 
to be fitted in a ship or other procedures, al-
ternative fuel oils, or compliance methods 
used as an alternative to that required by this 
Annex if such fitting, material, appliance or 
apparatus or other procedures, alternative 
fuel oils, or compliance methods are at least 
as effective in terms of emissions reductions 
as that required by this Annex, including any 
of the standards set forth in regulations 13 
and 14. 

 
2 Sopimuspuolen hallinto, joka sallii jonkin 

vaihtoehtoisen laitteen, materiaalin, välineen 
tai kojeen taikka muun menettelyn, vaihtoeh-
toisen polttoaineen tai noudattamismenetel-
män käyttämisen tässä liitteessä vaaditun 
asemasta, toimittaa tästä yksityiskohtaiset tie-
dot järjestölle, joka jakaa tiedot sopimuspuo-
lille tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä var-
ten. 

2 The Administration of a Party which al-
lows a fitting, material, appliance or appara-
tus or other procedures, alternative fuel oils, 
or compliance methods used as an alternative 
to that required by this Annex shall commu-
nicate to the Organization for circulation to 
the Parties particulars thereof, for their in-
formation and appropriate action, if any. 

 
3 Sopimuspuolen hallinnon olisi otettava 

huomioon tämän säännön mukaisia samanar-
voisuuksia koskeva järjestön laatima ohjeisto. 

3 The Administration of a Party should 
take into account any relevant guidelines de-
veloped by the Organization pertaining to the 
equivalents provided for in this regulation. 

 
4 Sopimuspuolen hallinto, joka sallii tämän 

säännön 1 kappaleen mukaisen samanarvoi-
suuden käytön, pyrkii toimimaan siten, että 
sopimuspuolen tai muiden valtioiden ympä-
ristölle, ihmisten terveydelle, omaisuudelle 
tai luonnonvaroille ei aiheudu vahinkoa tai 
haittaa. 

4 The Administration of a Party which al-
lows the use of an equivalent as set forth in 
paragraph 1 of this regulation shall endeav-
our not to impair or damage its environment, 
human health, property, or resources or those 
of other States. 

 
II LUKU 

KATSASTUKSET, TODISTUKSET JA 
VALVONTA 

5 sääntö 

Katsastukset 

 

CHAPTER II 

SURVEY, CERTIFICATION AND 
MEANS OF CONTROL 

Regulation 5 

Surveys 
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1 Jokaiselle alukselle, jonka bruttovetoisuus 
on vähintään 400, ja jokaiselle kiinteälle tai 
kelluvalle porauslautalle ja muulle alustalle 
tehdään seuraavat katsastukset: 
 

.1 Peruskatsastus tehdään, ennen kuin alus 
otetaan käyttöön tai ennen kuin tämän liitteen 
6 säännön mukainen todistuskirja annetaan 
ensimmäisen kerran. Katsastuksessa varmis-
tetaan että varusteet, järjestelmät, laitteet, jär-
jestelyt ja materiaalit ovat täysin tämän liit-
teen asianomaisten vaatimusten mukaisia. 
 

.2 Uusintakatsastus tehdään hallinnon mää-
rittämin enintään viiden vuoden väliajoin, 
paitsi jos sovelletaan tämän liitteen 9 säännön 
2, 5, 6, tai 7 kappaletta. Uusintakatsastukses-
sa varmistetaan, että varusteet, järjestelmät, 
laitteet, järjestelyt ja materiaalit ovat täysin 
tämän liitteen asianomaisten vaatimusten 
mukaisia. 
 

.3 Välikatsastus tehdään kolmen kuukauden 
kuluessa ennen tai jälkeen toista todistuskir-
jan vuosipäivää tai kolmen kuukauden kulu-
essa ennen tai jälkeen kolmatta todistuskirjan 
vuosipäivää. Välikatsastus tehdään yhden tä-
män säännön 1 kappaleen 4 kohdassa määri-
tetyn vuosikatsastuksen sijasta. Välikatsas-
tuksessa varmistetaan, että varusteet ja järjes-
telyt ovat täysin tämän liitteen asianomaisten 
vaatimusten mukaisia. Välikatsastukset hy-
väksytään tämän liitteen 6 tai 7 säännön mu-
kaisesti annettavassa todistuskirjassa. 

1 Every ship of 400 gross tonnage and 
above and every fixed and floating drilling 
rig and other platforms shall be subject to the 
surveys specified below: 
 
.1 An initial survey before the ship is put into 
service or before the certificate required un-
der regulation 6 of this Annex is issued for 
the first time. This survey shall be such as to 
ensure that the equipment, systems, fittings, 
arrangements and material fully comply with 
the applicable requirements of this Annex; 
 

.2 A renewal survey at intervals specified 
by the Administration, but not exceeding five 
years, except where regulation 9.2, 9.5, 9.6 or 
9.7 of this Annex is applicable. The renewal 
survey shall be such as to ensure that the 
equipment, systems, fittings, arrangements 
and material fully comply with applicable re-
quirements of this Annex; 
 

.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 certificate 
which shall take the place of one of the an-
nual surveys specified in paragraph 1.4 of 
this regulation. The intermediate survey shall 
be such as to ensure that the equipment and 
arrangements fully comply with the ap-
plicable requirements of this Annex and are 
in good working order. Such intermediate 
surveys shall be endorsed on the certificate 
issued under regulation 6 or 7 of this Annex; 

 
.4 Vuosikatsastus tehdään kolmen kuukau-

den kuluessa ennen tai jälkeen kutakin todis-
tuskirjan vuosipäivää, ja siinä tarkastetaan 
tämän säännön 1 kappaleen 1 kohdassa tar-
koitetut varusteet, järjestelmät, laitteet, järjes-
telyt ja materiaalit yleisesti sen varmistami-
seksi, että ne on pidetty kunnossa tämän 
säännön 4 kappaleen mukaisesti ja että ne 
toimivat tyydyttävästi alukselle tarkoitetussa 
käytössä. Vuosikatsastukset hyväksytään tä-
män liitteen 6 tai 7 säännön mukaisesti annet-
tavassa todistuskirjassa. 
 

.5 Joko yleinen tai osittainen lisäkatsastus 
tehdään tilanteen mukaan aina, kun on tehty 
tämän säännön 4 kappaleen mukaisia merkit-
täviä korjauksia tai uudistuksia tai kun on teh-
ty tämän säännön 5 kappaleen mukaisista tar-
kastuksista johtuvia korjauksia. Katsastukses-
sa varmistetaan, että tarvittava korjaus tai uu-
distus on todella tehty, että korjauksessa tai 
uudistuksessa käytetyt materiaalit ja työn laa-
tu ovat kaikilta osin tyydyttäviä ja että alus on 
kaikilta osin tämän liitteen vaatimusten mu-
kainen. 

 
 
2 Hallinto voi vahvistaa bruttovetoisuudel-

taan alle 400 tonnin aluksia varten asianmu-
kaisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan tämän 

.4 An annual survey within three months 
before or after each anniversary date of the 
certificate, including a general inspection of 
the equipment, systems, fittings, arrange-
ments and material referred to in paragraph 
1.1 of this regulation to ensure that they have 
been maintained in accordance with para-
graph 4 of this regulation and that they re-
main satisfactory for the service for which 
the ship is intended. Such annual surveys 
shall be endorsed on the certificate issued 
under regulation 6 or 7 of this Annex; and 
 

.5 An additional survey either general or 
partial, according to the circumstances, shall 
be made whenever any important repairs or 
renewals are made as prescribed in paragraph 
4 of this regulation or after a repair resulting 
from investigations prescribed in paragraph 5 
of this regulation. The survey shall be such as 
to ensure that the necessary repairs or renew-
als have been effectively made, that the ma-
terial and workmanship of such repairs or re-
newals are in all respects satisfactory and that 
the ship complies in all respects with the re-
quirements of this Annex. 
 

2 In the case of ships of less than 400 gross 
tonnage, the Administration may establish 
appropriate measures in order to ensure that 
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liitteen asianomaisten määräysten noudatta-
minen. 
 

3 Hallinnon virkamiehet toimittavat tämän 
liitteen määräysten valvomiseksi tarvittavat 
alusten katsastukset. 
 

.1 Hallinto voi kuitenkin valtuuttaa tätä var-
ten nimetyt katsastajat tai hyväksytyt laitokset 
tekemään katsastukset. Laitokset noudattavat 
järjestön hyväksymää ohjeistoa. 
  

 
 
.2 Tämän liitteen 13 säännön vaatimusten 

mukaisuus varmistetaan meridieselmoottorei-
den ja varusteiden katsastuksessa, joka teh-
dään vuonna 2008 tarkistetun typen oksidien 
teknisen säännöstön mukaisesti. 
 

.3 Jos nimetty katsastaja tai hyväksytty lai-
tos katsoo, että varusteiden kunto ei olennai-
silta osiltaan vastaa todistuskirjan tietoja, se 
varmistaa, että korjaavat toimet tehdään, ja 
ilmoittaa ajoissa asiasta hallinnolle. Jos kor-
jaavia toimia ei toteuteta, hallinto peruuttaa 
todistuskirjan. Jos alus on toisen sopimuspuo-
len satamassa, asiasta ilmoitetaan myös sata-
mavaltion asianomaisille viranomaisille välit-
tömästi. Kun hallinnon virkamies, nimetty 
katsastaja tai hyväksytty laitos on ilmoittanut 
asiasta satamavaltion asianomaisille viran-
omaisille, kyseisen satamavaltion hallitus an-
taa tälle virkamiehelle, katsastajalle tai laitok-
selle kaiken tarvittavan avun, jotta ne voivat 
hoitaa tämän säännön mukaiset velvoitteensa. 
 

 
 
 
.4 Asianomainen hallinto takaa kaikissa ta-

pauksissa täysin, että katsastus on täydellinen 
ja tehokas, ja sitoutuu varmistamaan, että 
kaikki tarvittavat järjestelyt toteutetaan tämän 
velvoitteen täyttämiseksi. 
 

4 Varusteet pidetään tämän liitteen määrä-
ysten mukaisessa kunnossa, eikä varusteisiin, 
järjestelmiin, laitteisiin, järjestelyihin tai ma-
teriaaleihin, joita katsastus koskee, tehdä 
muutoksia ilman hallinnon nimenomaista hy-
väksyntää. Varuste tai laite saadaan suoraan 
korvata varusteella tai laitteella, joka on tä-
män liitteen määräysten mukainen. 
 

 
 
5 Jos alus joutuu onnettomuuteen tai jos 

havaitaan vika, joka vaikuttaa merkittävästi 
tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvien va-
rusteiden tehoon tai täydellisyyteen, aluksen 
päällikkö tai omistaja ilmoittaa asiasta asi-
aankuuluvan todistuskirjan antamisesta vas-
taavalle hallinnolle, nimetylle katsastajalle tai 
hyväksytylle laitokselle niin pian kuin mah-
dollista. 

the applicable provisions of this Annex are 
complied with. 
 

3 Surveys of ships as regards the enforce-
ment of the provisions of this Annex shall be 
carried out by officers of the Administration. 
 

.1The Administration may, however, en-
trust the surveys either to surveyors nomi-
nated for the purpose or to organizations 
recognized by it. Such organizations shall 
comply with the guidelines adopted by the 
Organization; 
 

.2 The survey of marine diesel engines and 
equipment for compliance with 
regulation 13 of this Annex shall be con-
ducted in accordance with the revised NOx 
Technical Code 2008; 
 

.3 When a nominated surveyor or recog-
nized organization determines that the condi-
tion of the equipment does not correspond 
substantially with the particulars of the cer-
tificate, they shall ensure that corrective 
action is taken and shall in due course notify 
the Administration. If such corrective action 
is not taken, the certificate shall be with-
drawn by the Administration. If the ship is in 
a port of another Party, the appropriate au-
thorities of the port State shall also be 
notified immediately. When an officer of the 
Administration, a nominated surveyor or 
recognized organization has notified the 
appropriate authorities of the port State, the 
Government of the port State concerned shall 
give such officer, surveyor or organization 
any necessary assistance to carry out their 
obligations under this regulation; and 
 

.4 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. 
 

4 The equipment shall be maintained to 
conform with the provisions of this Annex 
and no changes shall be made in the equip-
ment, systems, fittings, arrangements, or ma-
terial covered by the survey, without the ex-
press approval of the Administration. The di-
rect replacement of such equipment and fit-
tings with equipment and fittings that con-
form with the provisions of this Annex is 
permitted. 
 

5 Whenever an accident occurs to a ship or 
a defect is discovered which substantially af-
fects the efficiency or completeness of its 
equipment covered by this Annex, the master 
or owner of the ship shall report at the earli-
est opportunity to the Administration, a nom-
inated surveyor, or recognized organization 
responsible for issuing the relevant certifi-
cate. 
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6 sääntö 

Todistuskirjan antaminen tai hyväksyminen 

1 Kansainvälinen ilmansuojelutodistuskirja 
annetaan tämän liitteen 5 säännön määräysten 
mukaisesti suoritetun perus- tai uusintakatsas-
tuksen jälkeen: 
 

 
.1 alukselle, jonka bruttovetoisuus on vä-

hintään 400 ja joka tekee matkoja muiden so-
pimuspuolten lainkäyttövallassa oleviin sata-
miin tai offshore-terminaaleihin; ja 
 

.2 alustoille ja porauslautoille, jotka tekevät 
matkoja muiden sopimuspuolten suvereniteet-
tiin tai lainkäyttövaltaan kuuluville vesille. 
 

2 Alukselle, joka on rakennettu, ennen kuin 
VI liite on tullut voimaan kyseisen aluksen 
hallinnon osalta, annetaan kansainvälinen il-
mansuojelutodistuskirja tämän säännön 1 
kappaleen mukaisesti viimeistään voimaantu-
lon jälkeen seuraavan ensimmäisen määräai-
kaisen telakoinnin yhteydessä, kuitenkin vii-
meistään kolmen vuoden kuluttua voimaantu-
lopäivästä. 
 

3 Hallinto tai sen asianmukaisesti valtuut-
tama henkilö tai laitos antaa tai hyväksyy to-
distuskirjan. Hallinto on kaikissa tapauksissa 
täysin vastuussa todistuskirjasta. 

Regulation 6 

Issue or endorsement of a Certificate 

1 An International Air Pollution Prevention 
Certificate shall be issued, after an initial or 
renewal survey in accordance with the provi-
sions of regulation 5 of this Annex, to: 

 
 

.1 any ship of 400 gross tonnage and above 
engaged in voyages to ports or offshore ter-
minals under the jurisdiction of other Parties; 
and 
 
.2 platforms and drilling rigs engaged in voy-
ages to waters under the sovereignty or juris-
diction of other Parties. 
 

2 A ship constructed before the date of en-
try into force of Annex VI for such ship’s 
Administration shall be issued with an Inter-
national Air Pollution Prevention Certificate 
in accordance with paragraph 1 of this regu-
lation no later than the first scheduled dry-
docking after the date of such entry into 
force, but in no case later than three years af-
ter this date. 
 

3 Such certificate shall be issued or en-
dorsed either by the Administration or by any 
person or organization duly authorized by it. 
In every case, the Administration assumes 
full responsibility for the certificate. 

 
7 sääntö 

Toisen sopimuspuolen antama todistuskirja 

1 Sopimuspuoli voi hallinnon pyynnöstä 
katsastuttaa aluksen ja, jos se voi riittävällä 
varmuudella todeta, että tämän liitteen mää-
räyksiä noudatetaan, se antaa tai valtuuttaa 
antamaan alukselle kansainvälisen ilmansuo-
jelutodistuskirjan ja tarvittaessa tekee tai val-
tuuttaa tekemään aluksen todistuskirjaan hy-
väksymismerkinnän tämän liitteen mukaises-
ti. 
 

2 Todistuskirjan ja katsastusselostuksen jäl-
jennös lähetetään mahdollisimman pian 
pyynnön esittäneelle hallinnolle. 
 

3 Näin annetussa todistuskirjassa mainitaan, 
että se on annettu hallinnon pyynnöstä ja että 
se on yhtä pätevä ja samanarvoinen kuin tä-
män liitteen 6 säännön mukaisesti annettu to-
distuskirja. 
 

 
4 Kansainvälistä ilmansuojelutodistuskirjaa 

ei anneta muun kuin sopimusvaltion lippua 
käyttämään oikeutetulle alukselle. 

Regulation 7 

Issue of a Certificate by another Party 

1 A Party may, at the request of the Ad-
ministration, cause a ship to be surveyed and, 
if satisfied that the provisions of this Annex 
are complied with, shall issue or authorize 
the issuance of an International Air Pollution 
Prevention Certificate to the ship, and where 
appropriate, endorse or authorize the en-
dorsement 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 under 
regulation 6 of this Annex. 

 
4 No International Air Pollution Prevention 

Certificate shall be issued to a ship which is 
entitled to fly the flag of a State which is not 
a Party. 
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8 sääntö 

Todistuskirjan kaava 

Kansainvälinen ilmansuojelutodistuskirja 
laaditaan tämän liitteen I lisäyksessä olevan 
mallin mukaisesti ainakin englannin, ranskan 
tai espanjan kielellä. Jos käytetään myös an-
tavan maan virallista kieltä, se on etusijalla 
kiistan tai poikkeavuuden sattuessa. 

Regulation 8 

Form of Certificate 

The International Air Pollution Prevention 
Certificate shall be drawn up in a form corre-
sponding to the model given in appendix I to 
this Annex and shall be at least in English, 
French or Spanish. If an official language of 
the issuing country is also used, this shall 
prevail in case of a dispute or discrepancy. 

 
9 sääntö 

Todistuskirjan voimassaoloaika ja pätevyys 

1 Kansainvälinen ilmansuojelutodistuskirja 
annetaan hallinnon määrittämälle, enintään 
viiden vuoden ajanjaksolle. 
 

 
2 Sen estämättä, mitä tämän säännön 1 

kappaleessa määrätään: 
 

.1 Kun uusintakatsastus on tehty kolmen 
kuukauden kuluessa ennen voimassa olevan 
todistuskirjan voimassaolon päättymispäivää, 
uusi todistuskirja on voimassa uusintakatsas-
tuksen valmistumispäivän jälkeen enintään 
viiden vuoden ajan siitä päivästä, jona entisen 
todistuksen voimassaolo päättyy. 
 

.2 Kun uusintakatsastus on tehty entisen to-
distuskirjan voimassaolon päättymisen jäl-
keen, uusi todistuskirja on voimassa uusinta-
katsastuksen valmistumispäivän jälkeen enin-
tään viiden vuoden ajan siitä päivästä, jona 
entisen todistuksen voimassaolo päättyi. 
 

 
.3 Kun uusintakatsastus on tehty yli kolme 

kuukautta ennen voimassa olevan todistuskir-
jan voimassaolon päättymistä, uusi todistus-
kirja on voimassa enintään viiden vuoden 
ajan uusintakatsastuksen valmistumispäiväs-
tä. 
 

 
3 Jos todistuskirja on annettu viittä vuotta 

lyhyemmälle ajanjaksolle, hallinto voi jatkaa 
todistuskirjan voimassaoloa päättymispäivän 
jälkeen enintään tämän säännön 1 kappaleen 
mukaiseksi enimmäisajaksi edellyttäen, että 
tämän liitteen 5 säännön 1 kappaleen 3 ja 4 
kohdan mukaiset katsastukset, joita on sovel-
lettava, kun todistuskirja annetaan viiden 
vuoden ajaksi, on tehty asianmukaisesti. 
 

4 Jos uusintakatsastus on tehty, eikä uutta 
todistuskirjaa voida antaa tai toimittaa aluk-
selle ennen voimassa olevan todistuskirjan 
voimassaolon päättymispäivää, hallinnon val-
tuuttama henkilö tai laitos voi tehdä voimassa 
olevaan todistuskirjaan hyväksymismerkin-
nän, ja tällainen todistuskirja hyväksytään 
enintään viiden kuukauden jatkoajalla todis-

Regulation 9 

Duration and Validity of Certificate 

1 An International Air Pollution Prevention 
Certificate shall be issued for a period speci-
fied by the Administration, which shall not 
exceed five years. 
 

2 Notwithstanding the requirements of par-
agraph 1 of this regulation: 
 

.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 expiry of the ex-
isting 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; and 
 

.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 
completion of the renewal survey to a date 
not exceeding five years from the date of 
completion 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 of this regulation, pro-
vided that the surveys referred to in regula-
tions 5.1.3 and 5.1.4 of this Annex 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. 
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tuskirjan voimassaolon päättymispäivästä. 
 

5 Jos alus ei todistuskirjan voimassaolon 
päättyessä ole katsastussatamassa, hallinto 
voi jatkaa todistuskirjan voimassaoloaikaa, 
mutta jatkoaika myönnetään vain sitä varten, 
että alus voi jatkaa matkaansa katsastussata-
maan, ja vain tapauksissa, joissa jatkoaikaa 
pidetään asianmukaisena ja kohtuullisena. 
Todistuskirjan voimassaoloaikaa ei jatketa yli 
kolmella kuukaudella, eikä alus, jolle tällai-
nen jatkoaika on myönnetty, saa katsastussa-
tamaan saapumisen jälkeen tällaisen jatkoajan 
perusteella lähteä kyseisestä satamasta ilman 
uutta todistuskirjaa. Kun uusintakatsastus on 
tehty, uusi todistuskirja on voimassa enintään 
viiden vuoden ajan siitä päivästä, jona entisen 
todistuskirjan voimassaolo ennen myönnettyä 
jatkoaikaa päättyi. 
 
 
 

6 Jos lyhyitä matkoja tekevälle alukselle on 
myönnetty todistuskirja, jonka voimassaoloa 
ei ole jatkettu tämän säännön edellä mainittu-
jen määräysten mukaisesti, hallinto voi jatkaa 
todistuskirjan voimassaoloa enintään yhden 
kuukauden määräajaksi todistuskirjassa anne-
tusta voimassaolon päättymispäivästä. Kun 
uusintakatsastus on tehty, uusi todistuskirja 
on voimassa enintään viiden vuoden ajan siitä 
päivästä, jona entisen todistuskirjan voimas-
saolo ennen myönnettyä jatkoaikaa päättyi. 
 

7 Hallinnon määrittämissä erityisolosuh-
teissa uuden todistuskirjan voimassaolon ei 
tarvitse alkaa entisen todistuskirjan voimas-
saolon päättymispäivästä tämän säännön 2 
kappaleen 1 kohdassa tai 5 taikka 6 kappa-
leessa edellytetyllä tavalla. Näissä erityisolo-
suhteissa uusi todistuskirja on voimassa enin-
tään viiden vuoden ajan uusintakatsastuspäi-
västä. 
 

8 Jos vuosi- tai välikatsastus valmistuu en-
nen tämän liitteen 5 säännössä määritettyä 
ajanjaksoa: 

 
.1 todistuskirjan vuosipäivämerkintää muu-

tetaan niin, että uusi päivämäärä on enintään 
kolme kuukautta katsastuksen valmistumis-
päivän jälkeen; 
 
 

.2 seuraavat tämän liitteen 5 säännön mu-
kaiset vuosi- tai välikatsastukset tehdään ky-
seisessä säännössä määrätyin väliajoin käyt-
tämällä uutta vuosipäivää; ja 
 
 

.3 voimassaolon päättymispäivä voi säilyä 
ennallaan edellyttäen, että yksi tai tarvittaessa 
useampi vuosi- tai välikatsastus tehdään siten, 
että tämän liitteen 5 säännön mukaiset katsas-
tusten enimmäisväliajat eivät ylity. 
 

 
5 If a ship, at the time when a 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 cer-
tificate shall be extended for a period longer 
than three months, and a ship to which an ex-
tension is granted shall not, on its arrival in 
the port in which it is to be surveyed, be enti-
tled by virtue of such extension to leave that 
port without having a new certificate. When 
the renewal survey is completed, the new 
certificate shall be valid to a date not exceed-
ing five years from the date of expiry of the 
existing certificate before the extension 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 
2.1, 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 or intermediate survey is 
completed before the period specified in reg-
ulation 5 of this Annex, 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 5 of this Annex 
shall be completed at the intervals prescribed 
by that regulation using the new anniversary 
date; and 
 

.3 the expiry date may remain unchanged 
provided one or more annual or intermediate 
surveys, as appropriate, are carried out so 
that the maximum intervals between the sur-
veys prescribed by regulation 5 of this Annex 
are not exceeded. 
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9 Tämän liitteen 6 tai 7 säännön mukainen 

todistuskirja lakkaa olemasta voimassa kai-
kissa seuraavissa tapauksissa: 
 

.1 jos asiaankuuluvia katsastuksia ei tehdä 
tämän liitteen 5 säännön 1 kappaleen mukai-
sissa määräajoissa; 
 

.2 jos todistuskirjaan ei ole tehty hyväksy-
mismerkintää tämän liitteen 5 säännön 1 kap-
paleen 3 tai 4 kohdan mukaisesti; ja 
 

.3 jos alus siirtyy käyttämään toisen valtion 
lippua. Uusi todistuskirja annetaan vasta, kun 
uuden todistuskirjan antava hallitus on riittä-
vällä varmuudella todennut aluksen olevan 
tämän liitteen 5 säännön 4 kappaleen vaati-
musten mukainen. Jos siirtyminen tapahtuu 
sopimuspuolten välillä ja jos sitä koskeva 
pyyntö tehdään kolmen kuukauden kuluessa 
siirtymisestä, sen sopimuspuolen hallitus, 
jonka lippua alus oli aiemmin oikeutettu käyt-
tämään, toimittaa mahdollisimman pian hal-
linnolle jäljennökset aluksella ennen siirty-
mistä olleesta todistuskirjasta ja, mikäli mah-
dollista, jäljennökset asiaankuuluvista katsas-
tusselostuksista. 

 
9 A certificate issued under regulation 6 or 

7 of this Annex shall cease to be valid in any 
of the following cases: 
 

.1 if the relevant surveys are not completed 
within the periods specified under regulation 
5.1 of this Annex; 
 

.2 if the certificate is not endorsed in ac-
cordance with regulation 5.1.3 or 5.1.4 of this 
Annex; and 
 

.3 upon transfer of the ship to the flag of 
another State. A new certificate shall only be 
issued when the Government issuing the new 
certificate is fully satisfied that the ship is in 
compliance with the requirements of regula-
tion 5.4 of this Annex. In the case of a trans-
fer between Parties, if requested within three 
months after the transfer has taken place, the 
Government of the Party whose flag the ship 
was formerly entitled to fly shall, as soon as 
possible, transmit to the Administration cop-
ies of the certificate carried by the ship be-
fore the transfer and, if available, copies of 
the relevant survey reports. 

 
10 sääntö 

Satamavaltion suorittama toiminnallisten 
vaatimusten valvonta 

1 Toisen sopimuspuolen asianmukaisesti 
valtuuttamat virkamiehet voivat tarkastaa, 
onko kyseisen sopimuspuolen lainkäyttöval-
taan kuuluvassa satamassa tai offshore-
terminaalissa oleva alus tämän liitteen toi-
minnallisten vaatimusten mukainen, milloin 
on selviä perusteita epäillä, että päällikkö tai 
miehistö eivät tunne alusten aiheuttaman il-
man pilaantumisen ehkäisemiseen liittyviä, 
aluksella suoritettavia olennaisia menettelyjä. 
 

2 Tämän säännön 1 kappaleessa kuvatuissa 
tilanteissa sopimuspuoli toteuttaa tarvittavat 
toimet varmistaakseen, että alus ei lähde me-
relle, ennen kuin tilanne on korjattu tämän 
liitteen vaatimusten mukaisesti. 
 

 
3 Tähän sääntöön sovelletaan tämän yleis-

sopimuksen 5 artiklan mukaisia satamavalti-
on valvontaan liittyviä menettelyjä. 

 
 
4 Minkään tässä säännössä ei voida tulkita 

rajoittavan sellaisen sopimuspuolen oikeuksia 
ja velvollisuuksia, joka valvoo tässä yleisso-
pimuksessa nimenomaisesti määrättyjä toi-
minnallisia vaatimuksia. 

Regulation 10 

Port State Control on Operational Require-
ments 

1 A ship, when in a port or an offshore 
terminal under the jurisdiction of another 
Party, is subject to inspection by officers du-
ly authorized by such Party concerning op-
erational requirements under this Annex, 
where there are clear grounds for believing 
that the master or crew are not familiar with 
essential shipboard procedures relating to the 
prevention of air pollution from ships. 

 
 

2 In the circumstances given in paragraph 1 
of this regulation, the Party shall take such 
steps as to ensure that the ship shall not sail 
until the situation has been brought to order 
in accordance with the requirements of this 
Annex. 

 
3 Procedures relating to the port State con-

trol prescribed in article 5 of the present 
Convention shall apply to this regulation. 
 

4 Nothing in this regulation shall be con-
strued to limit the rights and obligations of a 
Party carrying out control over operational 
requirements specifically provided for in the 
present Convention. 
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11 sääntö 

Rikkomusten havaitseminen ja täytäntöönpa-
non valvonta 

1 Sopimuspuolet tekevät keskenään yhteis-
työtä rikkomusten havaitsemisessa ja tämän 
liitteen määräysten täytäntöönpanon valvon-
nassa käyttäen hyväksi kaikkia soveliaita ja 
mahdollisia havaitsemiskeinoja ja ympäris-
tönseurantaa sekä riittävän tehokkaita tiedo-
tus- ja todisteiden kokoamismenetelmiä. 
 

2 Sopimuspuolen asianmukaisesti nimittä-
mät tai valtuuttamat virkamiehet voivat ky-
seisen sopimuspuolen satamassa tai offshore-
terminaalissa tarkastaa aluksen, johon tätä lii-
tettä sovelletaan, tarkastaakseen, onko alus 
päästänyt tämän liitteen soveltamisalaan kuu-
luvia aineita tämän liitteen määräysten vastai-
sesti. Jos tarkastuksessa todetaan tämän liit-
teen rikkomus, asiasta toimitetaan selvitys 
hallinnolle, jotta se voi ryhtyä asianmukaisiin 
toimiin. 
 

3 Jokainen sopimuspuoli toimittaa hallin-
nolle mahdolliset todisteet siitä, että alus on 
päästänyt tämän liitteen soveltamisalaan kuu-
luvia aineita tämän liitteen määräysten vastai-
sesti. Mikäli mahdollista, ensin mainitun so-
pimuspuolen toimivaltainen viranomainen 
ilmoittaa väitetystä rikkomuksesta aluksen 
päällikölle. 
 

4 Tiedot saanut hallinto tutkii todisteet vas-
taanotettuaan asian, ja se voi pyytää toiselta 
sopimuspuolelta lisää tai parempia todisteita 
siitä, että rikkomus on tapahtunut. Jos väite-
tystä rikkomuksesta on hallinnon käsityksen 
mukaan saatu riittävästi todisteita oikeuskä-
sittelyn aloittamiseen, hallinto panee oikeus-
käsittelyn vireille mahdollisimman pian oman 
lakinsa mukaisesti. Hallinto ilmoittaa toteut-
tamistaan toimista viipymättä väitetystä rik-
komuksesta ilmoittaneelle sopimuspuolelle ja 
järjestölle. 
 

5 Sopimuspuoli voi myös tarkastaa aluksen, 
johon tätä liitettä sovelletaan, kun se tulee so-
pimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvaan sa-
tamaan tai offshore-terminaaliin, jos se on 
saanut toiselta sopimuspuolelta alusta koske-
van tutkintapyynnön sekä riittävästi näyttöä 
siitä, että alus on jossakin päästänyt tämän 
liitteen soveltamisalaan kuuluvia aineita tä-
män liitteen vastaisesti. Tutkinnasta lähete-
tään selvitys sitä pyytäneelle sopimuspuolelle 
ja hallinnolle, jotta asianmukaiset toimet voi-
daan toteuttaa tämän yleissopimuksen mukai-
sesti. 

 
6 Tätä liitettä sovellettaessa tai tulkittaessa 

voimassa olevaa alusten aiheuttaman me-
riympäristön pilaantumisen ehkäisemistä, vä-
hentämistä ja valvomista koskevaa kansain-
välistä oikeutta, myös täytäntöönpanon val-

Regulation 11 

Detection of Violations and Enforcement 

 
1 Parties shall co-operate in the detection 

of violations and the enforcement of the pro-
visions of this Annex, using all appropriate 
and practicable measures of detection and 
environmental monitoring, adequate proce-
dures for reporting and accumulation of evi-
dence. 
 

2 A ship to which this Annex applies may, 
in any port or offshore terminal of a Party, be 
subject to inspection by officers appointed or 
authorized by that Party for the purpose of 
verifying whether the ship has emitted any of 
the substances covered by this Annex in vio-
lation of the provision of this Annex. If an 
inspection indicates a violation of this An-
nex, a report shall be forwarded to the Ad-
ministration for any appropriate action. 

 
3 Any Party shall furnish to the Admini-

stration evidence, if any, that the ship has 
emitted any of the substances covered by this 
Annex in violation of the provisions of this 
Annex. If it is practicable to do so, the com-
petent authority of the former Party shall no-
tify the master of the ship of the alleged vio-
lation. 
 

4 Upon receiving such evidence, the Ad-
ministration so informed shall investigate the 
matter, and may request the other Party to 
furnish further or better evidence of the al-
leged contravention. If the Administration is 
satisfied that sufficient evidence is available 
to enable proceedings to be brought in re-
spect of the alleged violation, it shall cause 
such proceedings to be taken in accordance 
with its law as soon as possible. The Admini-
stration shall promptly inform the Party 
which has reported the alleged violation, as 
well as the Organization, of the action taken. 
 

5 A Party may also inspect a ship to which 
this Annex applies when it enters the ports or 
offshore terminals under its jurisdiction, if a 
request for an investigation is received from 
any Party together with sufficient evidence 
that the ship has emitted any of the sub-
stances covered by the Annex in any place in 
violation of this Annex. The report of such 
investigation shall be sent to the Party 
requesting it and to the Administration so 
that the appropriate action may be taken 
under the present Convention. 
 
 

6 The international law concerning the pre-
vention, reduction, and control of pollution 
of the marine environment from ships, in-
cluding that law relating to enforcement and 
safeguards, in force at the time of application 
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vontaan ja varotoimiin liittyviä määräyksiä, 
sovelletaan soveltuvin osin tämän liitteen 
sääntöihin ja vaatimuksiin. 

or interpretation of this Annex, applies, mu-
tatis mutandis, to the rules and standards set 
forth in this Annex. 

 
III LUKU 

ALUSTEN PÄÄSTÖJEN VALVONTAA 
KOSKEVAT VAATIMUKSET 

12 sääntö 

Otsonikerrosta heikentävät aineet 

1 Tätä sääntöä ei sovelleta pysyvästi suljet-
tuihin varusteisiin, joissa ei ole kylmäaineen 
täyttöliitäntää tai otsonikerrosta heikentäviä 
aineita sisältäviä irrotettavissa olevia osia. 
 

 
2 Jollei 3 säännön 1 kappaleessa toisin mää-

rätä, otsonikerrosta heikentävien aineiden ta-
halliset päästöt kielletään. Tahallisia päästöjä 
ovat päästöt, jotka tapahtuvat huollettaessa, 
korjattaessa tai poistettaessa laitteistoja tai va-
rusteita, ei kuitenkaan otsonikerrosta heiken-
tävän aineen talteenottoon tai kierrätykseen 
liittyviä minimaalisia päästöjä. Sopimuspuo-
let voivat antaa otsonikerrosta heikentävien 
aineiden vuodoista johtuvia tahallisia tai mui-
ta päästöjä koskevia määräyksiä. 
 
 
 

3.1 Muita otsonikerrosta heikentäviä aineita 
kuin HCFC-yhdisteitä sisältävät asennukset 
kielletään: 
 
 
.1 19 päivänä toukokuuta 2005 tai sen jälkeen 
rakennetuilla aluksilla, tai 
 

.2 ennen 19 päivää toukokuuta 2005 raken-
netuilla aluksilla, joiden varusteet toimitetaan 
sopimuksen mukaan alukselle 19 päivänä 
toukokuuta 2005 tai sen jälkeen, tai, ellei so-
pimusta toimituksesta ole, joiden varusteet 
tosiasiassa toimitetaan alukselle 19 päivänä 
toukokuuta 2005 tai sen jälkeen. 
 

3.2 HCFC-yhdisteitä sisältävät asennukset 
kielletään: 
 
.1 1 päivänä tammikuuta 2020 tai sen jälkeen 
rakennetuilla aluksilla, tai 
 

.2 ennen 1 päivää tammikuuta 2020 raken-
netuilla aluksilla, joiden varusteet toimitetaan 
sopimuksen mukaan alukselle 1 päivänä 
tammikuuta 2020 tai sen jälkeen, tai, ellei so-
pimusta toimituksesta ole, joiden varusteet 
tosiasiassa toimitetaan alukselle 1 päivänä 
tammikuuta 2020 tai sen jälkeen. 
 

4 Tässä säännössä tarkoitetut aineet ja ky-
seisiä aineita sisältävät varusteet toimitetaan 
asianmukaisiin vastaanottolaitoksiin, kun ne 

CHAPTER III 

REQUIREMENTS FOR CONTROL OF 
EMISSIONS FROM SHIPS 

Regulation 12 

Ozone Depleting Substances 

1 This regulation does not apply to perma-
nently sealed equipment where there are no 
refrigerant charging connections or poten-
tially removable components containing 
ozone depleting substances. 
 

2 Subject to the provisions of regulation 
3.1, any deliberate emissions of ozone de-
pleting substances shall be prohibited. Delib-
erate emissions include emissions occurring 
in the course of maintaining, servicing, re-
pairing or disposing of systems or equipment, 
except that deliberate emissions do not in-
clude minimal releases associated with the 
recapture or recycling of an ozone depleting 
substance. Emissions arising from leaks of an 
ozone depleting substance, whether or not the 
leaks are deliberate, may be regulated by Par-
ties. 
 

3.1 Installations which contain ozone de-
pleting substances, other than hydro-
chlorofluorocarbons, shall be prohibited: 
 

.1 on ships constructed on or after 19 May 
2005; or 
 

.2 in the case of ships constructed before 19 
May 2005, which have a contractual delivery 
date of the equipment to the ship on or after 
19 May 2005 or, in the absence of a contrac-
tual delivery date, the actual delivery of the 
equipment to the ship on or after 19 May 
2005. 
 

 
3.2 Installations which contain hydro-

chlorofluorocarbons shall be prohibited: 
 
.1 on ships constructed on or after 1 Janu-

ary 2020; or 
 

.2 in the case of ships constructed before 1 
January 2020, which have a contractual de-
livery date of the equipment to the ship on or 
after 1 January 2020 or, in the absence of a 
contractual delivery date, the actual delivery 
of the equipment to the ship on or after 1 
January 2020. 
 

4 The substances referred to in this regula-
tion, and equipment containing such sub-
stances, shall be delivered to appropriate re-
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poistetaan alukselta. 
 

5 Jokaisella 6 säännön 1 kappaleen alaisella 
aluksella pidetään luetteloa otsonikerrosta 
heikentäviä aineita sisältävistä varusteista.  
 

6 Jokaisella 6 säännön 1 kappaleen alaisella 
aluksella, jolla on otsonikerrosta heikentäviä 
aineita sisältäviä uudelleen ladattavia järjes-
telmiä, pidetään päiväkirjaa otsonikerrosta 
heikentävistä aineista. Päiväkirja voi olla osa 
nykyistä lokikirjaa tai hallinnon hyväksymää 
sähköistä tallennusjärjestelmää. 
 

7 Otsonikerrosta heikentäviä aineita koske-
vaan päiväkirjaan merkitään aineiden massa 
(kg), ja päiväkirja täytetään viipymättä seu-
raavissa tapauksissa: 
 
 
.1 Otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältä-
vät varusteet ladataan kokonaan tai osittain 
uudelleen. 
 
.2 Otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältä-
viä varusteita korjataan tai huolletaan. 
 
.3 Otsonikerrosta heikentäviä aineita pääsee 
ilmakehään 
 

.3.1 tahallisesti, ja 
 

.3.2 tahattomasti. 
 

.4 Otsonikerrosta heikentäviä aineita toimi-
tetaan vastaanottolaitokseen maissa. 

 
.5 Otsonikerrosta heikentäviä aineita toimi-

tetaan alukselle. 

ception facilities when removed from ships. 
 

5 Each ship subject to regulation 6.1 shall 
maintain a list of equipment containing 
ozone depleting substances. 
 

6 Each ship subject to regulation 6.1 which 
has rechargeable systems that contain ozone 
depleting substances shall maintain an Ozone 
Depleting Substances Record Book. This Re-
cord Book may form part of an existing log-
book or electronic recording system as ap-
proved by the Administration. 
 

7 Entries in the Ozone Depleting Sub-
stances Record Book shall be recorded in 
terms of mass (kg) of substance and shall be 
completed without delay on each occasion, in 
respect of the following: 
 
.1 recharge, full or partial, of equipment con-
taining ozone depleting substances; 
 
 

.2 repair or maintenance of equipment con-
taining ozone depleting substances; 
 
.3 discharge of ozone depleting substances to 
the atmosphere: 
 

.3.1 deliberate; and 
 

.3.2 non-deliberate; 
 

.4 discharge of ozone depleting substances 
to land-based reception facilities; and 
 

.5 supply of ozone depleting substances to 
the ship. 

�
13 sääntö 

Typen oksidit (NOx) 

Soveltaminen 

1.1 Tätä sääntöä sovelletaan 
 

.1 jokaiseen alukselle asennettavaan meri-
dieselmoottoriin, jonka lähtöteho on yli 130 
kW, ja 
 

.2 jokaiseen meridieselmoottoriin, jonka 
lähtöteho on yli 130 kW ja johon tehdään 
merkittävä muutos 1 päivänä tammikuuta 
2000 tai sen jälkeen, paitsi jos hallinnolle 
voidaan riittävällä varmuudella osoittaa, että 
moottori on täysin samanlainen kuin mootto-
ri, jonka se korvaa, eikä se muutoin kuulu 
tämän säännön 1.1 kohdan 1 alakohdan sovel-
tamisalaan. 

 
1.2 Tätä sääntöä ei sovelleta 

 
.1 meridieselmoottoriin, joka on tarkoitettu 

käytettäväksi ainoastaan hätätilanteissa tai 

Regulation 13 

Nitrogen Oxides (NOx) 

Application 

1.1 This regulation shall apply to: 
 

.1 each marine diesel engine with a power 
output of more than 130 kW installed on a 
ship; and 
 

.2 each marine diesel engine with a power 
output of more than 130 kW which under-
goes a major conversion on or after 1 January 
2000 except when demonstrated to the satis-
faction of the Administration that such en-
gine is an identical replacement to the engine 
which it is replacing and is otherwise not 
covered under paragraph 1.1.1 of this regula-
tion. 
 

1.2 This regulation does not apply to: 
 

.1 a marine diesel engine intended to be 
used solely for emergencies, or solely to 
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yksinomaan voimanlähteenä sellaisiin laittei-
siin tai varusteisiin, jotka on tarkoitettu käy-
tettäväksi yksinomaan hätätilanteissa aluksel-
la, johon ne on asennettu, tai merimeridie-
selmoottoriin, joka on asennettu ainoastaan 
hätätilanteissa käytettäväksi tarkoitettuun pe-
lastusveneeseen, ja 
 

.2 meridieselmoottoriin, joka on asennettu 
yksinomaan sen valtion suvereniteettiin tai 
lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä matkoja 
tekevälle alukselle, jonka lippua alus on oi-
keutettu käyttämään, edellyttäen, että mootto-
ri kuuluu hallinnon vahvistamien vaihtoeh-
toisten typen oksidien valvontatoimien sovel-
tamisalaan. 

 
1.3 Sen estämättä, mitä tämän kappaleen 

1.1 kohdassa määrätään, hallinto voi myöntää 
vapautuksen tämän säännön soveltamisesta 
mille tahansa sellaiseen alukseen asennetulle 
dieselmoottorille, joka on rakennettu tai jo-
hon tehdään merkittävä muutos ennen 19 päi-
vää toukokuuta 2005, edellyttäen, että alus 
tekee matkoja yksinomaan sen valtion sata-
miin tai offshore-terminaaleihin, jonka lippua 
alus on oikeutettu käyttämään. 
 

 
 
Merkittävä muutos 

 
2.1 Tässä säännössä merkittävä muutos tar-

koittaa sellaista meridieselmoottoriin 1 päi-
vänä tammikuuta 2000 tai sen jälkeen tehtyä 
muutosta, jota ei ole vielä todistettu tämän 
säännön 3 tai 4 kappaleessa tai 5.1 kohdan 1 
alakohdassa annettujen vaatimusten mukai-
seksi, kun 
 

.1 moottori korvataan meridieselmoottorilla 
tai sen lisäksi asennetaan toinen meridiesel-
moottori, tai 
 

.2 moottoriin tehdään vuonna 2008 tarkiste-
tussa typen oksidien teknisessä säännöstössä 
määritelty olennainen muutos, tai 
 

.3 moottorin suurin jatkuva teho kasvaa yli 
kymmenellä prosentilla verrattuna moottorin 
alkuperäiseen todistuskirjaan. 
 

 
2.2 Jos merkittävä muutos käsittää meridie-

selmoottorin korvaamisen toisenlaisella 
moottorilla tai lisädieselmoottorin asentami-
sen, sovelletaan niitä tämän säännön vaati-
muksia, jotka ovat voimassa moottorin kor-
vaamisen tai lisäämisen ajankohtana. Ainoas-
taan korvaavien moottoreiden osalta määrä-
tään, että jos korvaavan moottorin ei 1 päivä-
nä tammikuuta 2016 tai sen jälkeen ole mah-
dollista täyttää tämän säännön 5.1 kohdan 1 
alakohdan vaatimuksia (III taso), korvaava 
moottori täyttää tämän säännön 4 kappaleen 
vaatimukset (II taso). Järjestö laatii ohjeiston 

power any device or equipment intended to 
be used solely for emergencies on the ship on 
which it is installed, or a marine diesel en-
gine installed in lifeboats intended to be used 
solely for emergencies; and 
 
 
 

.2 a marine diesel engine installed on a ship 
solely engaged in voyages within waters sub-
ject to the sovereignty or jurisdiction of the 
State the flag of which the ship is entitled to 
fly, provided that such engine is subject to an 
alternative NOx control measure established 
by the Administration. 
 
 

1.3 Notwithstanding the provisions of sub-
paragraph 1.1 of this paragraph, the Admini-
stration may provide an exclusion from the 
application of this regulation for any marine 
diesel engine which is installed on a ship 
constructed, or for any marine diesel engine 
which undergoes a major conversion, before 
19 May 2005, provided that the ship on 
which the engine is installed is solely en-
gaged in voyages to ports or offshore termi-
nals within the State the flag of which the 
ship is entitled to fly. 
 
Major Conversion 
 

2.1 For the purpose of this regulation, ma-
jor conversion means a modification on or af-
ter 1 January 2000 of a marine diesel engine 
that has not already been certified to the 
standards set forth in paragraph 3, 4, or 5.1.1 
of this regulation where: 
 
 

.1 the engine is replaced by a marine diesel 
engine or an additional marine diesel engine 
is installed, or 
 

.2 any substantial modification, as defined 
in the revised NOx Technical Code 2008, is 
made to the engine, or 
 

.3 the maximum continuous rating of the 
engine is increased by more than 10% com-
pared to the maximum continuous rating of 
the original certification of the engine. 
 

2.2 For a major conversion involving the 
replacement of a marine diesel engine with a 
non-identical marine diesel engine or the in-
stallation of an additional marine diesel en-
gine, the standards in this regulation in force 
at the time of the replacement or addition of 
the engine shall apply. On or after 1 January 
2016, in the case of replacement engines on-
ly, if it is not possible for such a replacement 
engine to meet the standards set forth in par-
agraph 5.1.1 of this regulation (Tier III), then 
that replacement engine shall meet the stan-
dards set forth in paragraph 4 of this regula-
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perusteista, joiden nojalla moottorin ei katso-
ta voivan täyttää tämän säännön 5.1 kohdan 1 
alakohdan vaatimuksia. 
 
 

 
2.3 Edellä 2.1 kohdan 2 tai 3 alakohdassa 

tarkoitettu meridieselmoottori täyttää seuraa-
vat vaatimukset: 
 
.1 ennen 1 päivää tammikuuta 2000 rakennet-
tuihin aluksiin sovelletaan tämän säännön 3 
kappaleen vaatimuksia, ja 
 

.2 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen jäl-
keen rakennettuihin aluksiin sovelletaan vaa-
timuksia, jotka ovat voimassa aluksen raken-
tamisajankohtana. 
 

I TASO 

3 Jollei tämän liitteen 3 säännössä toisin 
määrätä, 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen 
jälkeen ja ennen 1 päivää tammikuuta 2011 
rakennetulla aluksella kielletään meridiesel-
moottorin käyttö, elleivät moottorin typen ok-
sidipäästöt (laskettuna typpidioksidin paino-
tettuna kokonaispäästönä) noudata seuraavia 
päästörajoja, joissa n = moottorin nimellis-
kierrosluku (kampiakselin kierroksia minuu-
tissa): 
 

.1 17,0 g/kWh, kun n on alle 130 rpm; 
 

.2 45 • n(-0.2) g/kWh, kun n on vähintään 
130 mutta alle 2 000 rpm; 
 

.3 9,8 g/kWh, kun n on vähintään 2 000 
rpm. 

II TASO 

4 Jollei tämän liitteen 3 säännössä toisin 
määrätä, 1 päivänä tammikuuta 2011 tai sen 
jälkeen rakennetulla aluksella kielletään me-
ridieselmoottorin käyttö, elleivät moottorin 
typen oksidipäästöt (laskettuna typpidioksidin 
painotettuna kokonaispäästönä) noudata seu-
raavia päästörajoja, joissa n = moottorin ni-
melliskierrosluku (kampiakselin kierroksia 
minuutissa): 
 

.1 14,4 g/kWh, kun n on alle 130 rpm; 
 

.2 44 • n(-0,23) g/kWh, kun n on vähintään 
130 mutta alle 2 000 rpm; 
 

.3 7,7 g/kWh, kun n on vähintään 2 000 
rpm. 

III TASO 

5.1 Jollei tämän liitteen 3 säännössä toisin 
määrätä, meridieselmoottorin käyttö asennet-
tuna 1 päivänä tammikuuta 2016 tai sen jäl-
keen rakennettuun alukseen: 

.1 kielletään, elleivät moottorin typen oksi-
dipäästöt (laskettuna typpidioksidin painotet-

tion (Tier II). Guidelines are to be developed 
by the Organization to set forth the criteria of 
when it is not possible for a replacement en-
gine to meet the standards in subparagraph 
5.1.1 of this regulation. 

 
2.3 A marine diesel engine referred to in 

paragraph 2.1.2 or 2.1.3 shall meet the fol-
lowing standards: 
 

.1 for ships constructed prior to 1 January 
2000, the standards set forth in paragraph 3 
of this regulation shall apply; and 
 

.2 for ships constructed on or after 1 Janu-
ary 2000, the standards in force at the time 
the ship was constructed shall apply. 
 
 

TIER I 

3 Subject to regulation 3 of this Annex, the 
operation of a marine diesel engine which is 
installed on a ship constructed on or after 1 
January 2000 and prior to 1 January 2011 is 
prohibited, except when the emission of ni-
trogen oxides (calculated as the total 
weighted emission of NO2) from the engine 
is within the following limits, where n = rat-
ed engine speed (crankshaft revolutions per 
minute): 
 

.1 17.0 g/kWh when n is less than 130 rpm; 
 

.2 45 • n(-0.2) g/kWh when n is 130 or 
more but less than 2,000 rpm; 
 

.3 9.8 g/kWh when n is 2,000 rpm or more. 
 

TIER II 

4 Subject to regulation 3 of this Annex, the 
operation of a marine diesel engine which is 
installed on a ship constructed on or after 1 
January 2011 is prohibited, except when the 
emission of nitrogen oxides (calculated as the 
total weighted emission of NO2) from the 
engine is within the following limits, where n 
= rated engine speed (crankshaft revolutions 
per minute): 
 

.1 14.4 g/kWh when n is less than 130 rpm; 
 

.2 44 • n(-0.23) g/kWh when n is 130 or 
more but less than 2,000 rpm; 
 

.3 7.7 g/kWh when n is 2,000 rpm or more. 
 

TIER III 

5.1 Subject to regulation 3 of this Annex, 
the operation of a marine diesel engine which 
is installed on a ship constructed on or after 1 
January 2016: 

.1 is prohibited except when the emission 
of nitrogen oxides (calculated as the total 



22 104/2014
   
  

 

83

tuna kokonaispäästönä) noudata seuraavia ra-
joja, joissa n = moottorin nimelliskierrosluku 
(kampiakselin kierroksia minuutissa): 
 

 
.1.1 3,4 g/kWh, kun n on alle 130 rpm, 

 
 
.1.2 9 • n(-0.2) g/kWh, kun n on vähintään 

130 mutta alle 2 000 rpm, ja 
 

.1.3 2,0 g/kWh, kun n on vähintään 2 000 
rpm, 
 

.2 kuuluu tämän 5.1 kohdan 1 alakohdan 
soveltamisalaan, kun alus toimii tämän sään-
nön 6 kappaleen mukaisesti nimetyllä päästö-
jen valvonta-alueella, ja 
 

 
.3 kuuluu tämän säännön 4 kappaleen so-

veltamisalaan, kun alus toimii tämän säännön 
6 kappaleen mukaisesti nimetyn päästöjen 
valvonta-alueen ulkopuolella. 
 

 
5.2 Jollei tämän säännön 10 kappaleen mu-

kaisesta tarkastelusta muuta johdu, tämän 
säännön 5.1 kohdan 1 alakohdan vaatimuksia 
ei sovelleta 
 

.1 sellaiselle alukselle asennettuun meridie-
selmoottoriin, jonka pituus (L), siten kuin se 
on määritelty tämän yleissopimuksen I liit-
teessä olevassa 1 säännön 19 kappaleessa, on 
alle 24 metriä, kun alus on erityisesti suunni-
teltu virkistyskäyttöön ja sitä käytetään yk-
sinomaan tähän tarkoitukseen, tai 
 

.2 sellaiselle alukselle asennettuun meridie-
selmoottoriin, jonka dieselmoottorin yhdistet-
ty nimelliskäyttöteho on alle 750 kW, jos hal-
linnolle osoitetaan riittävällä varmuudella, et-
tä alus ei voi täyttää tämän säännön 5.1 koh-
dan 1 alakohdan vaatimuksia aluksen raken-
teellisten rajoitusten takia. 
 

 
Päästöjen valvonta-alue 

 
6 Tässä säännössä päästöjen valvonta-alue 

tarkoittaa merialuetta, myös satama-aluetta, 
jonka järjestö on nimennyt tämän liitteen III 
lisäyksessä esitettyjen perusteiden ja menette-
lyjen mukaisesti. 

 
 
Ennen 1 päivää tammikuuta 2000 raken-

netuille aluksille asennetut meridieselmoot-
torit 
 

7.1 Sen estämättä, mitä tämän säännön 1.1 
kohdan 1 alakohdassa määrätään, 1 päivänä 
tammikuuta 1990 tai sen jälkeen mutta ennen 
1 päivää tammikuuta 2000 rakennetulle aluk-
selle asennettu meridieselmoottori, jonka läh-

weighted emission of NO2) from the engine 
is within the following limits, where n = rat-
ed engine speed (crankshaft revolutions per 
minute): 
 

.1.1 3.4 g/kWh when n is less than 130 
rpm; 
 

.1.2 9 • n(-0.2) g/kWh when n is 130 or 
more but less than 2,000 rpm; and 
 

.1.3 2.0 g/kWh when n is 2,000 rpm or 
more; 
 

.2 is subject to the standards set forth in 
subparagraph 5.1.1 of this paragraph when 
the ship is operating in an Emission Control 
Area designated under paragraph 6 of this 
regulation; and 
 

.3 is subject to the standards set forth in 
paragraph 4 of this regulation when the ship 
is operating outside of an Emission Control 
Area designated under paragraph 6 of this 
regulation. 
 

5.2 Subject to the review set forth in para-
graph 10 of this regulation, the standards set 
forth in paragraph 5.1.1 of this regulation 
shall not apply to: 
 

.1 a marine diesel engine installed on a ship 
with a length (L), as defined in regulation 
1.19 of Annex I to the present Convention, 
less than 24 metres when it has been specifi-
cally designed, and is used solely, for recrea-
tional purposes; or 
 
 

.2 a marine diesel engine installed on a ship 
with a combined nameplate diesel engine 
propulsion power of less than 750 kW if it is 
demonstrated, to the satisfaction of the Ad-
ministration, that the ship cannot comply 
with the standards set forth in paragraph 
5.1.1 of this regulation because of design or 
construction limitations of the ship. 
 

Emission Control Area 
 

6 For the purpose of this regulation, an 
Emission Control Area shall be any sea area, 
including any port area, designated by the 
Organization in accordance with the criteria 
and procedures set forth in appendix III to 
this Annex. 
 

Marine Diesel Engines Installed on a 
Ship Constructed Prior to 1 January 2000 
 

7.1 Notwithstanding paragraph 1.1.1 of this 
regulation, a marine diesel engine with a 
power output of more than 5,000 kW and a 
per cylinder displacement at or above 90 li-
tres installed on a ship constructed on or after 
1 January 1990 but prior to 1 January 2000 
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töteho on yli 5 000 kW ja sylinteritilavuus 
vähintään 90 litraa, noudattaa tämän kappa-
leen 7.4 kohdan päästörajoja edellyttäen, että 
sopimuspuolen hallinto on antanut kyseistä 
moottoria varten hyväksyttyä menetelmää 
koskevan todistuskirjan ja antava hallinto on 
toimittanut järjestölle ilmoituksen todistuskir-
jasta. Tämän kappaleen noudattaminen osoi-
tetaan jommallakummalla seuraavista tavois-
ta: 
 

.1 Asennetaan todistuskirjan mukainen hy-
väksytty menetelmä, mikä vahvistetaan hy-
väksyttyä menetelmää koskevassa asiakirjas-
sa määrättyä tarkastusmenetelmää käyttäen 
tehdyllä katsastuksella ja tekemällä aluksen 
kansainväliseen ilmansuojelutodistuskirjaan 
asianmukainen merkintä hyväksytyn mene-
telmän käytöstä. 
 

.2 Annetaan moottoria koskeva todistuskir-
ja, jossa vahvistetaan, että kone toimii tämän 
säännön 3 tai 4 kappaleen tai 5.1 kohdan 1 
alakohdan mukaisissa rajoissa, ja moottorin 
todistuskirjasta tehdään aluksen kansainväli-
seen ilmansuojelutodistuskirjaan asianmukai-
nen merkintä. 
 

7.2 Edellä 7.1 kohtaa sovelletaan viimeis-
tään ensimmäiseen uusintakatsastukseen, joka 
tehdään vähintään 12 kuukauden kuluttua 7.1 
kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta. Jos lai-
vanvarustaja, jonka alukselle hyväksytty me-
netelmä on määrä asentaa, voi riittävällä var-
muudella osoittaa hallinnolle, että hyväksyt-
tyä menetelmää ei ole markkinoilla saatavilla, 
vaikka menetelmää on yritetty kaikin mahdol-
lisin tavoin hankkia, hyväksytty menetelmä 
asennetaan alukselle viimeistään seuraavan 
vuosikatsastuksen yhteydessä, joka seuraa si-
tä, kun hyväksytty menetelmä tulee markki-
noille. 
 

7.3 Jos 1 päivänä tammikuuta 1990 tai sen 
jälkeen mutta ennen 1 päivää tammikuuta 
2000 rakennettuun alukseen on asennettu tä-
män säännön 7.1 kohdan alainen, lähtötehol-
taan yli 5 000 kW:n ja sylinteritilavuudeltaan 
vähintään 90 litran meridieselmoottori, aluk-
sen kansainväliseen ilmansuojelutodistuskir-
jaan tehdään merkintä siitä, että on käytetty 
hyväksyttyä menetelmää tämän säännön 7.1 
kohdan 1 alakohdan mukaisesti tai että moot-
torista on annettu todistuskirja tämän säännön 
7.1 kohdan 2 alakohdan mukaisesti taikka että 
hyväksyttyä menetelmää ei vielä ole tai se ei 
ole vielä markkinoilla saatavilla tämän sään-
nön 7.2 kohdassa kuvatun mukaisesti. 
 
 

7.4 Jollei tämän liitteen 3 säännössä toisin 
määrätä, 7.1 kohdassa kuvatun meridiesel-
moottorin käyttö kielletään, elleivät moottorin 
typen oksidipäästöt (laskettuna typpidioksidin 
painotettuna kokonaispäästönä) noudata seu-
raavia päästörajoja, joissa n = moottorin ni-

shall comply with the emission limits set 
forth in subparagraph 7.4 of this paragraph, 
provided that an Approved Method for that 
engine has been certified by an Administra-
tion of a Party and notification of such certi-
fication has been submitted to the Organiza-
tion by the certifying Administration. Com-
pliance with this paragraph shall be demon-
strated through one of the following: 
 

 
.1 installation of the certified Approved 

Method, as confirmed by a survey using the 
verification procedure specified in the Ap-
proved Method File, including appropriate 
notation on the ship’s International Air Pollu-
tion Prevention Certificate of the presence of 
the Approved Method; or 
 
 

.2 certification of the engine confirming 
that it operates within the limits set forth in 
paragraph 3, 4, or 5.1.1 of this regulation and 
an appropriate notation of the engine certifi-
cation on the ship’s International Air Pollu-
tion Prevention Certificate. 

 
 
7.2 Subparagraph 7.1 shall apply no later 

than the first renewal survey that occurs 12 
months or more after deposit of the notifica-
tion in subparagraph 7.1. If a shipowner of a 
ship on which an Approved Method is to be 
installed can demonstrate to the satisfaction 
of the Administration that the Approved 
Method was not commercially available de-
spite best efforts to obtain it, then that Ap-
proved Method shall be installed on the ship 
no later than the next annual survey of that 
ship which falls after the Approved Method 
is commercially available. 
 
 

7.3 With regard to a ship with a marine 
diesel engine with a power output of more 
than 5,000 kW and a per cylinder displace-
ment at or above 90 litres installed on a ship 
constructed on or after 1 January 1990 but 
prior to 1 January 2000, the International Air 
Pollution Prevention Certificate shall, for a 
marine diesel engine to which paragraph 7.1 
of this regulation applies, indicate that either 
an Approved Method has been applied pur-
suant to paragraph 7.1.1 of this regulation or 
the engine has been certified pursuant to par-
agraph 7.1.2 of this regulation or that an Ap-
proved Method does not yet exist or is not 
yet commercially available as described in 
subparagraph 7.2 of this regulation. 
 

7.4 Subject to regulation 3 of this Annex, 
the operation of a marine diesel engine de-
scribed in subparagraph 7.1 is prohibited, ex-
cept when the emission of nitrogen oxides 
(calculated as the total weighted emission of 
NO2) from the engine is within the following 
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melliskierrosluku (kampiakselin kierroksia 
minuutissa): 

 
.1 17,0 g/kWh, kun n on alle 130 rpm, 

 
.2 45 • n(-0.2) g/kWh, kun n on vähintään 

130 mutta alle 2 000 rpm, ja 
 

.3 9,8 g/kWh, kun n on vähintään 2 000 
rpm. 
 

7.5 Hyväksytystä menetelmästä annetaan 
todistuskirja vuonna 2008 tarkistetun typen 
oksidien teknisen säännöstön 7 luvun mukai-
sesti, ja siihen liittyen tehdään seuraavat tar-
kistukset: 
 

.1 Hyväksytyn menetelmän piiriin kuuluvan 
perusmeridieselmoottorin suunnittelijan on 
tarkistettava, ettei hyväksytyn menetelmän 
laskettu vaikutus vähennä moottorin tehoa yli 
yhdellä prosentilla, ei lisää polttoaineen kulu-
tusta yli kahdella prosentilla mitattuna vuon-
na 2008 tarkistetun typen oksidien teknisen 
säännöstön mukaisessa asianmukaisessa testi-
syklissä eikä vaikuta haitallisesti moottorin 
kestävyyteen tai luotettavuuteen.  
 

.2 On tarkistettava, että hyväksytyn mene-
telmän kustannukset eivät ole kohtuuttomia, 
mikä määritellään vertaamalla hyväksytyllä 
menetelmällä tämän kappaleen 7.4 kohdan 
vaatimusten täyttämiseksi saavutettua typen 
oksidien määrän vähennystä hyväksytyn me-
netelmän hankinta- ja asennuskustannuksiin.  
 

Todistuskirjat 
 

8 Vuonna 2008 tarkistettua typen oksidien 
teknistä säännöstöä sovelletaan tämän sään-
nön vaatimusten mukaisuuden todistamiseen, 
testaukseen ja mittaukseen. 
 

9 Vuonna 2008 tarkistetussa typen oksidien 
teknisessä säännöstössä annetut typen oksidi-
päästöjen määritysmenettelyt on tarkoitettu 
edustamaan moottorin tavanomaista toimin-
taa. Estolaitteet ja irrationaaliset päästönval-
vontastrategiat toimivat tätä tarkoitusta vas-
taan, eikä niitä sallita. Tämä sääntö ei estä 
sellaisen apuhallintalaitteen käyttöä, jonka 
tarkoituksena on suojata moottoria ja/tai sen 
oheislaitteita käyttöolosuhteissa, jotka voivat 
johtaa moottorin vahingoittumiseen tai rik-
koutumiseen, tai jota käytetään moottorin 
käynnistämisen apuna. 
 

Uudelleentarkastelu 
 
10 Järjestö tarkastelee tämän säännön 5.1 

kohdan 1 alakohdan vaatimusten noudattami-
sen edellyttämän teknisen kehityksen tilaa 
uudelleen vuoden 2012 alussa ja saattaa tar-
kastelun päätökseen viimeistään vuonna 2013 
sekä mukauttaa tarvittaessa mainitussa koh-
dassa asetettuja määräaikoja. 

limits, where n = rated engine speed (crank-
shaft revolutions per minute): 
 

.1 17.0 g/kWh when n is less than 130 rpm; 
 

.2 45 • n(-0.2) g/kWh when n is 130 or 
more but less than 2,000 rpm; and 
 

.3 9.8 g/kWh when n is 2,000 rpm or more. 
 
 

7.5 Certification of an Approved Method 
shall be in accordance with chapter 7 of the 
revised NOx Technical Code 2008 and shall 
include verification: 
 
 

.1 by the designer of the base marine diesel 
engine to which the Approved Method ap-
plies that the calculated effect of the Ap-
proved Method will not decrease engine rat-
ing by more than 1.0%, increase fuel con-
sumption by more than 2.0% as measured 
according to the appropriate test cycle set 
forth in the revised NOx Technical Code 
2008, or adversely affect engine durability or 
reliability; and 
 

.2 that the cost of the Approved Method is 
not excessive, which is determined by a 
comparison of the amount of NOx reduced 
by the Approved Method to achieve the stan-
dard set forth in subparagraph 7.4 of this 
paragraph and the cost of purchasing and in-
stalling such Approved Method. 
 

Certification 
 

8 The revised NOx Technical Code 2008 
shall be applied in the certification, testing, 
and measurement procedures for the stan-
dards set forth in this regulation. 
 

9 The procedures for determining NOx 
emissions set out in the revised NOx Techni-
cal Code 2008 are intended to be representa-
tive of the normal operation of the engine. 
Defeat devices and irrational emission con-
trol strategies undermine this intention and 
shall not be allowed. This regulation shall not 
prevent the use of auxiliary control devices 
that are used to protect the engine and/or its 
ancillary equipment against operating condi-
tions that could result in damage or failure or 
that are used to facilitate the starting of the 
engine. 
 

Review 
 

10 Beginning in 2012 and completed no 
later than 2013, the Organization shall review 
the status of the technological developments 
to implement the standards set forth in para-
graph 5.1.1 of this regulation and shall, if 
proven necessary, adjust the time periods set 
forth in that subparagraph. 
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14 sääntö 

Rikin oksidit (SOx) ja hiukkaset 

Yleiset vaatimukset 

 
1 Aluksilla käytettävän polttoöljyn rikkipi-

toisuus ei ylitä seuraavia rajoja: 
 

 
.1 4,5:tä painoprosenttia 1 päivään tammi-

kuuta 2012 mennessä; 
 

.2 3,5:tä painoprosenttia 1 päivänä tammi-
kuuta 2012 ja sen jälkeen; ja 
 

.3 0,5:tä painoprosenttia 1 päivänä tammi-
kuuta 2020 ja sen jälkeen. 
 

2 Aluksilla käytettäväksi toimitetun raskaan 
polttoöljyn maailmanlaajuista keskimääräistä 
rikkipitoisuutta seurataan ottaen huomioon 
järjestön laatima ohjeisto.  
 

Vaatimukset päästöjen valvonta-alueilla 
 
 
3 Tämän säännön mukaisia päästöjen val-

vonta-alueita ovat muun muassa seuraavat: 
 

.1 Itämeren alue, kuten se määritellään I 
liitteessä olevan 1 säännön 11 kappaleen 2 
kohdassa, Pohjanmeri, kuten se määritellään 
V liitteessä olevan 5 säännön 1 kappaleen f 
kohdassa; ja 
 

.2 kaikki muut alueet, myös satama-alueet, 
jotka järjestö nimeää tämän liitteen III lisäyk-
sessä annettujen perusteiden ja menettelyjen 
mukaisesti. 
 

4 Alusten toimiessa päästöjen valvonta-
alueilla aluksilla käytettävän polttoöljyn rik-
kipitoisuus ei ylitä seuraavia rajoja: 
 

.1 1,5:tä painoprosenttia 1 päivään heinä-
kuuta 2010 mennessä; 
 

.2 1,0:aa painoprosenttia 1 päivänä heinä-
kuuta 2010 ja sen jälkeen; ja 
 

.3 0,1:tä painoprosenttia 1 päivänä tammi-
kuuta 2015 ja sen jälkeen. 
 

5 Polttoöljyn toimittaja esittää asiakirjat 
tämän säännön 1 ja 4 kappaleessa tarkoite-
tuista polttoöljyn rikkipitoisuuksista tämän 
liitteen 18 säännössä edellytetyllä tavalla. 
 

6 Aluksella, joka käyttää eri polttoöljyjä 
noudattaakseen tämän säännön 4 kappaleen 
vaatimuksia ja joka saapuu 3 kappaleen mu-
kaiselle päästöjen valvonta-alueelle tai pois-
tuu sieltä, pidetään mukana kirjallista menet-
telyä, jossa esitetään, kuinka polttoöljyn vaih-

Regulation 14 

Sulphur Oxides(SOx) and Particulate Matter 

General Requirements 

 
1 The sulphur content of any fuel oil used 

on board ships shall not exceed the following 
limits: 
 

.1 4.50% m/m prior to 1 January 2012; 
 
 
.2 3.50% m/m on and after 1 January 2012; 

and 
 

.3 0.50% m/m on and after 1 January 2020.  
 
2 The worldwide average sulphur content 

of residual fuel oil supplied for use on 
board ships shall be monitored taking into ac-
count guidelines developed by the Organiza-
tion. 

 
Requirements within Emission Control 

Areas 
 
3 For the purpose of this regulation, Emis-

sion Control Areas shall include: 
 

.1 the Baltic Sea area as defined in regula-
tion 1.11.2 of Annex I, the North Sea as de-
fined in regulation 5(1)(f) of Annex V; and 

 
 
.2 any other sea area, including port areas, 

designated by the Organization in accordance 
with criteria and procedures set forth in ap-
pendix III to this Annex. 
 

 
4 While ships are operating within an 

Emission Control Area, the sulphur content 
of fuel oil 
 

.1 1.50% m/m prior to 1 July 2010; 
 
 

.2 1.00% m/m on and after 1 July 2010; 
and 
 

.3 0.10% m/m on and after 1 January 2015. 
 
 

5 The sulphur content of fuel oil referred to 
in paragraph 1 and paragraph 4 of this regu-
lation shall be documented by its supplier as 
required by regulation 18 of this Annex. 
 

6 Those ships using separate fuel oils to 
comply with paragraph 4 of this regulation 
and entering or leaving an Emission Control 
Area set forth in paragraph 3 of this regula-
tion shall carry a written procedure showing 
how the fuel oil change-over is to be done, 
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taminen tehdään, jotta on tarpeeksi aikaa sil-
le, että polttoöljyn syöttöjärjestelmä huuhtou-
tuu täysin kaikista polttoöljyistä, joiden rikki-
pitoisuus ylittää 4 kappaleessa annetun raja-
arvon, ennen kuin alus saapuu päästöjen val-
vonta-alueelle. Hallinnon määrittämään loki-
kirjaan merkitään vähän rikkiä sisältävän 
polttoöljyn määrä kaikissa tankeissa, samoin 
kuin päivämäärä, kellonaika ja aluksen sijain-
ti, kun öljynvaihto valmistuu ennen päästöjen 
valvonta-alueelle saapumista tai kun se aloite-
taan alueelta poistumisen jälkeen. 
 
 

7 Ensimmäisten kahdentoista kuukauden 
aikana sellaista muutosta, jossa nimetään tiet-
ty alue päästöjen valvonta-alueeksi tämän 
säännön 3 kappaleen 2 kohdan mukaisesti, 
kyseisellä päästöjen valvonta-alueella toimi-
vat alukset vapautetaan tämän säännön 4 ja 6 
kappaleen vaatimuksista sekä tämän säännön 
5 kappaleen vaatimuksista siltä osin, kuin ne 
liittyvät tämän säännön 4 kappaleeseen. 
 

Uudelleentarkastelu 
 

8 Tämän säännön 1 kappaleen 3 kohdan 
vaatimuksia tarkastellaan uudelleen vuoteen 
2018 mennessä, jotta voidaan määrittää mai-
nitun kohdan vaatimusten mukaisen polttoöl-
jyn saatavuus. Tarkastelussa otetaan huomi-
oon seuraavat tekijät: 
 

.1 tämän säännön 1 kappaleen 3 kohdan 
mukaisen polttoöljyn tarjonta ja kysyntä maa-
ilmanmarkkinoilla tarkastelun ajankohtana; 
 

 
.2 polttoöljymarkkinoiden suuntausten ana-

lyysi; ja 
 

.3 muut asiaankuuluvat seikat. 
 

9 Järjestö perustaa tämän säännön 8 kappa-
leessa tarkoitettua tarkastelua varten asiantun-
tijaryhmän, johon otetaan mukaan polttoöl-
jymarkkinoiden, merenkulun ja ympäristöasi-
oiden asiantuntijoita sekä tieteellisiä ja oikeu-
dellisia asiantuntijoita. Asiantuntijaryhmän 
toimittamien tietojen perusteella sopimuspuo-
let voivat tehdä valistuneen päätöksen. 
 

 
10 Sopimuspuolet voivat asiantuntijoiden 

laatimien tietojen pohjalta päättää, onko alus-
ten mahdollista noudattaa tämän säännön 1 
kappaleen 3 kohdan mukaista määräaikaa. Jos 
tehdään päätös, jonka mukaan tämä ei ole 
aluksille mahdollista, kyseisessä kohdassa 
annettu vaatimus tulee voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2025. 
 

allowing sufficient time for the fuel oil ser-
vice system to be fully flushed of all fuel oils 
exceeding the applicable sulphur content 
specified in paragraph 4 of this regulation 
prior to entry into an Emission Control Area. 
The volume of low sulphur fuel oils in each 
tank as well as the date, time, and position of 
the ship when any fuel-oil-change-over op-
eration is completed prior to the entry into an 
Emission Control Area or commenced after 
exit from such an area, shall be recorded in 
such log-book as prescribed by the Admini-
stration. 
 

7 During the first twelve months immedi-
ately following an amendment designating a 
specific Emission Control Area under para-
graph 3.2 of this regulation, ships operating 
in that Emission Control Area are exempt 
from the requirements in paragraphs 4 and 6 
of this regulation and from the requirements 
of paragraph 5 of this regulation insofar as 
they relate to paragraph 4 of this regulation. 
 

Review Provision 
 

8 A review of the standard set forth in sub-
paragraph 1.3 of this regulation shall be 
completed by 2018 to determine the avail-
ability of fuel oil to comply with the fuel oil 
standard set forth in that paragraph and shall 
take into account the following elements: 
 

.1 the global market supply and demand for 
fuel oil to comply with paragraph 1.3 of this 
regulation that exist at the time that the re-
view is conducted; 
  

.2 an analysis of the trends in fuel oil mar-
kets; and 
  

.3 any other relevant issue. 
 

9 The Organization shall establish a group 
of experts, comprising of representatives 
with the appropriate expertise in the fuel oil 
market and appropriate maritime, environ-
mental, scientific, and legal expertise, to 
conduct the review referred to in paragraph 8 
of this regulation. The group of experts shall 
develop the appropriate information to in-
form the decision to be taken by the Parties. 
 

10 The Parties, based on the information 
developed by the group of experts, may de-
cide whether it is possible for ships to com-
ply with the date in paragraph 1.3 of this reg-
ulation. If a decision is taken that it is not 
possible for ships to comply, then the stan-
dard in that subparagraph shall become effec-
tive on 1 January 2025. 
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15 sääntö 

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) 

1 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pääs-
töjä (jäljempänä ”VOC-päästöt”) säiliöaluk-
sista voidaan tarvittaessa säännellä sopimus-
puolen lainkäyttövallassa olevissa satamissa 
tai terminaaleissa tämän säännön määräysten 
mukaisesti. 
 

2 Sopimuspuoli, joka sääntelee säiliöalusten 
VOC-päästöjä, tekee asiasta ilmoituksen jär-
jestölle. Ilmoituksessa annetaan tiedot siitä, 
minkä kokoisia säiliöaluksia valvotaan, las-
teista, jotka edellyttävät haihtumapäästöjen 
valvontajärjestelmiä, sekä valvonnan voi-
maantulopäivä. Ilmoitus annetaan vähintään 
kuusi kuukautta ennen voimaantulopäivää. 
 

 
3 Sopimuspuoli, joka nimeää satamia tai 

terminaaleja, joissa VOC-päästöjä säännel-
lään, varmistaa, että nimetyissä satamissa ja 
terminaaleissa on käytettävissä haihtumapääs-
töjen valvontajärjestelmät, jotka sopimuspuo-
li on hyväksynyt ottaen huomioon järjestön 
laatimat turvallisuusstandardit, ja että niitä 
käytetään turvallisesti ja siten, että vältetään 
tarpeettoman viivytyksen aiheutuminen aluk-
selle. 
 

4 Järjestö jakaa luettelon sopimuspuolten 
nimeämistä satamista ja terminaaleista toisille 
sopimuspuolille ja järjestön jäsenvaltioille 
tiedoksi. 
 

5 Tämän säännön 1 kappaleen sovelta-
misalaan kuuluvalle säiliöalukselle järjeste-
tään haihtumapäästöjen talteenottojärjestel-
mä, jonka hallinto on hyväksynyt ottaen 
huomioon järjestön laatimat turvallisuusstan-
dardit, ja järjestelmää käytetään aluksia las-
tattaessa. Terminaalit, joihin on asennettu 
haihtumapäästöjen valvontajärjestelmät tä-
män säännön mukaisesti, voivat kolmen vuo-
den ajan tämän säännön 2 kappaleessa maini-
tusta voimaantulopäivästä hyväksyä säiliö-
aluksia, joita ei ole varustettu haihtumapääs-
töjen talteenottojärjestelmillä. 
 

6 Raakaöljyjä kuljettavalla säiliöaluksella 
on oltava hallinnon hyväksymä VOC-
hallintasuunnitelma, jota aluksella toteute-
taan. Suunnitelmaa valmisteltaessa otetaan 
huomioon järjestön laatima ohjeisto. Suunni-
telma on aluskohtainen, ja se käsittää vähin-
tään seuraavat asiat: 

 
.1 kirjalliset menettelyt VOC-päästöjen mi-

nimoimiseksi lastauksen, merimatkan ja lastin 
purkamisen aikana; 

 
.2 raakaöljypesusta johtuvan VOC-

päästöjen lisäyksen mahdollinen käsittely; 
 

Regulation 15 

Volatile Organic Compounds (VOCs) 

1 If the emissions of VOCs from a tanker 
are to be regulated in a port or ports or a ter-
minal or terminals under the jurisdiction of a 
Party, they shall be regulated in accordance 
with the provisions of this regulation. 
 
 

2 A Party regulating tankers for VOC 
emissions shall submit a notification to the 
Organization. This notification shall include 
information on the size of tankers to be con-
trolled, the cargoes requiring vapour emis-
sion control systems, and the effective date 
of such control. The notification shall be 
submitted at least six months before the ef-
fective date. 
 

3 A Party which designates ports or termi-
nals at which VOCs emissions from tankers 
are to be regulated shall ensure that vapour 
emission control systems, approved by that 
Party taking into account the safety standards 
for such systems developed by the Organiza-
tion, are provided in any designated port and 
terminal and are operated safely and in a 
manner so as to avoid undue delay to a ship. 
 

 
4 The Organization shall circulate a list of 

the ports and terminals designated by Parties 
to other Parties and Member States of the 
Organization for their information. 
 

5 A tanker to which paragraph 1 of this 
regulation applies shall be provided with a 
vapour emission collection system approved 
by the Administration taking into account the 
safety standards for such systems developed 
by the Organization, and shall use this sys-
tem during the loading of relevant cargoes. A 
port or terminal which has installed vapour 
emission control systems in accordance with 
this regulation may accept tankers which are 
not fitted with vapour collection systems for 
a period of three years after the effective date 
identified in paragraph 2 of this regulation. 
 

6 A tanker carrying crude oil shall have on 
board and implement a VOC Management 
Plan approved by the Administration. Such a 
plan shall be prepared taking into account the 
guidelines developed by the Organization. 
The plan shall be specific to each ship and 
shall at least: 
 

.1 provide written procedures for minimiz-
ing VOC emissions during the loading, sea 
passage and discharge of cargo; 

 
.2 give consideration to the additional VOC 

generated by crude oil washing; 
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.3 suunnitelman täytäntöönpanosta vastaava 
henkilö; ja 
 

.4 kansainvälisiä matkoja tekevillä aluksilla 
suunnitelma laaditaan aluksen päällikön ja 
päällystön työkielellä ja, ellei päällikön ja 
päällystön työkieli ole englanti, ranska tai es-
panja, suunnitelma on käännettävä yhdelle 
näistä kielistä. 
 

7 Tätä sääntöä sovelletaan myös kaasualuk-
siin ainoastaan, jos lastaus- ja säiliöjärjestel-
mien tyyppi mahdollistaa muiden haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden kuin metaanin turval-
lisen säilyttämisen aluksella tai turvallisen 
kuljetuksen maihin.  
 

.3 identify a person responsible for imple-
menting the plan; and 
 

.4 for ships on international voyages, be 
written in the working language of the master 
and officers and, if the working language of 
the master and officers is not English, 
French, or Spanish, include a translation into 
one of these languages. 
 

7 This regulation shall also apply to gas 
carriers only if the type of loading and con-
tainment systems allow safe retention of non-
methane VOCs on board or their safe return 
ashore. 

 
16 sääntö 

Jätteenpoltto aluksella 

1 Paitsi mitä tämän säännön 4 kappaleessa 
määrätään, jätteenpoltto aluksilla sallitaan 
vain alusten jätteenpolttouuneissa. 
 

2 Seuraavien aineiden polttaminen aluksella 
on kielletty: 

 
.1 I, II ja III liitteen soveltamisalaan kuulu-

vien lastien jäämät ja niihin liittyvät saastu-
neet pakkausmateriaalit; 
 

.2 polyklooratut bifenyylit (PCB:t); 
 

.3 jätteet, kuten ne määritellään tämän 
yleissopimuksen V liitteessä, jotka sisältävät 
enemmän kuin jälkiä raskasmetalleista; 
 

.4 halogeeniyhdisteitä sisältävät öljynjalos-
tustuotteet; 
 

.5 viemäriliete ja jäteöljy, jotka ovat synty-
neet muualla kuin aluksella; ja 
 
 

.6 pakokaasun puhdistusjärjestelmän jää-
mät. 
 

3 Polyvinyylikloridien (PVC-muovien) 
poltto aluksella on kielletty, paitsi jätteenpolt-
touuneissa, joille on myönnetty Kansainväli-
sen merenkulkujärjestön tyyppihyväksyntäto-
distuskirjat . 
 
4 Aluksen tavanomaisessa toiminnassa syn-
tyneen viemärilietteen ja jäteöljyn polttami-
nen aluksella voi tapahtua myös pää- tai 
apumoottorissa tai kattilassa, mutta tällöin se 
tehdään satama-alueiden ja jokisuistojen ul-
kopuolella. 
 

5 Mikään tässä säännössä ei 
 

.1 vaikuta vuonna 1972 jätteen ja muun ai-
neen meren laskemisen aiheuttaman pilaan-

Regulation 16 

Shipboard Incineration 

1 Except as provided in paragraph 4 of this 
regulation, shipboard incineration shall be al-
lowed only in a shipboard incinerator. 
 

2 Shipboard incineration of the following 
substances shall be prohibited: 

 
.1 residues of cargoes subject to Annex I, II 
or III or related contaminated packing mate-
rials; 
 

.2 polychlorinated biphenyls (PCBs); 
 

.3 garbage, as defined by Annex V, con-
taining more than traces of heavy metals; 
 
 

.4 refined petroleum products containing 
halogen compounds; 
 

.5 sewage sludge and sludge oil either of 
which are not generated on board the ship; 
and 
 

.6 exhaust gas cleaning system residues. 
 

 
3 Shipboard incineration of polyvinyl chlo-

rides (PVCs) shall be prohibited, except in 
shipboard incinerator for which an IMO 
Type Approval Certificates has been issued. 
 
 

4 Shipboard incineration of sewage sludge 
and sludge oil generated during normal op-
eration of a ship may also take place in the 
main or auxiliary power plant or boilers, but 
in those cases, shall not take place inside 
ports, harbours and estuaries. 
 

5 Nothing in this regulation neither: 
 

.1 affects the prohibition in, or other re-
quirements of, the Convention on the Preven-



29104/2014
   
  

 

90

tumisen ehkäisemiseksi tehdyssä yleissopi-
muksessa, sellaisena kuin se on muutettuna, 
ja siihen liitetyssä vuoden 1996 pöytäkirjassa 
annettuihin kieltoihin ja muihin vaatimuksiin; 
eikä 
 

.2 estä kehittämästä, asentamasta ja käyttä-
mästä vaihtoehtoisia aluksella sijaitsevia 
lämpöön perustuvia jätteenkäsittelylaitteita, 
jotka täyttävät tai ylittävät tämän säännön 
vaatimukset. 
 

6.1 Paitsi mitä tämän kappaleen 6.2 koh-
dassa määrätään, jokainen 1 päivänä tammi-
kuuta 2000 tai sen jälkeen rakennetulle aluk-
selle asennetun jätteenpolttouunin on täytet-
tävä tämän liitteen IV lisäykseen sisältyvät 
vaatimukset. Hallinto hyväksyy tämän koh-
dan soveltamisalaan kuuluvat jätteenpoltto-
uunit ottaen huomioon järjestön laatimat jät-
teenpolttouunien standardieritelmät; tai  
 
 
 

6.2 hallinto voi sallia alukselle ennen 19 
päivää toukokuuta 2005 asennetulle jätteen-
polttouunille poikkeuksen tämän kappaleen 
6.1 kohdan soveltamiseen edellyttäen, että 
alusta käytetään vain matkoihin sen valtion 
suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuulu-
valla alueella, jonka lippua alus on oikeutettu 
käyttämään. 
 

7 Tämän säännön 6.1 kohdan mukaisesti 
asennettuja jätteenpolttouuneja varten toimi-
tetaan valmistajan käyttöopas, jota on säily-
tettävä laitteen yhteydessä ja jossa selitetään, 
kuinka polttouunia käytetään tämän liitteen 
IV lisäyksen 2 kappaleen mukaisissa rajoissa. 
 

 
 
8 Tämän säännön 6.1 kohdan mukaisesti 

asennettujen jätteenpolttouunien käytöstä vas-
taava henkilöstö koulutetaan noudattamaan 
tämän säännön 7 kappaleen mukaisessa käyt-
töoppaassa annettuja ohjeita. 
 

 
 
9 Polttokammion poistokaasun lämpötilaa 

seurataan tämän säännön 6.1 kohdan mukai-
sesti asennetuissa jätteenpolttouuneissa aina, 
kun laite on käytössä. Jos jätteenpolttouuni on 
tyypiltään jatkuvasti syötettävä, jätettä ei syö-
tetä uuniin, jos poistokammion poistokaasun 
lämpötila on alle 850 °C. Jos polttouuni on 
tyypiltään kerralla ladattava, se suunnitellaan 
niin, että polttokammion poistokaasun lämpö-
tila saavuttaa viiden minuutin sisällä käynnis-
tyksestä 600 °C:n lämpötilan ja vakiintuu sen 
jälkeen vähintään 850 °C:seen. 
 

tion of Marine Pollution by Dumping of 
Wastes and Other Matter, 1972, as amended, 
and the 1996 Protocol thereto, nor 
 
 
 

.2 precludes the development, installation 
and operation of alternative design shipboard 
thermal waste treatment devices that meet or 
exceed the requirements of this regulation. 
 
 

6.1 Except as provided in subparagraph 6.2 
of this paragraph, each incinerator on a ship 
constructed on or after 1 January 2000 or in-
cinerator which is installed on board a ship 
on or after 1 January 2000 shall meet the re-
quirements contained in appendix IV to this 
Annex. Each incinerator subject to this sub-
paragraph shall be approved by the Admini-
stration taking into account the standard 
specification for shipboard incinerators de-
veloped by the Organization; or 
 

6.2 The Administration may allow exclu-
sion from the application of subparagraph 6.1 
of this paragraph to any incinerator which is 
installed on board a ship before 19 May 
2005, provided that the ship is solely en-
gaged in voyages within waters subject to the 
sovereignty or jurisdiction of the State the 
flag of which the ship is entitled to fly. 
 

7 Incinerators installed in accordance with 
the requirements of paragraph 6.1 of this 
regulation shall be provided with a manufac-
turer’s operating manual which is to be re-
tained with the unit and which shall specify 
how to operate the incinerator within the lim-
its described in paragraph 2 of appendix IV 
of this Annex. 
 

8 Personnel responsible for the operation of 
an incinerator installed in accordance with 
the requirements of paragraph 6.1 of this 
regulation shall be trained to implement the 
guidance provided in the manufacturer’s op-
erating manual as required by paragraph 7 of 
this regulation. 
 

9 For incinerators installed in accordance 
with the requirements of paragraph 6.1 of 
this regulation the combustion chamber gas 
outlet temperature shall be monitored at all 
times the unit is in operation. Where that in-
cinerator is of the continuous-feed type, 
waste shall not be fed into the unit when the 
combustion chamber gas outlet temperature 
is below 850°C. Where that incinerator is of 
the batch-loaded type, the unit shall be de-
signed so that the combustion chamber gas 
outlet temperature shall reach 600°C within 
five minutes after start-up and will thereafter 
stabilize at a temperature not less than 
850°C. 

 



30 104/2014
   
  

 

91

17 sääntö 

Vastaanottolaitokset 

1 Sopimuspuoli sitoutuu varmistamaan, että 
käytettävissä on laitokset, jotta voidaan riittä-
vällä tavalla vastata tarpeisiin ottaa vastaan 
 

.1 otsonikerrosta heikentäviä aineita ja sel-
laisia aineita sisältäviä varusteita, kun niitä 
poistetaan aluksilta, jotka käyttävät sopimus-
puolen korjaussatamia; 
 

.2 pakokaasujen puhdistusjäämiä pakokaa-
sujen puhdistusjärjestelmistä aluksilta, jotka 
käyttävät sen satamia, terminaaleja ja alus-
korjaussatamia, aiheuttamatta aluksille tar-
peetonta viivytystä; ja 
 
.3 otsonikerrosta heikentäviä aineita ja sellai-
sia aineita sisältäviä varusteita alusten romu-
tuslaitoksilta niitä aluksista poistettaessa. 
 

 
2 Jos sopimuspuolen tietty satama tai ter-

minaali sijaitsee – järjestön laatima ohjeisto 
huomioon ottaen – etäällä tämän säännön 1 
kappaleessa tarkoitettujen aineiden käsitte-
lyyn ja jalostamiseen tarvittavista teollisuus-
infrastruktuureista eikä siitä syystä voi ottaa 
tällaisia aineita vastaan, sopimuspuoli ilmoit-
taa kyseisen sataman tai terminaalin järjestöl-
le, jotta tieto voidaan jakaa kaikille sopimus-
puolille ja järjestön jäsenvaltioille tiedoksi ja 
asianmukaisia toimia varten. Sopimuspuoli, 
joka on toimittanut järjestölle tällaiset tiedot, 
ilmoittaa järjestölle myös ne satamansa ja 
terminaalinsa, joissa on käytettävissä vas-
taanottolaitoksia tällaisten aineiden käsittelyä 
ja jalostamista varten. 
 
 

3 Jokainen sopimuspuoli ilmoittaa järjestöl-
le kaikista tapauksista, joissa tämän säännön 
mukaisia laitoksia ei ole käytettävissä tai nii-
den väitetään olevan riittämättömiä, jotta jär-
jestö voi välittää tiedot jäsenilleen. 

Regulation 17 

Reception Facilities 

1 Each Party undertakes to ensure the pro-
vision of facilities adequate to meet the: 
 
 

.1 needs of ships using its repair ports for 
the reception of ozone depleting substances 
and equipment containing such substances 
when removed from ships; 
 

.2 needs of ships using its ports, terminals 
or repair ports for the reception of exhaust 
gas cleaning residues from an exhaust gas 
cleaning system, without causing undue de-
lay to ships; and 
 

.3 needs in ship-breaking facilities for the 
reception of ozone depleting substances and 
equipment containing such substances when 
removed from ships. 
 

2 If a particular port or terminal of a Party 
is – taking into account the guidelines to be 
developed by the Organization – remotely 
located from, or lacking in, the industrial in-
frastructure necessary to manage and process 
those substances referred to in paragraph 1 of 
this regulation and therefore cannot accept 
such substances, then the Party shall inform 
the Organization of any such port or terminal 
so that this information may be circulated to 
all Parties and Member States of the Organi-
zation for their information and any appro-
priate action. Each Party that has provided 
the Organization with such information shall 
also notify the Organization of its ports and 
terminals where reception facilities are avail-
able to manage and process such substances. 

 
3 Each Party shall notify the Organization 

for transmission to the Members of the Or-
ganization of all cases where the facilities 
provided under this regulation are unavail-
able or alleged to be inadequate. 

 
18 sääntö 

Polttoöljyn saatavuus ja laatu 

Polttoöljyn saatavuus 
 

1 Jokainen sopimuspuoli toteuttaa kohtuul-
liset toimenpiteet edistääkseen tämän liitteen 
mukaisten polttoöljyjen saatavuutta ja ilmoit-
taa järjestölle liitteen mukaisten polttoöljyjen 
saatavuudesta satamissaan ja terminaaleis-
saan. 
 

2.1 Jos sopimuspuoli toteaa, että alus ei 
noudata tämän liitteen mukaisia polttoöljy-
vaatimuksia, sopimuspuolen toimivaltainen 
viranomainen on oikeutettu vaatimaan alusta: 
 

Regulation 18 

Fuel Oil Availability and Quality 

Fuel Oil Availability 
 

1 Each Party shall take all reasonable steps 
to promote the availability of fuel oils which 
comply with this Annex and inform the Or-
ganization of the availability of compliant 
fuel oils in its ports and terminals. 
 
 

2.1 If a ship is found by a Party not to be in 
compliance with the standards for compliant 
fuel oils set forth in this Annex, the compe-
tent authority of the Party is entitled to re-
quire the ship to: 
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.1 esittämään asiakirjat toimista, joita alus 

on toteuttanut voidakseen noudattaa vaati-
muksia, ja 
 

.2 esittämään näyttöä siitä, että alus on yrit-
tänyt noudattaa polttoöljyä koskevia vaati-
muksia matkasuunnitelmansa mukaisesti, ja 
jos polttoöljyä ei ole ollut saatavilla suunni-
tellussa paikassa, että alus on yrittänyt pai-
kantaa vaihtoehtoisia polttoöljyn lähteitä ja 
että huolimatta parhaista yrityksistä saada 
vaatimukset täyttävää polttoöljyä, tällaisen öl-
jyn hankinta ei ole ollut mahdollista. 
 

2.2 Alusta ei pitäisi vaatia poikkeamaan 
suunnitellulta matkareitiltään eikä sen matkaa 
pitäisi kohtuuttomasti viivyttää vaatimusten 
mukaisuuden saavuttamiseksi. 
 
2.3 Jos alus toimittaa tämän kappaleen 2.1 
kohdassa esitetyt tiedot, sopimuspuoli ottaa 
huomioon kaikki asiaankuuluvat olosuhteet ja 
esitetyn näytön päättäessään, mitä on asian-
mukaista tehdä, mikä voi johtaa myös valvon-
tatoimenpiteiden toteuttamatta jättämiseen. 
 

 
2.4 Alus ilmoittaa hallinnolleen ja asiaan-

kuuluvan määräsataman toimivaltaiselle vi-
ranomaiselle, jos se ei voi hankkia vaatimuk-
set täyttävää polttoöljyä. 
 

2.5 Sopimuspuoli ilmoittaa järjestölle, jos 
alus on esittänyt näyttöä siitä, että vaatimuk-
set täyttävää polttoöljyä ei ole ollut saatavilla. 
 

Polttoöljyn laatu 
 

3 Tämän liitteen soveltamisalaan kuuluville 
aluksille polttotarkoituksiin toimitettu ja sel-
laisina niillä käytetyn polttoöljyn on täytettä-
vä seuraavat vaatimukset: 
 

.1 Paitsi mitä 3 kappaleen 2 kohdassa mää-
rätään: 
 

.1.1 Polttoöljy on öljynjalostuksesta saatu-
jen hiilivetyjen sekoituksia. Tämä ei estä 
pienten lisäainemäärien käyttöä suoritusomi-
naisuuksien parantamiseksi. 
 
 
 

.1.2 Polttoöljyssä ei ole epäorgaanisia hap-
poja. 
 

.1.3 Polttoöljy ei sisällä lisäaineita tai kemi-
allisia jätteitä, jotka 
 

.1.3.1 vaarantavat aluksen turvallisuuden tai 
vaikuttavat haitallisesti koneiston suoritusky-
kyyn, tai 
 

.1.3.2 ovat vahingollisia henkilökunnalle, 
tai 

 
.1 present a record of the actions taken to at-
tempt to achieve compliance; and 
 
 

.2 provide evidence that it attempted to 
purchase compliant fuel oil in accordance 
with its voyage plan and, if it was not made 
available where planned, that attempts were 
made to locate alternative sources for such 
fuel oil and that despite best efforts to obtain 
compliant fuel oil, no such fuel oil was made 
available for purchase. 
 
 

 The ship should not be required to deviate 
from its intended voyage or to delay unduly 
the voyage in order to achieve compliance. 
 

 
2.3 If a ship provides the information set 

forth in subparagraph 2.1 of this paragraph, a 
Party shall take into account all relevant cir-
cumstances and the evidence presented to de-
termine the appropriate action to take, includ-
ing not taking control measures. 
 
 
2.4 A ship shall notify its Administration and 
the competent authority of the relevant port 
of destination when it cannot purchase com-
pliant fuel oil. 
 

2.5 A Party shall notify the Organization 
when a ship has presented evidence of the 
non-availability of compliant fuel oil. 
 

Fuel Oil Quality 
 
3 Fuel oil for combustion purposes delivered 
to and used on board ships to which this 
Annex applies shall meet the following re-
quirements: 
 
.1 except as provided in subparagraph 3.2: 
 
 
.1.1 the fuel oil shall be blends of hydrocar-
bons derived from petroleum refining. This 
shall not preclude the incorporation of small 
amounts of additives intended to improve 
some aspects of performance; 
 
 

.1.2 the fuel oil shall be free from inorganic 
acid; and 
 

.1.3 the fuel oil shall not include any added 
substance or chemical waste which: 
 

.1.3.1 jeopardizes the safety of ships or ad-
versely affects the performance of the ma-
chinery, or 
 

.1.3.2 is harmful to personnel, or 
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.1.3.3 lisäävät yleistä ilman pilaantumista. 

 
 

.2 Polttotarkoituksiin käytettävä polttoöljy, 
joka on saatu muuten kuin öljynjalostuksella, 
 
 
.2.1 ei saa ylittää tämän liitteen 14 säännössä 
asetettuja rikkipitoisuusrajoja, 
 
 

.2.2 ei saa aiheuttaa sitä, että moottori ylit-
tää sovellettavat, 13 säännön 3 ja 4 kappa-
leessa ja 5.1 kohdan 1 alakohdassa ja 7.4 
kohdassa annetut typen oksidien päästörajat,  
 
.2.3 ei saa sisältää epäorgaanisia happoja, tai 
 
.2.4.1 ei saa vaarantaa aluksen turvallisuutta 
tai vaikuttaa haitallisesti koneiston suoritus-
kykyyn, tai 
 
.2.4.2 ei saa olla vahingollista henkilökunnal-
le, tai 
 
.2.4.3 ei saa lisätä yleistä ilman pilaantumista. 
 

 
4 Tätä sääntöä ei sovelleta hiileen kiinteäs-

sä muodossa eikä ydinpolttoaineisiin. Tämän 
säännön 5, 6, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.2, 9.3 ja 9.4 
kappaletta ei sovelleta kaasupolttoaineisiin, 
kuten nesteytettyyn maakaasuun, paineistet-
tuun maakaasuun tai nesteytettyyn mineraa-
liöljykaasuun. Aluksille polttotarkoituksiin 
toimitetun kaasupolttoaineen toimittaja esittää 
asiakirjat polttoaineen rikkipitoisuudesta. 
 

 
5 Tiedot polttotarkoituksiin toimitetusta ja 

käytetystä polttoöljystä merkitään jokaisen 
tämän liitteen 5 ja 6 säännön alaisen aluksen 
osalta polttoaineen luovutustodistukseen, joka 
sisältää ainakin tämän liitteen V lisäyksessä 
määritetyt tiedot. 
 

 
6 Polttoaineen luovutustodistus säilytetään 

aluksella sellaisessa paikassa, että se on aina 
kohtuullisina aikoina helposti saatavilla tar-
kastusta varten. Todistusta säilytetään kolmen 
vuoden ajan siitä, kun polttoöljy on toimitettu 
alukselle. 
 

7.1 Sopimuspuolen toimivaltainen viran-
omainen voi tarkastaa polttoaineen luovutus-
todistukset tämän liitteen soveltamisalaan 
kuuluvalla aluksella, joka on sopimuspuolen 
satamassa tai offshore-terminaalissa, ottaa jäl-
jennöksen jokaisesta todistuksesta ja pyytää 
aluksen päällikköä tai muuta aluksesta vas-
taavaa henkilöä todistamaan luovutustodis-
tuksen jäljennöksen oikeaksi. Toimivaltainen 
viranomainen voi myös tarkistaa kunkin to-
distuksen sisällön ottamalla yhteyttä sata-

 
.1.3.3 contributes overall to additional air 

pollution. 
 

.2 fuel oil for combustion purposes derived 
by methods other than petroleum refining 
shall not: 
 

.2.1 exceed the applicable sulphur content 
set forth in regulation 14 of this 
Annex; 
 

.2.2 cause an engine to exceed the applica-
ble NOx emission limit set forth in para-
graphs 3, 4, 5.1.1 and 7.4 of regulation 13; 
 
 

.2.3 contain inorganic acid; or 
 

.2.4.1 jeopardize the safety of ships or ad-
versely affect the performance of the ma-
chinery, or 
  

.2.4.2 be harmful to personnel, or 
 
 

.2.4.3 contribute overall to additional air 
pollution. 
 

4 This regulation does not apply to coal in 
its solid form or nuclear fuels. Paragraphs 5, 
6,7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.2, 9.3, and 9.4 of this 
regulation do not apply to gas fuels such as 
Liquified Natural Gas, Compressed Natural 
Gas or Liquified Petroleum Gas. The sulphur 
content of gas fuels delivered to a ship spe-
cifically for combustion purposes on board 
that ship shall be documented by the sup-
plier. 

 
5 For each ship subject to regulations 5 and 

6 of this Annex, details of fuel oil for com-
bustion purposes delivered to and used on 
board shall be recorded by means of a bunker 
delivery note which shall contain at least the 
information specified in appendix V to this 
Annex. 
 

6 The bunker delivery note shall be kept on 
board the ship in such a place as to be readily 
available for inspection at all reasonable 
times. It shall be retained for a period of 
three years after the fuel oil has been deliv-
ered on board. 
 

7.1 The competent authority of a Party may 
inspect the bunker delivery notes on board 
any ship to which this Annex applies while 
the ship is in its port or offshore terminal, 
may make a copy of each delivery note, and 
may require the master or person in charge of 
the ship to certify that each copy is a true 
copy of such bunker delivery note. The com-
petent authority may also verify the contents 
of each note through consultations with the 
port where the note was issued. 
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maan, jossa todistus annettiin. 
 

7.2 Toimivaltainen viranomainen tarkastaa 
polttoaineen luovutustodistuksen ja ottaa siitä 
oikeaksi todistetun jäljennöksen mahdolli-
simman nopeasti, jotta siitä ei aiheudu aluk-
selle tarpeetonta viivytystä. 
 

 
8.1 Polttoaineen luovutustodistukseen liite-

tään edustava näyte toimitetusta polttoöljystä 
ottaen huomioon järjestön laatima ohjeisto. 
Toimittajan edustaja ja aluksen päällikkö tai 
säiliötoiminnasta vastuussa oleva päällystön 
jäsen sinetöivät ja allekirjoittavat näytteen, 
kun säiliö on täytetty, ja näytettä säilytetään 
aluksen hallussa, kunnes polttoöljyä on mer-
kittävästi kulutettu, mutta joka tapauksessa 
vähintään 12 kuukauden ajan toimituksesta. 
 
 
 

8.2 Jos hallinto vaatii, että edustava näyte 
analysoidaan, jotta voidaan määrittää, täyt-
tääkö polttoöljy tämän liitteen vaatimukset, se 
tehdään VI lisäyksessä esitetyn tarkistusme-
nettelyn mukaisesti. 
 

 
9 Sopimuspuolet sitoutuvat varmistamaan, 

että niiden nimittämät asianmukaiset viran-
omaiset 
 
.1 pitävät yllä rekisteriä paikallisista polttoöl-
jyn toimittajista; 
 
.2 vaativat paikallisia toimittajia antamaan 
tämän säännön edellyttämän polttoainenäyt-
teen ja luovutustodistuksen, jossa polttoai-
neen toimittaja vakuuttaa, että polttoöljy täyt-
tää tämän liitteen 14 ja 18 säännön vaatimuk-
set; 
 

.3 vaativat paikallisia toimittajia säilyttä-
mään jäljennöksen polttoaineen luovutusto-
distuksesta ainakin kolmen vuoden ajan, jotta 
satamavaltio voi tarvittaessa tarkastaa sen; 
 
 

.4 ryhtyvät tarvittaessa toimiin sellaisia 
polttoöljyn toimittajia vastaan, joiden on to-
dettu toimittavan polttoaineen luovutustodis-
tuksessa annetusta kuvauksesta poikkeavaa 
öljyä; 
 

.5 ilmoittavat hallinnolle, jos jokin alus ot-
taa vastaan tämän liitteen 14 ja 18 säännön 
vaatimusten vastaista polttoöljyä; ja 
 
 

.6 ilmoittavat järjestölle kaikista tapauksis-
ta, joissa polttoöljyn toimittajat eivät ole täyt-
täneet tämän liitteen 14 ja 18 säännön mukai-
sia vaatimuksia, jotta tämä voi välittää tiedot 
edelleen sopimuspuolille ja järjestön jäsen-
valtioille. 

 
 
7.2 The inspection of the bunker delivery 
notes and the taking of certified copies by the 
competent authority under this paragraph 
shall be performed as expeditiously as possi-
ble without causing the ship to be unduly de-
layed. 
 

8.1 The bunker delivery note shall be ac-
companied by a representative sample of the 
fuel oil delivered taking into account guide-
lines developed by the Organization. The 
sample is to be sealed and signed by the sup-
plier’s representative and the master or offi-
cer in charge of the bunker operation on 
completion of bunkering operations and re-
tained under the ship’s control until the fuel 
oil is substantially consumed, but in any case 
for a period of not less than 12 months from 
the time of delivery. 
 

8.2 If an Administration requires the repre-
sentative sample to be analysed, it shall be 
done in accordance with the verification pro-
cedure set forth in appendix VI to determine 
whether the fuel oil meets the requirements 
of this Annex. 
 

9 Parties undertake to ensure that appropri-
ate authorities designated by them: 
  
 
.1 maintain a register of local suppliers of 
fuel oil; 
  
.2 require local suppliers to provide the bun-
ker delivery note and sample as required by 
this regulation, certified by the fuel oil sup-
plier that the fuel oil meets the requirements 
of regulations 14 and 18 of this Annex; 
 
 

.3 require local suppliers to retain a copy of 
the bunker delivery note for at least three 
years for inspection and verification by the 
port State as necessary; 
 
 

.4 take action as appropriate against fuel oil 
suppliers that have been found to deliver fuel 
oil that does not comply with that stated on 
the bunker delivery note; 
 

 
.5 inform the Administration of any ship 

receiving fuel oil found to be non-compliant 
with the requirements of regulation 14 or 18 
of this Annex; and 
 

.6 inform the Organization for transmission 
to Parties and Member States of the Organi-
zation of all cases where fuel oil suppliers 
have failed to meet the requirements speci-
fied in regulations 14 or 18 of this Annex. 
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10 Sopimuspuolten toimittamien satamaval-

tion tarkastusten yhteydessä sopimuspuolet 
sitoutuvat myös 
 

.1 ilmoittamaan sopimuspuolelle tai muulle 
valtiolle, jonka lainkäyttövaltaan kuuluvalla 
alueella polttoaineen luovutustodistus annet-
tiin, tapauksista, joissa on toimitettu vaati-
musten vastaista öljyä, ja antamaan tällöin 
kaikki asiaankuuluvat tiedot; ja 
 

2 varmistamaan tarvittaessa korjaavat toi-
met, jotta vaatimusten vastaiseksi todettu 
polttoöljy saatetaan vaatimukset täyttäväksi. 
 

11 Kun kyse on vähintään 400 bruttovetoi-
suuden aluksista, jotka hoitavat useita sään-
nöllisiä satamakäyntejä käsittävää reittilii-
kennettä, hallinto voi neuvoteltuaan sovelta-
misesta niiden valtioiden kanssa, joihin pää-
tös vaikuttaa, päättää, että tämän säännön 6 
kappaleen mukaisuus voidaan dokumentoida 
vaihtoehtoisella tavalla, jolla taataan yhtäläi-
sellä varmuudella tämän liitteen 14 ja 18 
säännön mukaisuus. 

 
10 In connection with port State inspec-

tions carried out by Parties, the Parties fur-
ther undertake to: 
 

.1 inform the Party or non-Party under 
whose jurisdiction a bunker delivery note 
was issued of cases of delivery of noncom-
pliant fuel oil, giving all relevant informa-
tion; and 
  
 
.2 ensure that remedial action as appropriate 
is taken to bring noncompliant fuel oil dis-
covered into compliance. 
 

11For every ship of 400 gross tonnage and 
above on scheduled services with frequent 
and regular port calls, an Administration may 
decide after application and consultation with 
affected States that compliance with para-
graph 6 of this regulation may be docu-
mented in an alternative manner which gives 
similar certainty of compliance with 
regulations 14 and 18 of this Annex. 
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I LISÄYS Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan (IAPP) kaava 

(8 sääntö) 

 
KANSAINVÄLINEN ILMANSUOJELUTODISTUSKIRJA 

 
Annettu alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehdyn kansainvälisen 

yleissopimuksen, muutettuna siihen liittyvällä vuoden 1978 pöytäkirjalla (jäljempänä yleissopimus), muut-
tamisesta vuonna 1997 tehdyn pöytäkirjan, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2008 päätöslauselmalla 
MEPC.176(58), määräysten perusteella  
 
 
(maan täydellinen nimi)…………………………………………........ hallituksen valtuuttamana 
 
Tämän todistuskirjan on antanut   
(yleissopimuksen määräysten mukaisesti valtuutetun henkilön tai laitoksen täydellinen nimi) 
 
Aluksen tiedot* 
 
Aluksen nimi…………………………………………………………….  
  
Tunnusnumero tai kirjaimet…………………………………………….   
 
Rekisteripaikka………………………………………………………….  
  
Bruttovetoisuus…………………………………………………………  
  
IMO-numero+…………………………………………………………..   
  
 
TÄTEN TODISTETAAN, että 
 
1 alus on katsastettu yleissopimuksen VI liitteen 5 säännön mukaisesti ja 
 
2  katsastus osoittaa aluksen varusteiden, järjestelmien, laitteiden, järjestelyjen ja materiaalien 

olevan täysin yleissopimuksen VI liitteen asianomaisten vaatimusten mukaisia. 
 
Tämän todistuskirjan perustana olevan katsastuksen toimittamispäivämäärä (pp/kk/vvvv): ..................... 

 
Tämä todistuskirja on voimassa ............................................................ *saakka edellyttäen, että yleissopi-
muksen VI liitteen 5 säännön mukaiset katsastukset tehdään. 
 
Annettu ............................................................................................................  
 (Todistuskirjan antamispaikka) 
 
(pp/kk/vvvv): .................................. ........................................................................ 
(Antamispäivä)  (Todistuskirjan antavan asianmukaisesti  valtuutetun viranomaisen allekirjoitus) 
 

(Viranomaisen sinetti tai leima) 
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Vuosi- ja välikatsastusten hyväksyntä 

TÄTEN TODISTETAAN, että yleissopimuksen VI liitteen 5 säännön mukaisessa katsastuksessa alus on 
todettu kyseisen liitteen asiaankuuluvien määräysten mukaiseksi. 

 
Vuosikatsastus: Allekirjoitus: ........................................................................ 
  (Asianmukaisesti valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 
 
  Paikka: ............................................................. 
 
  Päiväys (pp/kk/vvvv): ...................................... 

 
(Viranomaisen sinetti tai leima) 

 
Vuosi-/välikatsastus*:  Allekirjoitus: .......................................................... 
  (Asianmukaisesti valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 
 
  Paikka: ............................................................ 
 
  Päiväys (pp/kk/vvvv): ..................................... 
 

(Viranomaisen sinetti tai leima) 
 
Vuosi-/välikatsastus*:  Allekirjoitus: ........................................................... 
  (Asianmukaisesti valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 
 
  Paikka: ............................................................. 
 
  Päiväys (pp/kk/vvvv): ...................................... 
 

(Viranomaisen sinetti tai leima) 
 
Vuosikatsastus:  Allekirjoitus: ........................................................... 
  (Asianmukaisesti valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 
 
  Paikka: ............................................................. 
 
  Päiväys (pp/kk/vvvv): ...................................... 
 

(Viranomaisen sinetti tai leima) 
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Yleissopimuksen VI liitteen 9 säännön 8 kappaleen 3 kohdan mukainen  

vuosi-/välikatsastus 

 
TÄTEN TODISTETAAN, että yleissopimuksen VI liitteen 9 säännön 8 kappaleen 3 kohdan mukaisessa 
vuosi-/välikatsastuksessa*alus on todettu kyseisen liitteen asiaankuuluvien määräysten mukaiseksi. 
 
  Allekirjoitus: ....................................................... 
  (Asianmukaisesti valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 
 
  Paikka: ......................................................... 
 
  Päiväys (pp/kk/vvvv): ................................... 
 

(Viranomaisen sinetti tai leima) 
 
 

 
Hyväksyntä todistuskirjan voimassaolon jatkamiseksi, jos se on voimassa alle viisi vuotta 9 säännön 

3 kappaletta sovellettaessa 
 
Alus on liitteen asiaankuuluvien määräysten mukainen, ja tämä todistuskirja hyväksytään yleissopimuksen 

VI liitteen 9 säännön 3 kappaleen mukaisesti  
................... (pp/kk/vvvv) saakka. 
 
  Allekirjoitus: ....................................................... 
  (Asianmukaisesti valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 
 
  Paikka: ........................................................... 
 

  Päiväys (pp/kk/vvvv): .................................... 
 

(Viranomaisen sinetti tai leima) 
 

Uusintakatsastuksen jälkeen annettava hyväksyntä 9 säännön 4 kappaletta sovellettaessa 
 
Alus on liitteen asiaankuuluvien määräysten mukainen, ja tämä todistuskirja hyväksytään yleissopimuksen 

VI liitteen 9 säännön 4 kappaleen mukaisesti  
....................... (pp/kk/vvvv) saakka. 
  

Allekirjoitus: ....................................................... 
(Asianmukaisesti valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 
 
Paikka: ........................................................... 
 
Päiväys (pp/kk/vvvv): .................................... 

 
(Viranomaisen sinetti tai leima) 

 
Hyväksyntä todistuskirjan voimassaolon jatkamiseksi katsastussatamaan asti tai määräajaksi 9 sään-
nön 5 tai 6 kappaletta sovellettaessa 
 
Tämä todistuskirja hyväksytään yleissopimuksen VI liitteen 9 säännön  
5 tai 6* kappaleen mukaisesti .......... (pp/kk/vvvv) saakka. 
 

Allekirjoitus: ........................................................ 
(Asianmukaisesti valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 
 
Paikka: ........................................................... 
 
Päiväys (pp/kk/vvvv): .................................... 

 
(Viranomaisen sinetti tai leima) 
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Hyväksyntä vuosipäivän siirtämiseksi 9 säännön 8 kappaletta sovellettaessa 
Yleissopimuksen VI liitteen 9 säännön 8 kappaleen mukaisesti uusi vuosipäivä on (pp/kk/vvvv) 

……………………………………………………… 
 

Allekirjoitus: ........................................................ 
(Asianmukaisesti valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 
 
Paikka: ........................................................... 
 
Päiväys (pp/kk/vvvv): .................................... 

 
(Viranomaisen sinetti tai leima) 

 
 
 
Yleissopimuksen VI liitteen 9 säännön 8 kappaleen mukaisesti uusi vuosipäivä on (pp/kk/vvvv): 
…..……………………………………………………… 
 

Allekirjoitus: ......................................................... 
(Asianmukaisesti valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 
 
Paikka: ........................................................... 
 
Päiväys (pp/kk/vvvv): .................................... 
 
(Viranomaisen sinetti tai leima) 
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KANSAINVÄLISEN ILMANSUOJELUTODISTUSKIRJAN LISÄLEHTI 

 
SELOSTUS RAKENTEESTA JA VARUSTEISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Aluksen tiedot 
 
1.1 Aluksen nimi………………………………………………………...   
 
1.2 IMO-numero…………………………………………………………  
 
1.3 Päivä, jona köli laskettiin tai alus oli vastaavassa rakennusvaiheessa  
 …………………………………………............................................ 
 
1.4 Pituus (L) # metriä……………………………………………………   
  

# Täytetään vain niiden alusten osalta, jotka on rakennettu 1 päivänä tammikuuta 2016 tai sen 
jälkeen ja jotka on erityisesti suunniteltu ja joita käytetään yksinomaan virkistystarkoituksiin 
sekä joihin ei 13 säännön 5.2 kohdan 1 alakohdan mukaisesti sovelleta 13 säännön 5.1 koh-
dan 1 alakohdassa annettuja typen oksidien päästörajoja. 

 
2 Alusten päästöjen valvonta 
 
2.1 Otsonikerrosta heikentävät aineet (12 sääntö)………………………. 
 
2.1.1 Seuraavia palonsammutusjärjestelmiä ja muita järjestelmiä ja varusteita, jotka sisältävät muita 
otsonikerrosta heikentäviä aineita kuin HCFC-yhdisteitä ja jotka on asennettu ennen 19 päivää toukokuuta 
2005 saa edelleen käyttää: 
 
   
Järjestelmä tai varuste Sijainti aluksella Aine 
   

 
 
 
 
 
 
 
  

Huomautuksia: 
 
1 Tämä selostus liitetään pysyvästi kansainväliseen ilmansuojelutodistuskir-
jaan. Kansainvälistä ilmansuojelutodistuskirjaa pidetään aluksella aina saata-
villa. 
2 Selostus laaditaan ainakin englanniksi, ranskaksi tai espanjaksi. Jos käyte-
tään myös antavan maan virallista kieltä, se on etusijalla kiistan tai poik-
keavuuden sattuessa. 
3 Kehyksiin tehdään merkinnät tarpeen mukaan lisäämällä vastauskohtiin joko 
rasti (x), jos vastaus on ”kyllä” tai ”sovelletaan”, tai miinus (–), jos vastaus on 
”ei” tai ”ei sovelleta”. 
4 Ellei toisin mainita, selostuksessa olevat sääntöviittaukset koskevat yleisso-
pimuksen VI liitteessä olevia sääntöjä ja päätöslauselma- ja yleiskirjeviittauk-
set koskevat Kansainvälisen merenkulkujärjestön päätöslauselmia ja yleiskir-
jeitä. 
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2.1.2 Seuraavia järjestelmiä, jotka sisältävät HCFC-yhdisteitä ja jotka on asennettu ennen 1 päivää 
tammikuuta 2020 saa edelleen käyttää: 
   
 
Järjestelmä tai varuste Sijainti aluksella Aine 
   

 
2.2 Typen oksidit (NOx )(13 sääntö) 
 

2.2.1 Seuraavat tälle alukselle asennetut meridieselmoottorit noudattavat 13 säännössä annettuja 
asianomaisia päästörajoja vuonna 2008 tarkistetun typen oksidien teknisen säännöstön mukaisesti: 
  
 
 Moottori #1 Moottori #2 Moottori #3 Moottori #4 Moottori #5 Moottori #6 
Valmistaja ja malli       
Sarjanumero        
Käyttö       
Lähtöteho (kW)       
Nimelliskierrosluku 
(RPM)  

      

Asennuspäivä 
(pp/kk/vvvv)  

      

Merkittävän muu-
toksen päivämäärä 
(pp/kk/vvvv) 

      

13.2.2 säännön 
mukaan  

      

13.2.3 säännön 
mukaan 

      

Vapautus 13.1.1.2 
säännön mukaan 

� � � � � � 

I taso 13.3 sääntö � � � � � � 
II taso 13.4 sääntö � � � � � � 
II taso 13.2.2 tai 
13.5.2 sääntö 

� � � � � � 

III taso 13.5.1.1 
sääntö 

� � � � � � 

Hyväksytty mene-
telmä on olemassa. 

� � � � � � 

Hyväksytty mene-
telmä ei ole mark-
kinoilla. 

� � � � � � 

Hyväksytty mene-
telmä on asennettu. 

� � � � � � 
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2.3 Rikin oksidit (SOx ja hiukkaset (14 sääntö) 
 
2.3.1 Aluksen toimiessa 14 säännön 3 kappaleessa määritetyllä päästöjen valvonta-alueella alukses-
sa käytetään 
 
.1 polttoöljyä, jonka rikkipitoisuus ei ylitä sovellettavaa raja-arvoa polttoaineen luovutustodis-
tuksen mukaisesti, tai   �� 
 
.2 vastaavaa 4 säännön 1 kappaleen mukaisesti hyväksyttyä järjestelyä, joka mainitaan jäljem-
pänä 2.6 kohdan luettelossa.  �� 
 
2.4 Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) (15 sääntö) 
 
2.4.1 Säiliöalukseen on asennettu MSC/Circ.585-yleiskirjeen mukaisesti hyväksytty haihtumapääs-
töjen talteenottojärjestelmä.   �� 
 
2.4.2.1 Raakaöljyä kuljettavassa säiliöaluksessa on hyväksytty VOC-päästöjen hallintasuunnitelma. 
 �� 
2.4.2.2 VOC-päästöjen hallintasuunnitelman hyväksymisviite:   
 
2.5 Jätteenpoltto aluksella (16 sääntö) 
 Aluksella oleva jätteenpolttouuni 
.1 on asennettu 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen jälkeen, ja se on päätöslauselman 
MEPC.76(40), sellaisena kuin se on muutettuna, mukainen   �� 
 
.2 on asennettu ennen 1 päivää tammikuuta 2000, ja se noudattaa 
 
.2.1 päätöslauselmaa MEPC.59(33)  �� 
 
.2.2 päätöslauselmaa MEPC.76(40)   �� 
 
2.6 Vastaavuudet (4 sääntö) 
Alukselle on annettu lupa käyttää seuraavia vaihtoehtoisia alukseen kiinnitettäviä laitteita, materiaaleja, vä-
lineitä tai kojeita tai muita vaihtoehtoisia menettelyjä, polttoöljyjä tai tapoja noudattaa tämän liitteen vaati-
muksia: 
 
   
Järjestelmä tai varuste Käytetty vastaava järjestelmä 

tai varuste 
Hyväksymisviite 

 
 
 
 

  

 
  
TÄTEN TODISTETAAN, että tämä luettelo on kaikilta osiltaan oikea. 
 
Annettu ............................................................................................................  
 (Todistuskirjan antamispaikka) 
 
(pp/kk/vvvv): .................................. ........................................................................ 
(Antamispäivä)  (Todistuskirjan antavan asianmukaisesti  valtuutetun viranomaisen allekir-
joitus) 
 

(Viranomaisen sinetti tai leima) 
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II LISÄYS 

TESTISYKLIT JA PAINOTUSKERTOIMET 
(13 sääntö) 

 
Meridieselmoottoreihin tämän liitteen 13 säännön mukaisesti sovellettavien typen oksidipäästörajojen 

noudattaminen tarkistetaan soveltamalla seuraavia testisyklejä ja painotuskertoimia ja käyttämällä vuonna 
2008 tarkistetun typen oksidien teknisen säännöstön mukaista testimenettelyä ja laskentamenetelmää. 

.1 Testisykliä E2 sovelletaan aluksen pääkäyttövoimana käytettäviin vakionopeuksisiin meridie-
selmoottoreihin, dieselsähköisten koneistojen dieselmoottorit mukaan luettuina. 

 
.2 Testisykliä E2 sovelletaan säätösiipipotkureilla varustettujen potkurikoneistojen dieselmoot-

toreihin. 
 
.3 Testisykliä E3 sovelletaan pää- ja apumoottoreihin, joiden kuormitus on riippuvainen potku-

rin kierrosluvusta. 
 
.4 Testisykliä D2 sovelletaan vakionopeuksisiin apumoottoreihin. 
 
.5 Testisykliä C1 sovelletaan muuttuvanopeuksisiin, vaihtuvakuormaisiin apumoottoreihin, jot-

ka eivät sisälly edellä oleviin kohtiin. 
 
Testisykli vakionopeuksisia pääkäyttömoottoreita varten (myös dieselsähkökäyttö ja kaikki säätösiipipot-

kuriasennukset) 
 

Nopeus 100% 100% 100% 100% 
Teho 100% 75% 50% 25% 

 
Testisyklityyppi 

E2 
 Painotusker-

roin 
 
0.2 

 
0.5 

 
0.15 

 
0.15 

 
  
Testisykli sellaisia pää- ja apumoottoreita varten, joiden kuormitus on riippuvainen potkurin kierrosluvusta 
 
 

Nopeus 100% 91% 80% 63% 
Teho 100% 75% 50% 25% 

 
Testisyklityyppi 

E3 
 Painotusker-

roin 
 
0.2 

 
0.5 

 
0.15 

 
0.15 

 
 
Testisykli vakionopeuksisia apumoottoreita varten 
 
 

Nopeus 100% 100% 100% 100% 100% 
Teho 100% 75% 50% 25% 10% 

 
Testisyklityyppi 

D2 
 Painotusker-

roin 
 
0.05 

 
0.25 

 
0.3 

 
0.3 

 
0.1 

 
Testisykli muuttuvanopeuksisia apumoottoreita varten 
 
 
 
 

Nopeus Nimellinen Keskivaihde Jouto-
käynti 

Vääntö 100 % 75 % 50 % 10 % 100 % 75 % 50 % 0 % Testisykli-
tyyppi C1 Painotus-

kerroin 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 
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Kun moottorille on annettava todistuskirja 13 säännön 5.1 kohdan 1 alakohdan mukaisesti, määritetty 

päästö kussakin eri käyttötilassa ei ylitä sovellettavaa typen oksidien päästöraja-arvoa yli 50 prosentilla, 
paitsi seuraavissa: 

 
.1 kymmenen prosentin tila D2-testisyklissä 
 
.2 kymmenen prosentin tila C1-testisyklissä 
 
.3 joutokäynti C1-testisyklissä. 
  

 
III LISÄYS 

PÄÄSTÖJEN VALVONTA-ALUEIDEN NIMEÄMISPERUSTEET JA MENETTELYT 
(13 säännön 6 kappale ja 14 säännön 3 kappale 

 
1 TAVOITTEET 
 
1.1 Tässä lisäyksessä annetaan perusteet ja menettelyt, joiden avulla sopimuspuolet voivat tehdä ehdotuk-

sia nimettävistä päästöjen valvonta-alueista ja esittää tekijät, jotka on otettava huomioon, kun järjestö arvioi 
tällaisia ehdotuksia. 

 
1.2 Avomerialusten typen oksidien, rikin oksidien ja hiukkasten päästöt lisäävät ilmansaasteiden taustapi-

toisuuksia kaupungeissa ja rannikkoalueilla ympäri maailmaa. Ilmansaasteisiin liittyviä haitallisia vaikutuk-
sia kansanterveyteen ja ympäristöön ovat muun muassa ennenaikainen kuolleisuus, sydän- ja keuhkosairau-
det, keuhkosyöpä, krooniset hengityselinsairaudet, happamoituminen ja rehevöityminen. 

 
1.3 Järjestö harkitsee päästöjen valvonta-alueen hyväksymistä, jos ehdotuksen tueksi voidaan osoittaa tar-

ve ehkäistä, vähentää ja valvoa alusten typen oksidien tai rikin oksidien ja hiukkasten tai näiden kaikkien 
kolmen päästöistä (jäljempänä yhteisesti ”päästöt”) aiheutuvaa ilman pilaantumista. 

 
2 PÄÄSTÖJEN VALVONTA-ALUEIDEN NIMEÄMISMENETTELY 
 
2.1 Vain sopimuspuolet voivat tehdä järjestölle typen oksidien tai rikin oksidien ja hiukkasten tai näiden 

kaikkien kolmen päästöjen valvonta-alueen nimeämistä koskevan ehdotuksen. 
Jos kahdella tai useammalla sopimuspuolella on yhteisiä etuja tietyllä alueella, niiden pitäisi tehdä yhtei-

nen ehdotus. 
 
2.2 Tietyn alueen nimeämistä päästöjen valvonta-alueeksi koskeva ehdotus olisi jätettävä järjestölle järjes-

tön vahvistamien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti. 
 
3 PÄÄSTÖJEN VALVONTA-ALUEEN NIMEÄMISPERUSTEET 
 

3.1 Ehdotukseen sisällytetään: 
 
.1 ehdotetun alueen selkeä rajaus sekä viitekartta, johon alue on merkitty; 
 
.2 valvottavaksi ehdotettavien päästöjen laji (eli typen oksidit tai rikin oksidit ja hiukkaset tai kaikki kolme 

päästölajia); 
 
.3 kuvaus alusten päästöjen takia vaarassa olevasta väestöstä ja ympäristöstä; 
 
.4 arvio, jonka mukaan ehdotetulla alueella toimivien alusten päästöt lisäävät ilmansaasteiden taustapitoi-

suuksia tai aiheuttavat haitallisia ympäristövaikutuksia. Arvioon sisällytetään kuvaus asiaankuuluvien pääs-
töjen vaikutuksista ihmisten terveyteen ja ympäristöön, kuten haitalliset vaikutukset maa- ja vesialueiden 
ekosysteemeihin, luonnontuotantoalueisiin, tärkeisiin luontotyyppeihin, veden laatuun, ihmisten terveyteen 
ja tarvittaessa kulttuurin ja tieteen kannalta merkittäviin alueisiin. Asiaankuuluvat tietolähteet ja käytetyt 
menetelmät ilmoitetaan; 
 

.5 ehdotetun alueen ja vaarassa olevien väestöjen ja merialueiden sääolosuhteita koskevat asiaankuuluvat 
tiedot, erityisesti vallitsevat tuulensuunnat, tai topografiset, geologiset, oseanografiset, morfologiset ja muut 
olosuhteet, jotka voivat lisätä ilmansaasteiden taustapitoisuutta tai haitallisia ympäristövaikutuksia; 

 
.6 alusliikenteen luonne ehdotetulla päästöjen valvonta-alueella, liikenteen kulkusuunnat ja tiheys mukaan 

luettuina; 
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.7 kuvaus valvontatoimista, jotka ehdottava sopimuspuoli on ottanut tai ehdottavat sopimuspuolet ovat ot-
taneet käyttöön niitä maista peräisin olevia typen oksidien, rikin oksidien ja hiukkasten päästöjä vastaan, 
jotka vaikuttavat vaarassa oleviin väestöihin ja ympäristöihin, samanaikaisesti, kun harkitaan toimia, jotka 
olisi hyväksyttävä tämän yleissopimuksen VI liitteen 13 ja 14 säännön määräysten osalta; ja  

 
.8 alusten päästöjen vähentämisen suhteelliset kustannukset verrattuna maissa tehtävään valvontaan sekä 

kustannusten taloudelliset vaikutukset kansainväliseen kauppamerenkulkuun. 
 
3.2 Päästöjen valvonta-alueen maantieteelliset rajat perustuvat edellä esitettyihin asiaankuuluviin perustei-

siin, myös ehdotetulla alueella purjehtivien alusten päästöihin ja laskeumiin, liikennevirtoihin ja tiheyteen 
sekä tuulioloihin. 
 
4 JÄRJESTÖN MENETTELYTAVAT PÄÄSTÖJEN VALVONTA-ALUEEN ARVIOIMISEKSI JA 
HYVÄKSYMISEKSI 
 
4.1 Järjestö käsittelee jokaista sopimuspuolen tai sopimuspuolten tekemää ehdotusta. 
 
4.2 Ehdotusta arvioidessaan järjestö ottaa huomioon perusteet, jotka on sisällytettävä kuhunkin 
ehdotukseen 3 osaston mukaisesti. 
 
4.3 Päästöjen valvonta-alue nimetään muuttamalla tätä liitettä, mikä käsitellään, hyväksytään ja 
saatetaan voimaan tämän yleissopimuksen 16 artiklan mukaisesti. 
 
5 PÄÄSTÖJEN VALVONTA-ALUEIDEN TOIMINTA 
 
5.1 Sopimuspuolia, joilla on alueella liikennöiviä aluksia, kehotetaan tuomaan järjestön tietoon 
alueen toimintaa koskevat mahdolliset huolenaiheensa. 
  

IV LISÄYS 
ALUSTEN JÄTTEENPOLTTOUUNIEN TYYPPIHYVÄKSYNTÄ JA TOIMINTARAJAT 

(16 sääntö) 
 
1 Yleissopimuksen VI liitteen 16 säännön 6.1 kohdassa kuvatuilla alusten jätteenpolttouuneilla 

on Kansainvälisen merenkulkujärjestön tyyppihyväksynnän todistuskirja. Jätteenpolttouuni suunnitellaan ja 
rakennetaan 16 säännön 6.1 kohdassa kuvatun hyväksytyn standardin mukaisesti, jotta se voi saada todistus-
kirjan. Jokaiselle mallille tehdään määrätty tyyppihyväksyntätesti tehtaalla tai hyväksytyssä testilaitoksessa 
hallinnon vastuulla siten, että tyyppihyväksyntätestissä käytetään seuraavia jätepolttoaineen standardieritel-
miä sen määrittämiseksi, toimiiko jätteenpolttouuni tämän lisäyksen 2 kappaleen mukaisissa rajoissa. 

 
Jäteöljyn koostumus: 
   
75 % raskaasta polttoöljystä saatua jäteöljyä 
  
5 % jätevoiteluöljyä ja 
  
20 % emulgoitua vettä 
  
 
Kiinteän jätteen koostumus:   
 
50 % ruokajätettä 
  
50 % roskaa, joka sisältää 
  
noin 30 % paperia 
  
noin 40 % pahvia 
  
noin 10 % riepuja 
  
noin 20 % muovia 
  
Seoksessa on enintään 50 % kosteutta ja 7 % palamattomia kiintoaineita. 
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2 Yleissopimuksen VI liitteen 16 säännön 6.1 kohdassa kuvatut jätteenpolttouunit toimivat seuraavissa ra-
joissa: 

 
O2 polttokammiossa:  6–12 % 
 
Savukaasujen CO-pitoisuus keskimäärin enintään:   
 
200 mg/MJ 
Nokiluku keskimäärin enintään:  Bacharach 3 tai Ringelman 1 (läpinäkymättömyys 20 %) 
(Tätä korkeampi nokiluku hyväksytään vain hyvin lyhyiden jaksojen ajan, kuten käynnistettäessä.)  
 
Palamattomat komponentit tuhkajäämissä:  
 
enintään 10 % painosta 
 
Polttokammion savukaasun poistolämpötila-alue:   
850–1200 °C 

 
  
 

V LISÄYS 
POLTTOAINEEN LUOVUTUSTODISTUKSEEN SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT 

(18 säännön 5 kappale) 
 

Vastaanottavan aluksen nimi ja IMO-numero 
 
Satama 
 
Toimituksen alkamispäivä 
 
Laivapolttoöljyn toimittajan nimi, osoite ja puhelinnumero 
 
Tuotenimi (Tuotenimet) 
 
Määrä tonneina 
 
Tiheys15 °C:n lämpötilassa, kg/m3* 
 
Rikkipitoisuus (painoprosentteina)** 
 
Polttoöljyn toimittajan edustajan allekirjoittama ja varmentama ilmoitus, jonka mukaan toimitettu polttoöl-

jy on tämän liitteen 14 säännön 1 tai 4 kappaleen sekä 18 säännön 3 kappaleen asianomaisten vaatimusten 
mukainen. 

  
 

VI LISÄYS 
MARPOL-YLEISSOPIMUKSEN VI LIITTEEN MUKAISTEN POLTTOÖLJYNÄYTTEIDEN 

TARKISTUSMENETTELY 
(18 säännön 8.2 kohta) 

 
Seuraavaa menettelyä käytetään määritettäessä, noudattaako aluksille toimitettava ja aluksilla käytettävä 

polttoöljy VI liitteen 14 säännön mukaisia rikkipitoisuusrajoja.  
 
1 Yleiset vaatimukset 
 
1.1 VI liitteen 18 säännön 1 kappaleen mukaista edustavaa polttoöljynäytettä (jäljempänä 

”MARPOL-näyte”) käytetään, jotta voidaan tarkistaa alukselle toimitettavan polttoöljyn rikkipitoisuus. 
 
1.2 Hallinto ohjaa tarkistusmenettelyä toimivaltaisen viranomaisensa välityksellä. 
 
1.3 Tämän liitteen mukaisesta tarkistusmenettelystä vastaavat laboratoriot akkreditoidaan* testien 

tekemiseen. 
 
2 Tarkistusmenettelyn vaihe 1 
 
2.1 Toimivaltainen viranomainen toimittaa MARPOL-näytteen laboratorioon. 
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2.2 Laboratorio 
 
.1 merkitsee testipäiväkirjaan sinetin numeron ja näytteen merkinnät; 
 
.2 vahvistaa, että MARPOL-näytteen sinetti on ehjä; ja 
 
.3 hylkää MARPOL-näytteet, joiden sinetti on rikottu. 
 
2.3 Jos MARPOL-näytteen sinetti on ehjä, laboratorio jatkaa tarkistusmenettelyä ja 
 
.1 varmistaa, että MARPOL-näyte on täysin homogeeninen; 
 
.2 ottaa MARPOL-näytteestä kaksi alanäytettä ja  
 
.3 sinetöi MARPOL-näytteen uudelleen ja merkitsee uuden sinetin tiedot testipäiväkirjaan. 
 
 2.4 Molemmat alanäytteet testataan peräkkäin V lisäyksessä tarkoitetun testimenettelyn mukai-

sesti. Tarkistusmenettelyssä testianalyysien tuloksiin viitataan kirjaimilla A ja B. 
 
.1 Jos A- ja B-tulokset ovat testimenetelmän toistettavuusrajan (r) sisällä, tuloksia pidetään pä-

tevinä. 
 
.2 Jos A- ja B-tulokset eivät ole testimenetelmän toistettavuusrajan (r) sisällä, molemmat tulok-

set hylätään, ja laboratorio ottaa ja analysoi kaksi uutta alanäytettä. Näytepullo sinetöidään uudelleen 2.3 
kohdan 3 alakohdan mukaisesti sen jälkeen, kun uudet alanäytteet on otettu. 

 
2.5 Jos A- ja B-tulokset ovat päteviä, lasketaan näiden kahden tuloksen keskiarvo ja saatuun tu-

lokseen viitataan kirjaimella X: 
 
.1 Jos X-tulos on enintään VI liitteen mukaisesti sovellettava raja-arvo, polttoöljyä pidetään vaa-

timusten mukaisena. 
 
.2 Jos X-tulos on suurempi kuin VI liitteen mukaisesti sovellettava raja-arvo, toteutetaan tarkis-

tusmenettelyn vaihe 2. Jos kuitenkin X-tulos ylittää eritelmän raja-arvon 0,59R kertaa (jossa R on testimene-
telmän uusittavuus), polttoöljyä pidetään vaatimusten vastaisena, eikä lisätestausta tarvita. 

 
3 Tarkistusmenettelyn vaihe 2 
 
3.1 Jos tarkistusmenettelyn vaihe 2 on 2.5 kohdan 2 alakohdan mukaisesti tarpeen, toimivaltainen 

viranomainen lähettää MARPOL-näytteen toiseen akkreditoituun laboratorioon. 
 
3.2 Saatuaan MARPOL-näytteen laboratorio 
 
.1 merkitsee testipäiväkirjaan 2.3 kohdan 3 alakohdan mukaisen uuden sinetin numeron ja näyt-

teen merkinnät; 
 
.2 ottaa MARPOL-näytteestä kaksi alanäytettä; ja  
 
.3 sinetöi MARPOL-näytteen uudelleen ja merkitsee uuden sinetin tiedot testipäiväkirjaan. 
 
3.3 Molemmat alanäytteet testataan peräkkäin V lisäyksessä tarkoitetun testimenettelyn mukai-

sesti. Tarkistusmenettelyssä testianalyysien tuloksiin viitataan kirjaimilla C ja D. 
 
.1 Jos C- ja D-tulokset ovat testimenetelmän toistettavuusrajan (r) sisällä, tuloksia pidetään pä-

tevinä. 
 
.2 Jos C- ja D-tulokset eivät ole testimenetelmän toistettavuusrajan (r) sisällä, molemmat tulok-

set hylätään, ja laboratorio ottaa ja analysoi kaksi uutta alanäytettä. Näytepullo sinetöidään uudelleen 2.3 
kohdan 3 alakohdan mukaisesti sen jälkeen, kun uudet alanäytteet on otettu. 

 
3.4 Jos C- ja D-tulokset ovat päteviä ja sekä A-, B, C- että D-tulokset ovat testimenetelmän uusit-

tavuusrajan (R) sisällä, laboratorio laskee tulosten keskiarvon, johon viitataan kirjaimella Y. 
 
.1 Jos Y-tulos on enintään VI liitteen mukaisesti sovellettava raja-arvo, polttoöljyä pidetään vaa-

timusten mukaisena. 
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.2 Jos Y-tulos on suurempi kuin VI liitteen mukaisesti sovellettava raja-arvo, polttoöljy ei täytä 

VI liitteen mukaisia vaatimuksia. 
 
3.5 Jos A-, B-, C- ja D-tulokset eivät ole testimenetelmän uusittavuusrajan (R) sisällä, hallinto 

voi hylätä kaikki testitulokset ja harkintansa mukaan toistaa koko testimenettelyn. 
 
3.6 Tarkistusmenettelyllä saatavat tulokset ovat lopullisia. 

 
*** 
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APPENDIX I 
 
 
 

Form of International Air Pollution Prevention (IAPP) Certificate 
(Regulation 8) 

 
 
 

INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE 
 
 
 
Issued under the provisions of the Protocol of 1997, as amended by resolution MEPC.xx(58) 
in 2008, to amend the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, 
as modified by the Protocol of 1978 related thereto (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*

 
 
 
Name of ship……………………………………………………………………………………….. 

Distinctive number or letters……………………………………………………………………….. 

Port of registry……………………………………………………………………………………… 

Gross tonnage………………………………………………………………………………………. 

IMO Number+ ……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes. 
+ In accordance with IMO ship identification number scheme, adopted by the Organization by resolution 

A.600(15). 
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THIS IS TO CERTIFY: 

 
1 That the ship has been surveyed in accordance with regulation 5 of Annex VI of the 

Convention; and 
 

2 That the survey shows that the equipment, systems, fittings, arrangements and materials 
fully comply with the applicable requirements of Annex VI of the Convention. 

 
 

Completion date of survey on which this Certificate is based: …………………... (dd/mm/yyyy) 
 
 
 
 

This Certificate is valid until ............................................................* subject to surveys in accor-
dance with regulation 5 of Annex VI of the Convention. 

 
 
 

Issued at ............................................................................................................................................ 
(Place of issue of certificate) 

 
(dd/mm/yyyy): .................................. ........................................................................ 
(Date of issue)  (Signature of authorized official 

issuing the certificate) 
 
 
 
 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation 9.1 of Annex VI of the 
Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in regulation 2.3 
of Annex VI of the Convention, unless amended in accordance with regulation 9.8 of Annex VI of the Conven-
tion. 
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Endorsement for annual and intermediate surveys 

 
 

THIS IS TO CERTIFY that at a survey required by regulation 5 of Annex VI of the Convention 
the ship was found to comply with the relevant provisions of that Annex: 

 
Annual survey: Signed: ........................................................... 

(Signature of authorized official) 
 

Place: ............................................................. 
 
 
 

Date (dd/mm/yyyy): ...................................... 
 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
 
 
 

Annual/Intermediate* survey: Signed: .......................................................... 
(Signature of authorized official) 

 Place: 

............................................................ Date 

(dd/mm/yyyy): ..................................... 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
 
 
 

Annual/Intermediate* survey: Signed: ........................................................... 
(Signature of authorized official)  

Place: ............................................................. 

Date (dd/mm/yyyy): ...................................... 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
 
 
 

Annual survey: Signed: ........................................................... 
(Signature of authorized official)  

Place: ............................................................. 

Date (dd/mm/yyyy): ...................................... 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
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Annual/intermediate survey in accordance with regulation 9.8.3 

 
THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/intermediate* survey in accordance with regulation 9.8.3 
of Annex VI of the Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of 
that Annex: 

 
Signed: ....................................................... 

(Signature of authorized official) 

Place: ......................................................... 

Date (dd/mm/yyyy): ................................... 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
 
Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation 9.3 ap-
plies 

 
The ship complies with the relevant provisions of the Annex, and this certificate shall, in accor-
dance with regulation 9.3 of Annex VI of the Convention, be accepted as valid until 
(dd/mm/yyyy): …………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

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

Place: ........................................................... 

Date (dd/mm/yyyy): .................................... 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
 
Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation 9.4 applies 

 
The ship complies with the relevant provisions of the Annex, and this certificate shall, in accor-
dance with regulation 9.4 of Annex VI of the Convention, be accepted as valid until 
(dd/mm/yyyy): …………………………………………………………………………………….. 

 
Signed: ....................................................... 

(Signature of authorized official) 

Place: ........................................................... 

Date (dd/mm/yyyy): .................................... 

(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 9.5 or 9.6 applies 

 
This certificate shall, in accordance with regulation 9.5 or 9.6* of Annex VI of the Convention, 
be accepted as valid until (dd/mm/yyyy):…………………………………………………………. 

 
Signed: ........................................................ 

(Signature of authorized official)  

Place: ........................................................... 

Date (dd/mm/yyyy): .................................... 

 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 

 
 
 
Endorsement for advancement of anniversary date where regulation 9.8 applies 

 
In accordance with regulation 9.8 of Annex VI of the Convention, the new anniversary date is 
(dd/mm/yyyy): …..………………………………………………………………………………… 

 
Signed: ........................................................ 

(Signature of authorized official) 

 Place: ........................................................... 

Date (dd/mm/yyyy): .................................... 

 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 

 
In accordance with regulation 9.8 of Annex VI of the Convention, the new anniversary date is 
(dd/mm/yyyy): ………….…………………..……………………………………………………… 

 
Signed: ......................................................... 

(Signature of authorized official)  

Place: ........................................................... 

Date (dd/mm/yyyy): .................................... 

 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
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SUPPLEMENT TO 

INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE 
(IAPP CERTIFICATE) 

 
RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT 

 
 
 

Notes: 
 

1 This Record shall be permanently attached to the IAPP Certificate. The IAPP Certificate 
shall be available on board the ship at all times. 

2 The Record shall be at least in English, French or Spanish. If an official language of the 
issuing country is also used, this shall prevail in case of a dispute or discrepancy. 

3 Entries in boxes shall be made by inserting either a cross (x) for the answer “yes” and 
“applicable” or a (-) for the answers “no” and “not applicable” as appropriate. 

4 Unless otherwise stated, regulations mentioned in this Record refer to regulations of Annex VI 
of the Convention and resolutions or circulars refer to those adopted by the International Mari-
time Organization. 

 
1 Particulars of ship 

 
1.1 Name of ship ....................................................................................................................... 

 
1.2 IMO number ........................................................................................................................ 

 
1.3 Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction ....................... 

 
1.4 Length (L) # metres ............................................................................................................ 

 
# Completed only in respect of ships constructed on or after 1 January 2016, which are 
specially designed, and used solely, for recreational purposes and to which, in accordance 
with regulation 13.5.2.1, the NOx emission limit as given by regulation 13.5.1.1 will not 
apply. 

 
2 Control of emissions from ships 

 
2.1 Ozone depleting substances (regulation 12) 

 
2.1.1 The following fire-extinguishing systems, other systems and equipment containing ozone 
depleting substances, other than hydro-chlorofluorocarbons, installed before 19 May 2005 may 
continue in service: 

 
 

System or equipment 
 

Location on board 
 

Substance 

   



54 104/2014

 

 

 

 

 
 
2.1.2 The following systems containing hydro-chlorofluorocarbons (HCFCs) installed 
before 1 January 2020 may continue in service: 

 
System or equipment Location on board Substance 

   

 

2.2 Nitrogen oxides (NOx) (regulation 13) 
 
2.2.1 The following marine diesel engines installed on this ship comply with the applicable 
emission limit of regulation 13 in accordance with the revised NOx Technical Code 2008: 

 
 
 

 Engine 
#1 

Engine 
#2 

Engine 
#3 

Engine 
#4 

Engine 
#5 

Engine 
#6 

 

Manufacturer and model       

 

Serial number       

 

Use       

 

Power output (kW)       

 

Rated speed (RPM)       

Date of installation 
(dd/mm/yyyy) 

      

According 
to Reg. 
13.2.2 

       
 

Date of major 
conversion 

(dd/mm/yyyy) According 
to Reg. 
13.2.3 

      

Exempted by regulation 
13.1.1.2 

�� � � � � �
 

Tier I Reg.13.3 � � � � � �
 

Tier II Reg.13.4 � � � � � �
 

Tier II Reg. 13.2.2 or 13.5.2 � � � � � �
 

Tier III Reg.13.5.1.1 � � � � � �
 

Approved Method exists � � � � � �
Approved Method not 
commercially available � � � � � �

Approved Method 
installed � � � � � �
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2.3 Sulphur oxides (SOx) and particulate matter (regulation 14) 
 

2.3.1 When the ship operates within an Emission Control Area specified in regulation 14.3, the 
ship uses: 

 
 

.1 fuel oil with a sulphur content that does not exceed the applicable limit value as  
 documented by bunker delivery notes; or…… ..........................................  
  �

 
 

.2 an equivalent arrangement approved in accordance with regulation 4.1 as listed 
in 2.6 .......................................................................................................... �

 
2.4 Volatile organic compounds (VOCs) (regulation 15) 

 
2.4.1 The tanker has a vapour collection system installed and approved in accordance with 
MSC/Circ.585. ………………………………………………………………………………. �

 
2.4.2.1 For a tanker carrying crude oil, there is an approved VOC Management Plan ……..   �

 
2.4.2.2 VOC Management Plan approval reference: ..............................................................  

 
2.5 Shipboard incineration (regulation 16) 

 
The ship has an incinerator: 

 
.1 installed on or after 1 January 2000 which complies with resolution MEPC.76(40) 

as amended …………………………………………………………………. �
 

.2 installed before 1 January 2000 which complies with: 
 

.2.1 resolution MEPC.59(33) …………………………………………... 
��

 
.2.2 resolution MEPC.76(40) ………………………………………….. 
��

 
2.6 Equivalents (regulation 4) 

 
The ship has been allowed to use the following fitting, material, appliance or apparatus to be 
fitted in a ship or other procedures, alternative fuel oils, or compliance methods used as an alter-
native to that required by this Annex: 

 
 

System or equipment 
 

Equivalent used Approval 
reference 
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THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects. 

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

(Place of issue of the Record) 
 

(dd/mm/yyyy): .................................. ........................................................................ 
(Date of issue)  (Signature of duly authorized official 

issuing the Record) 
 
 
 
 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
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APPENDIX II 

 
 
 

TEST CYCLES AND WEIGHTING FACTORS 
(Regulation 13) 

 
 
 

The following test cycles and weighing factors shall be applied for verification of compliance of 
marine diesel engines with the applicable NOx limit in accordance with regulation 13 of this 
Annex using the test procedure and calculation method as specified in the revised NOx Technical 
Code 2008. 

 
.1 For constant-speed marine engines for ship main propulsion, including 

diesel-electric drive, test cycle E2 shall be applied; 
 

.2 For controllable-pitch propeller sets test cycle E2 shall be applied; 
 

.3 For propeller-law-operated main and propeller-law-operated auxiliary engines the 
test cycle E3 shall be applied; 

 
.4 For constant-speed auxiliary engines test cycle D2 shall be applied; and 

 
.5 For variable-speed, variable-load auxiliary engines, not included above, test cycle 

C1 shall be applied. 
 

Test cycle for constant speed main propulsion application 
(including diesel-electric drive and all controllable-pitch propeller installations) 

 
Speed 100% 100% 100% 100% 
Power 100% 75% 50% 25% 

 
 

Test cycle type E2 
Weighting 

factor 
 

0.2 
 

0.5 
 

0.15 
 

0.15 

 
Test cycle for propeller-law-operated main and propeller-law-operated auxiliary engine 
application 

 
Speed 100% 91% 80% 63% 
Power 100% 75% 50% 25% 

 
 

Test cycle type E3 
Weighting 

factor 
 

0.2 
 

0.5 
 

0.15 
 

0.15 

 
Test cycle for constant-speed auxiliary engine application 

 
Speed 100% 100% 100% 100% 100% 
Power 100% 75% 50% 25% 10% 

 
 

Test cycle type D2 
Weighting 

factor 
 

0.05 
 

0.25 
 

0.3 
 

0.3 
 

0.1 
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Test cycle for variable-speed and load auxiliary engine application 
 

Speed Rated Intermediate Idle 
Torque 100% 75% 50% 10% 100% 75% 50% 0% 

 
 
Test cycle type C1 

Weighting 
factor 

 

0.15 
 

0.15 
 

0.15 
 

0.1 
 

0.1 
 

0.1 
 

0.1 
 

0.15
 
 
 

In the case of an engine to be certified in accordance with subparagraph 5.1.1 of regulation 13, the 
specific emission at each individual mode point shall not exceed the applicable NOx emission 
limit value by more than 50% except as follows: 

 
.1 The 10% mode point in the D2 test cycle. 

 
.2 The 10% mode point in the C1 test cycle. 

 
.3 The idle mode point in the C1 test cycle. 
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   APPENDIX III 
 

CRITERIA AND PROCEDURES FOR DESIGNATION OF 
EMISSION CONTROL AREAS 

(Regulation 13.6 and regulation 14.3) 
 
 
 

1 OBJECTIVES 
 

1.1 The purpose of this appendix is to provide the criteria and procedures to Parties for the 
formulation and submission of proposals for the designation of Emission Control Areas and to 
set forth the factors to be considered in the assessment of such proposals by the Organization. 

 
1.2 Emissions of NOx, SOx and particulate matter from ocean-going ships contribute to 
ambient concentrations of air pollution in cities and coastal areas around the world. Adverse 
public health and environmental effects associated with air pollution include premature mortality, 
cardiopulmonary disease, lung cancer, chronic respiratory ailments, acidification and eutrophi-
cation. 

 
1.3 An Emission Control Area should be considered for adoption by the Organization if sup-
ported by a demonstrated need to prevent, reduce, and control emissions of NOx or SOx and 
particulate matter or all three types of emissions (hereinafter emissions) from ships. 

 
2 PROCESS FOR THE DESIGNATION OF EMISSION CONTROL AREAS 

 
2.1 A proposal to the Organization for designation of an Emission Control Area for NOx or 
SOx and particulate matter or all three types of emissions may be submitted only by Parties. 
Where two or more Parties have a common interest in a particular area, they should formulate a 
coordinated proposal. 

 
2.2 A proposal to designate a given area as an Emission Control Area should be submitted to the 
Organization in accordance with the rules and procedures established by the Organization. 

 
3 CRITERIA FOR DESIGNATION OF AN EMISSION CONTROL AREA 

 
3.1 The proposal shall include: 

 
.1 a clear delineation of the proposed area of application, along with a reference 

chart on which the area is marked; 
 

.2 the type or types of emission(s) that is or are being proposed for control 
(i.e. NOx or SOx and particulate matter or all three types of emissions); 

 
.3 a description of the human populations and environmental areas at risk from the 

impacts of ship emissions; 
 

.4 an assessment that emissions from ships operating in the proposed area of applica-
tion are contributing to ambient concentrations of air pollution or to adverse envi-
ronmental impacts. Such assessment shall include a description of the impacts of 
the relevant emissions on human health and the environment, such 
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as adverse impacts to terrestrial and aquatic ecosystems, areas of natural produc-
tivity, critical habitats, water quality, human health, and areas of cultural and 
scientific significance, if applicable. The sources of relevant data including 
methodologies used shall be identified; 

 
.5 relevant information pertaining to the meteorological conditions in the proposed 

area of application to the human populations and environmental areas at risk, in 
particular prevailing wind patterns, or to topographical, geological, oceano-
graphic, morphological, or other conditions that contribute to ambient con-
centrations of air pollution or adverse environmental impacts; 

 

.6 the nature of the ship traffic in the proposed Emission Control Area, including the 
patterns and density of such traffic; 

 

.7 
 

a description of the control measures taken by the proposing Party or Parties
 addressing land-based sources of NOx, SOx and particulate matter emissions 

affecting the human populations and environmental areas at risk that are in place
 and operating concurrent with the consideration of measures to be adopted in
 relation to provisions of regulations 13 and 14 of Annex VI; and 

 

 

.8 
 

the relative costs of reducing emissions from ships when compared with 
  land-based controls, and the economic impacts on shipping engaged in 
  international trade. 
 

3.2 
 

Th 
 

e geographical limits of an Emission Control Area will be based on the relevant criteria
outlined above, including emissions and deposition from ships navigating in the proposed area, 
traffic patterns and density, and wind conditions. 

 
4 PROCEDURES FOR THE ASSESSMENT AND ADOPTION OF EMISSION CON-

TROL AREAS BY THE ORGANIZATION 
 

4.1 The Organization shall consider each proposal submitted to it by a Party or Parties. 
 

4.2 In assessing the proposal, the Organization shall take into account the criteria which are 
to be included in each proposal for adoption as set forth in section 3 above. 

 
4.3 An Emission Control Area shall be designated by means of an amendment to this Annex, 
considered, adopted and brought into force in accordance with article 16 of the present Conven-
tion. 

 
5 OPERATION OF EMISSION CONTROL AREAS 

 
5.1 Parties which have ships navigating in the area are encouraged to bring to the 
Organization any concerns regarding the operation of the area. 
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TYPE APPROVAL AND OPERATING LIMITS 
FOR SHIPBOARD INCINERATORS (Regula-

tion 16) 
 
 
 
1 Ships incinerators described in regulation 16.6.1 on board shall possess an IMO type ap-
proval certificate for each incinerator. In order to obtain such certificate, the incinerator shall be 
designed and built to an approved standard as described in regulation 16.6.1. Each model shall 
be subject to a specified type approval test operation at the factory or an approved test facil-
ity, and under the responsibility of the Administration, using the following standard fuel/waste 
specification for the type approval test for determining whether the incinerator operates within the 
limits specified in paragraph 2 of this appendix: 

 
Sludge Oil Consisting of: 75% Sludge oil from HFO; 

5% waste lubricating oil; and 
20% emulsified water. 

 
Solid waste consisting of: 50% food waste; 

50% rubbish containing; 
approx. 30% paper, 

" 40% cardboard, 
" 10% rags, 
" 20% plastic 

The mixture will have up to 50% moisture 
and 7% incombustible solids. 

2 Incinerators described in regulation 16.6.1 shall operate within the following limits: 

O2 in combustion chamber: 6 – 12% 
CO in flue gas maximum 
average: 200 mg/MJ 
Soot number maximum average: Bacharach 3 or 

Ringelman 1 (20% opacity) 
(A higher soot number is acceptable only 
during very short periods such as starting up) 

Unburned components in 
ash residues: Maximum 10% by Weight 
Combustion chamber flue gas 
outlet temperature range: 850 – 1200oC 
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INFORMATION TO BE INCLUDED IN THE BUNKER DELIVERY NOTE 
(Regulation 18.5) 

 
 
 

Name and IMO Number of receiving ship 
 

Port 
 

Date of commencement of delivery 
 

Name, address, and telephone number of marine fuel oil supplier 

Product name(s) Quantity 

in metric tons Density at 

15oC, kg/m3* Sulphur con-

tent (%m/m)**
 

 
A declaration signed and certified by the fuel oil supplier’s representative that the fuel oil 
supplied is in conformity with the applicable subparagraph of regulation 14.1 or 14.4 and regula-
tion 18.3 of this Annex. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Fuel oil shall be tested in accordance with ISO 3675:1998 or ISO 12185:1996. 
** Fuel oil shall be tested in accordance with ISO 8754:2003. 
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FUEL VERIFICATION PROCEDURE FOR MARPOL ANNEX VI 
FUEL OIL SAMPLES 

(Regulation 18.8.2) 
 
 
 

The following procedure shall be used to determine whether the fuel oil delivered to and used 
on board ships is compliant with the sulphur limits required by regulation 14 of Annex VI. 

 
1 General Requirements 

 
1.1 The representative fuel oil sample, which is required by paragraph 8.1 of regulation 18 
(the “MARPOL sample”) shall be used to verify the sulphur content of the fuel oil supplied to a 
ship. 

 
1.2 An Administration, through its competent authority, shall manage the 
verification procedure. 

 
1.3 The laboratories responsible for the verification procedure set forth in this appendix shall 
be fully accredited* for the purpose of conducting the tests. 

 
2 Verification Procedure Stage 1 

 
2.1 The MARPOL sample shall be delivered by the competent authority to the laboratory. 

 
2.2 The laboratory shall: 

 
.1 record the details of the seal number and the sample label on the test record; 

 
.2 confirm that the condition of the seal on the MARPOL sample has not been 

broken; and 
 

.3 reject any MARPOL sample where the seal has been broken. 
 

2.3 If the seal of the MARPOL sample has not been broken, the laboratory shall proceed with 
the verification procedure and shall: 

 
.1 ensure that the MARPOL sample is thoroughly homogenized; 

 
.2 draw two sub-samples from the MARPOL sample; and 

 
.3 reseal the MARPOL sample and record the new reseal details on the test record. 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Accreditation is in accordance with ISO 17025 or an equivalent standard. 
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2.4 The two sub-samples shall be tested in succession, in accordance with the specified test 
method referred to in appendix V. For the purposes of this verification procedure, the results of 
the test analysis shall be referred to as “A” and “B”: 

 
.1 If the results of “A” and “B” are within the repeatability (r) of the test method, the 

results shall be considered valid. 
 

.2 If the results of “A” and “B” are not within the repeatability (r) of the test method, 
both results shall be rejected and two new sub-samples should be taken by the 
laboratory and analysed. The sample bottle should be resealed in accordance with 
paragraph 2.3.3 above after the new sub-samples have been taken. 

 
2.5 If the test results of “A” and “B” are valid, an average of these two results should be cal-
culated thus giving the result referred to as “X”: 

 
.1 If the result of “X” is equal to or falls below the applicable limit required by 

Annex VI, the fuel oil shall be deemed to meet the requirements. 
 

.2 If the result of “X” is greater than the applicable limit required by Annex VI, 
Verification Procedure Stage 2 should be conducted; however, if the result of “X” 
is greater than the specification limit by 0.59R (where R is the reproducibility of 
the test method), the fuel oil shall be considered non-compliant and no further 
testing is necessary. 

 
3 Verification Procedure Stage 2 

 
3.1 If Stage 2 of the verification procedure is necessary in accordance with paragraph 2.5.2 
above, the competent authority shall send the MARPOL sample to a second accredited laboratory. 

 
3.2 Upon receiving the MARPOL sample, the laboratory shall: 

 

.1 record the details of the reseal number applied in accordance with 2.3.3 and the 
 
 
 

.2 

sample label on the test record; 
 

draw two sub-samples from the MARPOL sample; and 
 
 
 
3.3 

 

.3 
 

Th 

 

reseal the MARPOL sample and record the new reseal details on the test record. 
 
e two sub-samples shall be tested in succession, in accordance with the test method

specified in appendix V. For the purposes of this verification procedure, the results of the test 
analysis shall be referred to as “C” and “D”: 

 
.1 If the results of “C” and “D” are within the repeatability (r) of the test method, the 

results shall be considered valid. 
 

.2 If the results of “C” and “D” are not within the repeatability (r) of the test meth-
od, both results shall be rejected and two new sub-samples shall be taken by the 
laboratory and analysed. The sample bottle should be resealed in accordance 
with paragraph 3.2.3 after the new sub-samples have been taken. 
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3.4 If the test results of “C” and “D” are valid, and the results of “A”, “B”, “C”, and “D” are 
within the reproducibility (R) of the test method then the laboratory shall average the re-
sults, which is referred to as “Y”: 

 
.1 If the result of “Y” is equal to or falls below the applicable limit required 
by 

Annex VI, the fuel oil shall be deemed to meet the requirements. 
 

.2 If the result of “Y” is greater than the applicable limit required by Annex VI, 
then the fuel oil fails to meet the standards required by Annex VI. 

 
3.5 If the result of “A”, “B”, “C” and “D” are not within the reproducibility (R) of the test 
method then the Administration may discard all of the test results and, at its discretion, repeat 
the entire testing process. 

 
3.6 The results obtained from the verification procedure are final. 

 
 
 

*
*
* 
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LIITE 11 
 

PÄÄTÖSLAUSELMA MEPC.190(60) 
 

Annettu 26 päivänä maaliskuuta 2010 
 
 

MUUTOKSET ALUSTEN AIHEUTTA-
MAN MEREN PILAANTUMISEN EH-
KÄISEMISESTÄ VUONNA 1973 TEH-
DYN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPI-
MUKSEN, SELLAISENA KUIN SE OLI 

MUUTETTUNA SIIHEN LIITTYVÄLLÄ 
VUODEN 1978 PÖYTÄKIRJALLA, 
MUUTTAMISESTA VUONNA 1997 

TEHDYN PÖYTÄKIRJAN LIITTEE-
SEEN 

 
(Pohjois-Amerikan päästöjen valvonta-

alue) 

ANNEX 11 
 

RESOLUTION MEPC.190(60)  
 

Adopted on 26 March 2010 
 
 

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF 
THE PROTOCOL OF 1997 TO AMEND 
THE INTERNATIONAL CONVENTION 
FOR THE PREVENTION OF POLLU-
TION FROM SHIPS, 1973, AS MODI-
FIED BY THE PROTOCOL OF 1978 

RELATING THERETO 
 
 
 
 

(North American Emission Control Area) 

 
MERIYMPÄRISTÖN SUOJELUKOMI-
TEA, joka 

THE MARINE ENVIRONMENT PRO-
TECTION COMMITTEE, 

 
PALAUTTAA MIELIIN Kansainvälisestä 

merenkulkujärjestöstä tehdyn yleissopimuk-
sen 38 artiklan a kohdan, joka koskee meren 
pilaantumisen ehkäisyä ja valvontaa koske-
vista kansainvälisistä sopimuksista johtuvia 
meriympäristön suojelukomitean (jäljempänä 
”komitea”) tehtäviä,  
 

RECALLING Article 38(a) of the Con-
vention on the International Maritime Or-
ganization concerning the functions of  the 
Marine Environment Protection Committee 
(the Committee) conferred upon it by 
international conventions for the prevention 
and control of marine pollution, 

 
PANEE MERKILLE alusten aiheuttaman 

meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 
1973 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen 
(jäljempänä ”vuoden 1973 yleissopimus”) 16 
artiklan, alusten aiheuttaman meren pilaan-
tumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn 
kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän 
vuoden 1978 pöytäkirjan (jäljempänä ”vuo-
den 1978 pöytäkirja”) VI artiklan ja alusten 
aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemi-
sestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen 
yleissopimukseen muutettuna siihen liittyväl-
lä vuoden 1978 pöytäkirjalla liitetyn vuoden 
1997 muutospöytäkirjan (jäljempänä ”vuoden 
1997 pöytäkirja”) 4 artiklan, joissa yhdessä 
määritellään vuoden 1997 pöytäkirjan muut-
tamismenettely ja annetaan järjestön asian-
mukaiselle elimelle tehtäväksi harkita ja hy-
väksyä muutoksia vuoden 1973 yleissopi-
mukseen sellaisena, kuin se on muutettuna 
vuosien 1978 ja 1997 pöytäkirjoilla,  
 

NOTING article 16 of the International 
Convention for the Prevention of Pollution 
from Ships, 1973 (hereinafter referred to as 
the "1973 Convention"), article VI of the 
Protocol of  1978  relating  to  the  Interna-
tional  Convention  for  the  Prevention  of  
Pollution  from Ships, 1973 (hereinafter re-
ferred to as the "1978 Protocol") and article 4 
of the Protocol of 1997  to  amend  the  In-
ternational  Convention  for  the  Prevention  
of  Pollution  from Ships, 1973, as modified 
by the Protocol of 1978 relating thereto 
(herein after referred to as the "1997 Proto-
col"), which together specify the amendment 
procedure of the 1997 Protocol and confer 
upon the appropriate body of the Organiza-
tion the function of considering and adopting 
amendments to the 1973 Convention, as 
modified by the 1978 and 1997 Protocols, 

 
PANEE MYÖS MERKILLE, että vuoden 

1997 pöytäkirjalla vuoden 1973 yleissopi-
mukseen lisättiin VI liite ”Säännöt alusten ai-
heuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemi-
seksi” (jäljempänä ”VI liite”),  
 

NOTING ALSO that, by the 1997 Proto-
col, Annex VI entitled Regulations for the 
Prevention of  Air  Pollution from Ships was  
added to  the  1973 Convention (hereinafter 
referred to as "Annex VI"), 

 
PANEE LISÄKSI MERKILLE, että tar- NOTING FURTHER that the revised An-
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kistettu VI liite annettiin päätöslauselmalla 
MEPC.176(58), ja kun se on katsottu hyväk-
sytyksi 1 päivänä tammikuuta 2010, se tulee 
voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2010,  
 

nex VI was adopted by resolution 
MEPC.176(58) and that, following its 
deemed acceptance on 1 January 2010, will 
enter into force on 1 July 2010, 

 
ON KÄSITELLYT tarkistetun VI liitteen 

muutosehdotuksia,  
 

HAVING CONSIDERED draft amend-
ments to the revised Annex VI, 

 
1. HYVÄKSYY vuoden 1973 yleissopi-

muksen 16 artiklan 2 kappaleen d kohdan 
mukaisesti muutokset VI liitteeseen, jonka 
teksti on tämän päätöslauselman liitteenä;  
 

1. ADOPTS,   in   accordance   with   article   
16(2)(d)   of   the   1973   Convention, the 
amendments to Annex VI, the text of which 
is set out at annex to the present resolution; 

 
2. PÄÄTTÄÄ vuoden 1973 yleissopimuk-

sen 16 artiklan 2 kappaleen f kohdan iii ala-
kohdan mukaisesti, että mainitut muutokset 
katsotaan hyväksytyiksi 1 päivänä helmikuuta 
2011, ellei ennen tätä päivää vähintään yksi 
kolmannes sopimuspuolista tai sopimuspuo-
let, joiden kauppalaivastot yhdessä edustavat 
vähintään 50:tä prosenttia koko maailman 
kauppalaivaston bruttovetoisuudesta, ole il-
moittanut järjestön pääsihteerille, että ne vas-
tustavat muutoksia;  
 

2. DETERMINES, in accordance with ar-
ticle 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, 
that the amendments shall be deemed to have 
been accepted on 1 February 2011, unless 
prior to that date, not less than one third of 
the Parties or Parties the combined merchant 
fleets of which constitute not less than 50 per 
cent of the gross tonnage of the world's mer-
chant fleet, have communicated to the Or-
ganization their objection to the amendments; 

 
3. KEHOTTAA sopimuspuolia panemaan 
merkille, että muutokset tulevat vuoden 1973 
yleissopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen g 
kohdan ii alakohdan mukaisesti voimaan 1 
päivänä elokuuta 2011, kun ne on hyväksytty 
2 kappaleen mukaisesti;  
 

3. INVITES  the  Parties  to  note  that,  in  
accordance  with  article  16(2)(g)(ii)  of the 
1973 Convention, the said amendments shall 
enter into force on 1 August 2011 upon their 
acceptance in accordance with paragraph 2 
above; 

 
4. PYYTÄÄ pääsihteeriä vuoden 1973 

yleissopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen e 
kohdan mukaisesti toimittamaan oikeaksi to-
distetut jäljennökset tästä päätöslauselmasta 
ja sen liitteessä olevista muutoksista kaikille 
sopimuspuolille vuoden 1973 yleissopimuk-
sessa, sellaisena kuin se on muutettuna vuosi-
en 1978 ja 1997 pöytäkirjoilla, ja 

4. REQUESTS   the   Secretary-General,  
in   conformity   with   article   16(2)(e)   of 
the 1973 Convention, to transmit to  all Par-
ties to the 1973 Convention, as modified by 
the 1978 and 1997 Protocols, certified copies 
of the present resolution and the text of the 
amendments contained in the Annex; and 

 
5. PYYTÄÄ LISÄKSI pääsihteeriä toimit-

tamaan jäljennökset tästä päätöslauselmasta 
ja sen liitteestä niille järjestön jäsenille, jotka 
eivät ole sopimuspuolia vuoden 1973 yleisso-
pimuksessa, sellaisena kuin se on muutettuna 
vuosien 1978 ja 1997 pöytäkirjoilla.  
  
 

5. REQUESTS FURTHER the Secretary-
General to transmit to the Members of the 
Organization which  are  not  Parties  to  the  
1973  Convention, as  modified  by  the  
1978 and 1997 Protocols, copies of the pre-
sent resolution and its Annex. 

 
LIITE 

 
MUUTOKSET MARPOL-

YLEISSOPIMUKSEN TARKISTETUN 
VI LIITTEEN 13 JA 14 SÄÄNTÖÖN JA 

UUSI VII LISÄYS 

 
1 Muutetaan 13 säännön 6 kappaletta seu-

raavasti: 
 

ANNEX 

AMENDMENTS TO REGULATIONS 13, 
14 AND NEW APPENDIX VII OF THE 

REVISED MARPOL ANNEX VI 

 
 

1 Paragraph 6 of regulation 13 is amended 
as follows: 
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"6 Tämän säännön mukaisia päästöjen val-
vonta-alueita ovat: 
 

.1 Pohjois-Amerikan alue, joka tarkoittaa 
tämän liitteen VII lisäyksessä ilmoitettujen 
koordinaattien kuvaamaa aluetta, ja 
 

.2 kaikki muut merialueet, myös kaikki sa-
tama-alueet, jotka järjestö nimeää tämän liit-
teen III lisäyksessä annettujen perusteiden ja 
menettelyjen mukaisesti." 
 

2 Korvataan 14 säännön 3 kappale seuraa-
vasti: 
 

"3 Tämän säännön mukaisia päästöjen val-
vonta-alueita ovat muun muassa seuraavat: 
 

.1 Itämeren alue, kuten se määritellään I 
liitteessä olevan 1 säännön 11 kappaleen 2 
kohdassa, ja Pohjanmeri, kuten se määritel-
lään V liitteessä olevan 5 säännön 1 kappa-
leen f kohdassa;  
 

.2 Pohjois-Amerikan alue kuten se kuvail-
laan tämän liitteen VII lisäyksessä ilmoitetuil-
la koordinaateilla, ja 

.3 kaikki muut merialueet, myös kaikki sa-
tama-alueet, jotka järjestö nimeää tämän liit-
teen III lisäyksessä annettujen perusteiden ja 
menettelyjen mukaisesti." 
 

3 Lisätään uusi VII lisäys seuraavasti: 

"6 For the purposes of this regulation, 
emission control areas shall be: 
 

.1 the North American area, which means 
the area described by the coordinates pro-
vided in appendix VII to this Annex; and 
 

.2 any other sea area, including any port ar-
ea, designated by the Organization in accor-
dance with the criteria and procedures set 
forth in appendix III to this Annex." 
 

2 Paragraph 3 of regulation 14 is replaced 
by the following: 
 

"3 For the purpose of this regulation, emis-
sion control areas shall include: 
 

.1 the Baltic Sea area as defined in regula-
tion 1.11.2 of Annex I and the North Sea as 
defined in regulation 5(1)(f) of Annex V; 
 
 
 

.2 the North American area as described by 
the coordinates provided in appendix VII to 
this Annex; and 

.3 any other sea area, including any port ar-
ea, designated by the Organization in accor-
dance with the criteria and procedures set 
forth in appendix III to this Annex." 
 

3 New appendix VII is added as follows: 
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"VII lisäys 

Pohjois-Amerikan päästöjen valvonta-alue 

(13 säännön 6 kappale ja 14 säännön 3 kappale) 

 

"Appendix VII 

North American Emission Control Area 

(Regulation 13.6 and regulation 14.3) 

�
 
Pohjois-Amerikan alueeseen kuuluu: 
 .1 Yhdysvaltain ja Kanadan Tyynenmeren rannikon edustalla sijaitseva, seuraavat koor-

dinaatit yhdistävien geodeettisten linjojen rajaama merialue: 
 
The North American area comprises: 

�
.1 the sea area located off the Pacific coasts of the United States and Canada, enclosed by geodesic lines 

connecting the following coordinates: 
 
�

PISTE 
POINT 

LEVEYSASTE 
LATITUDE 

PITUUSASTE 
LONGITUDE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

32º 32′ 10 ″ N. 
32º 32′ 04 ″ N. 
32º 31′ 39 ″ N. 
32º 33′ 13 ″ N. 
32º 34′ 21 ″ N. 
32º 35′ 23 ″ N. 
32º 37′ 38 ″ N. 
31º 07′ 59 ″ N. 
30º 33′ 25 ″ N. 

117º 06′ 11 ″ W. 
117º 07′ 29 ″ W. 
117º 14′ 20 ″ W. 
117º 15′ 50 ″ W. 
117º 22′ 01 ″ W. 
117º 27′ 53 ″ W. 
117º 49′ 34 ″ W. 
118º 36′ 21 ″ W. 
121º 47′ 29 ″ W. 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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PISTE 
POINT 

LEVEYSASTE
LATITUDE 

PITUUSASTE  
LONGITUDE 

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  

31º 46′ 11 ″ N. 
32º 21′ 58 ″ N. 
32º 56′ 39 ″ N. 
33º 40′ 12 ″ N. 
34º 31′ 28 ″ N. 
35º 14′ 38 ″ N. 
35º 43′ 60 ″ N. 
36º 16′ 25 ″ N. 
37º 01′ 35 ″ N. 
37º 45′ 39 ″ N. 
38º 25′ 08 ″ N. 
39º 25′ 05 ″ N. 
40º 18′ 47 ″ N. 
41º 13′ 39 ″ N. 
42º 12′ 49 ″ N. 
42º 47′ 34 ″ N. 
43º 26′ 22 ″ N. 
44º 24′ 43 ″ N. 
45º 30′ 43 ″ N. 
46º 11′ 01 ″ N. 
46º 33′ 55 ″ N. 
47º 39′ 55 ″ N. 
48º 32′ 32 ″ N. 
48º 57′ 47 ″ N. 
49º 22′ 39 ″ N. 
50º 01′ 52 ″ N. 
51º 03′ 18 ″ N. 
51º 54′ 04 ″ N. 
52º 45′ 12 ″ N. 
53º 29′ 20 ″ N. 
53º 40′ 39 ″ N. 
54º 13′ 45 ″ N. 
54º 39′ 25 ″ N. 
55º 20′ 18 ″ N. 
56º 07′ 12 ″ N. 
56º 28′ 32 ″ N. 
56º 37′ 19 ″ N. 
58º 51′ 04 ″ N. 

123º 17′ 22 ″ W. 
123º 50′ 44 ″ W. 
124º 11′ 47 ″ W. 
124º 27′ 15 ″ W. 
125º 16′ 52 ″ W. 
125º 43′ 23 ″ W. 
126º 18′ 53 ″ W. 
126º 45′ 30 ″ W. 
127º 07′ 18 ″ W. 
127º 38′ 02 ″ W. 
127º 52′ 60 ″ W. 
128º 31′ 23 ″ W. 
128º 45′ 46 ″ W. 
128º 40′ 22 ″ W. 
129º 00′ 38 ″ W. 
129º 05′ 42 ″ W. 
129º 01′ 26 ″ W. 
128º 41′ 23 ″ W. 
128º 40′ 02 ″ W. 
128º 49′ 01 ″ W. 
129º 04′ 29 ″ W. 
131º 15′ 41 ″ W. 
132º 41′ 00 ″ W. 
133º 14′ 47 ″ W. 
134º 15′ 51 ″ W. 
135º 19′ 01 ″ W. 
136º 45′ 45 ″ W. 
137º 41′ 54 ″ W. 
138º 20′ 14 ″ W. 
138º 40′ 36 ″ W. 
138º 48′ 53 ″ W. 
139º 32′ 38 ″ W. 
139º 56′ 19 ″ W. 
140º 55′ 45 ″ W. 
141º 36′ 18 ″ W. 
142º 17′ 19 ″ W. 
142º 48′ 57 ″ W. 
153º 15′ 03 ″ W. 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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.2 Yhdysvaltain, Kanadan ja Ranskan (Saint-Pierre ja Miquelon) Atlantin rannikon edustalla sekä Yh-
dysvaltain Meksikonlahden rannikon edustalla sijaitsevat, seuraavat koordinaatit yhdistävien geodeettis-
ten linjojen rajaamat merialueet: 

 
.2 the sea areas located off the Atlantic coasts of the United States, Canada, and France (Saint-Pierre-

et-Miquelon) and the Gulf of Mexico coast of the United States enclosed by geodesic lines connecting 
the following coordinates: 
�

PISTE 
POINT 

LEVEYSASTE
LATITUDE 

PITUUSASTE 
LONGITUDE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

60º 00′ 00 ″ N. 
60º 00′ 00 ″ N. 
58º 54′ 01 ″ N. 
57º 50′ 52 ″ N. 
57º 35′ 13 ″ N. 
57º 14′ 20 ″ N. 
56º 48′ 09 ″ N. 
56º 18′ 13 ″ N. 

64º 09′ 36 ″ W. 
56º 43′ 00 ″ W. 
55º 38′ 05 ″ W. 
55º 03′ 47 ″ W. 
54º 00′ 59 ″ W. 
53º 07′ 58 ″ W. 
52º 23′ 29 ″ W. 
51º 49′ 42 ″ W. 
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�
PISTE 
POINT 

LEVEYSASTE 
LATITUDE 

PITUUSASTE 
LONGITUDE 

9 
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  

54º 23′ 21 ″ N. 
53º 44′ 54 ″ N. 
53º 04′ 59 ″ N. 
52º 20′ 06 ″ N. 
51º 34′ 20 ″ N. 
50º 40′ 15 ″ N. 
50º 02′ 28 ″ N. 
49º 24′ 03 ″ N. 
48º 39′ 22 ″ N. 
47º 24′ 25 ″ N. 
46º 35′ 12 ″ N. 
45º 19′ 45 ″ N. 
44º 43′ 38 ″ N. 
44º 16′ 38 ″ N. 
43º 53′ 15 ″ N. 
43º 36′ 06 ″ N. 
43º 23′ 59 ″ N. 
43º 19′ 50 ″ N. 
43º 21′ 14 ″ N. 
43º 29′ 41 ″ N. 
42º 40′ 12 ″ N. 
41º 58′ 19 ″ N. 
41º 20′ 21 ″ N. 
40º 55′ 34 ″ N. 
40º 41′ 38 ″ N. 
40º 38′ 33 ″ N. 
40º 45′ 46 ″ N. 
41º 04′ 52 ″ N. 
40º 36′ 55 ″ N. 
40º 17′ 32 ″ N. 
40º 07′ 46 ″ N. 
40º 05′ 44 ″ N. 
39º 58′ 05 ″ N. 
39º 28′ 24 ″ N. 
39º 01′ 54 ″ N. 
38º 39′ 16 ″ N. 
38º 19′ 20 ″ N. 
38º 05′ 29 ″ N. 
37º 58′ 14 ″ N. 
37º 57′ 47 ″ N. 
37º 52′ 46 ″ N. 
37º 18′ 37 ″ N. 
36º 32′ 25 ″ N. 
35º 34′ 58 ″ N. 
34º 33′ 10 ″ N. 
33º 54′ 49 ″ N. 
33º 19′ 23 ″ N. 
32º 45′ 31 ″ N. 
31º 55′ 13 ″ N. 
31º 27′ 14 ″ N. 
31º 03′ 16 ″ N. 
30º 45′ 42 ″ N. 
30º 12′ 48 ″ N. 

50º 17′ 44 ″ W. 
50º 07′ 17 ″ W. 
50º 10′ 05 ″ W. 
49º 57′ 09 ″ W. 
48º 52′ 45 ″ W. 
48º 16′ 04 ″ W. 
48º 07′ 03 ″ W. 
48º 09′ 35 ″ W. 
47º 55′ 17 ″ W. 
47º 46′ 56 ″ W. 
48º 00′ 54 ″ W. 
48º 43′ 28 ″ W. 
49º 16′ 50 ″ W. 
49º 51′ 23 ″ W. 
50º 34′ 01 ″ W. 
51º 20′ 41 ″ W. 
52º 17′ 22 ″ W. 
53º 20′ 13 ″ W. 
54º 09′ 20 ″ W. 
55º 07′ 41 ″ W. 
55º 31′ 44 ″ W. 
56º 09′ 34 ″ W. 
57º 05′ 13 ″ W. 
58º 02′ 55 ″ W. 
59º 05′ 18 ″ W. 
60º 12′ 20 ″ W. 
61º 14′ 03 ″ W. 
62º 17′ 49 ″ W. 
63º 10′ 49 ″ W. 
64º 08′ 37 ″ W. 
64º 59′ 31 ″ W. 
65º 53′ 07 ″ W. 
65º 59′ 51 ″ W. 
66º 21′ 14 ″ W. 
66º 48′ 33 ″ W. 
67º 20′ 59 ″ W. 
68º 02′ 01 ″ W. 
68º 46′ 55 ″ W. 
69º 34′ 07 ″ W. 
70º 24′ 09 ″ W. 
70º 37′ 50 ″ W. 
71º 08′ 33 ″ W. 
71º 33′ 59 ″ W. 
71º 26′ 02 ″ W. 
71º 37′ 04 ″ W. 
71º 52′ 35 ″ W. 
72º 17′ 12 ″ W. 
72º 54′ 05 ″ W. 
74º 12′ 02 ″ W. 
75º 15′ 20 ″ W. 
75º 51′ 18 ″ W. 
76º 31′ 38 ″ W. 
77º 18′ 29 ″ W. 
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PISTE 
POINT 

LEVEYSASTE 
LATITUDE 

PITUUSASTE 
LONGITUDE 

62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  

29º 25′ 17 ″ N. 
28º 36′ 59 ″ N. 
28º 17′ 13 ″ N. 
28º 17′ 12 ″ N. 
27º 52′ 56 ″ N. 
27º 26′ 01 ″ N. 
27º 16′ 13 ″ N. 
27º 11′ 54 ″ N. 
27º 05′ 59 ″ N. 
27º 00′ 28 ″ N. 
26º 55′ 16 ″ N. 
26º 53′ 58 ″ N. 
26º 45′ 46 ″ N. 
26º 44′ 30 ″ N. 
26º 43′ 40 ″ N. 
26º 41′ 12 ″ N. 
26º 38′ 13 ″ N. 
26º 36′ 30 ″ N. 
26º 35′ 21 ″ N. 
26º 34′ 51 ″ N. 
26º 34′ 11 ″ N. 
26º 31′ 12 ″ N. 
26º 29′ 05 ″ N. 
26º 25′ 31 ″ N. 
26º 23′ 29 ″ N. 
26º 23′ 21 ″ N. 
26º 18′ 57 ″ N. 
26º 15′ 26 ″ N. 
26º 15′ 13 ″ N. 
26º 08′ 09 ″ N. 
26º 07′ 47 ″ N. 
26º 06′ 59 ″ N. 
26º 02′ 52 ″ N. 
25º 59′ 30 ″ N. 
25º 59′ 16 ″ N. 
25º 57′ 48 ″ N. 
25º 56′ 18 ″ N. 
25º 54′ 04 ″ N. 
25º 53′ 24 ″ N. 
25º 51′ 54 ″ N. 
25º 49′ 33 ″ N. 
25º 48′ 24 ″ N. 
25º 48′ 20 ″ N. 
25º 46′ 26 ″ N. 
25º 46′ 16 ″ N. 
25º 43′ 40 ″ N. 
25º 42′ 31 ″ N. 
25º 40′ 37 ″ N. 
25º 37′ 24 ″ N. 
25º 37′ 08 ″ N. 
25º 31′ 03 ″ N. 
25º 27′ 59 ″ N. 
25º 24′ 04 ″ N. 

76º 56′ 42 ″ W. 
76º 47′ 60 ″ W. 
76º 40′ 10 ″ W. 
79º 11′ 23 ″ W. 
79º 28′ 35 ″ W. 
79º 31′ 38 ″ W. 
79º 34′ 18 ″ W. 
79º 34′ 56 ″ W. 
79º 35′ 19 ″ W. 
79º 35′ 17 ″ W. 
79º 34′ 39 ″ W. 
79º 34′ 27 ″ W. 
79º 32′ 41 ″ W. 
79º 32′ 23 ″ W. 
79º 32′ 20 ″ W. 
79º 32′ 01 ″ W. 
79º 31′ 32 ″ W. 
79º 31′ 06 ″ W. 
79º 30′ 50 ″ W. 
79º 30′ 46 ″ W. 
79º 30′ 38 ″ W. 
79º 30′ 15 ″ W. 
79º 29′ 53 ″ W. 
79º 29′ 58 ″ W. 
79º 29′ 55 ″ W. 
79º 29′ 54 ″ W. 
79º 31′ 55 ″ W. 
79º 33′ 17 ″ W. 
79º 33′ 23 ″ W. 
79º 35′ 53 ″ W. 
79º 36′ 09 ″ W. 
79º 36′ 35 ″ W. 
79º 38′ 22 ″ W. 
79º 40′ 03 ″ W. 
79º 40′ 08 ″ W. 
79º 40′ 38 ″ W. 
79º 41′ 06 ″ W. 
79º 41′ 38 ″ W. 
79º 41′ 46 ″ W. 
79º 41′ 59 ″ W. 
79º 42′ 16 ″ W. 
79º 42′ 23 ″ W. 
79º 42′ 24 ″ W. 
79º 42′ 44 ″ W. 
79º 42′ 45 ″ W. 
79º 42′ 59 ″ W. 
79º 42′ 48 ″ W. 
79º 42′ 27 ″ W. 
79º 42′ 27 ″ W. 
79º 42′ 27 ″ W. 
79º 42′ 12 ″ W. 
79º 42′ 11 ″ W. 
79º 42′ 12 ″ W. 
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PISTE 
POINT 

LEVEYSASTE 
LATITUDE 

PITUUSASTE 
LONGITUDE 

115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 

25º 22′ 21 ″ N. 
25º 21′ 29 ″ N. 
25º 16′ 52 ″ N. 
25º 15′ 57 ″ N. 
25º 10′ 39 ″ N. 
25º 09′ 51 ″ N. 
25º 09′ 03 ″ N. 
25º 03′ 55 ″ N. 
25º 02′ 60 ″ N. 
25º 00′ 30 ″ N. 
24º 59′ 03 ″ N. 
24º 55′ 28 ″ N. 
24º 44′ 18 ″ N. 
24º 43′ 04 ″ N. 
24º 42′ 36 ″ N. 
24º 41′ 47 ″ N. 
24º 38′ 32 ″ N. 
24º 36′ 27 ″ N. 
24º 33′ 18 ″ N. 
24º 33′ 05 ″ N. 
24º 32′ 13 ″ N. 
24º 31′ 27 ″ N. 
24º 30′ 57 ″ N. 
24º 30′ 14 ″ N. 
24º 30′ 06 ″ N. 
24º 29′ 38 ″ N. 
24º 28′ 18 ″ N. 
24º 28′ 06 ″ N. 
24º 27′ 23 ″ N. 
24º 26′ 30 ″ N. 
24º 25′ 07 ″ N. 
24º 23′ 30 ″ N. 
24º 22′ 33 ″ N. 
24º 22′ 07 ″ N. 
24º 19′ 31 ″ N. 
24º 19′ 16 ″ N. 
24º 18′ 38 ″ N. 
24º 18′ 35 ″ N. 
24º 09′ 51 ″ N. 
24º 09′ 48 ″ N. 
24º 08′ 58 ″ N. 
24º 08′ 30 ″ N. 
24º 08′ 26 ″ N. 
24º 07′ 28 ″ N. 
24º 02′ 20 ″ N. 
23º 59′ 60 ″ N. 
23º 55′ 32 ″ N. 
23º 53′ 52 ″ N. 
23º 50′ 52 ″ N. 
23º 50′ 02 ″ N. 
23º 49′ 05 ″ N. 
23º 49′ 05 ″ N. 
23º 49′ 42 ″ N. 

79º 42′ 20 ″ W. 
79º 42′ 08 ″ W. 
79º 41′ 24 ″ W. 
79º 41′ 31 ″ W. 
79º 41′ 31 ″ W. 
79º 41′ 36 ″ W. 
79º 41′ 45 ″ W. 
79º 42′ 29 ″ W. 
79º 42′ 56 ″ W. 
79º 44′ 05 ″ W. 
79º 44′ 48 ″ W. 
79º 45′ 57 ″ W. 
79º 49′ 24 ″ W. 
79º 49′ 38 ″ W. 
79º 50′ 50 ″ W. 
79º 52′ 57 ″ W. 
79º 59′ 58 ″ W. 
80º 03′ 51 ″ W. 
80º 12′ 43 ″ W. 
80º 13′ 21 ″ W. 
80º 15′ 16 ″ W. 
80º 16′ 55 ″ W. 
80º 17′ 47 ″ W. 
80º 19′ 21 ″ W. 
80º 19′ 44 ″ W. 
80º 21′ 05 ″ W. 
80º 24′ 35 ″ W. 
80º 25′ 10 ″ W. 
80º 27′ 20 ″ W. 
80º 29′ 30 ″ W. 
80º 32′ 22 ″ W. 
80º 36′ 09 ″ W. 
80º 38′ 56 ″ W. 
80º 39′ 51 ″ W. 
80º 45′ 21 ″ W. 
80º 45′ 47 ″ W. 
80º 46′ 49 ″ W. 
80º 46′ 54 ″ W. 
80º 59′ 47 ″ W. 
80º 59′ 51 ″ W. 
81º 01′ 07 ″ W. 
81º 01′ 51 ″ W. 
81º 01′ 57 ″ W. 
81º 03′ 06 ″ W. 
81º 09′ 05 ″ W. 
81º 11′ 16 ″ W. 
81º 12′ 55 ″ W. 
81º 19′ 43 ″ W. 
81º 29′ 59 ″ W. 
81º 39′ 59 ″ W. 
81º 49′ 59 ″ W. 
82º 00′ 11 ″ W. 
82º 09′ 59 ″ W. 
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LEVEYSASTE 
LATITUDE 

PITUUSASTE 
LONGITUDE 

168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 

23º 51′ 14 ″ N. 
23º 51′ 14 ″ N. 
23º 49′ 42 ″ N. 
23º 49′ 32 ″ N. 
23º 49′ 24 ″ N. 
23º 49′ 52 ″ N. 
23º 51′ 22 ″ N. 
23º 52′ 27 ″ N. 
23º 54′ 04 ″ N. 
23º 55′ 47 ″ N. 
23º 58′ 38 ″ N. 
24º 09′ 37 ″ N. 
24º 13′ 20 ″ N. 
24º 16′ 41 ″ N. 
24º 23′ 30 ″ N. 
24º 26′ 37 ″ N. 
24º 38′ 57 ″ N. 
24º 44′ 17 ″ N. 
24º 53′ 57 ″ N. 
25º 10′ 44 ″ N. 
25º 43′ 15 ″ N. 
26º 13′ 13 ″ N. 
26º 27′ 22 ″ N. 
26º 33′ 46 ″ N. 
26º 01′ 24 ″ N. 
25º 42′ 25 ″ N. 
25º 46′ 54 ″ N. 
25º 44′ 39 ″ N. 
25º 51′ 43 ″ N. 
26º 17′ 44 ″ N. 
25º 59′ 55 ″ N. 
26º 00′ 32 ″ N. 
26º 00′ 33 ″ N. 
25º 58′ 32 ″ N. 
25º 58′ 15 ″ N. 
25º 57′ 58 ″ N. 
25º 57′ 41 ″ N. 
25º 57′ 24 ″ N. 
25º 57′ 24 ″ N. 

82º 24′ 59 ″ W. 
82º 39′ 59 ″ W. 
82º 48′ 53 ″ W. 
82º 51′ 11 ″ W. 
82º 59′ 59 ″ W. 
83º 14′ 59 ″ W. 
83º 25′ 49 ″ W. 
83º 33′ 01 ″ W. 
83º 41′ 35 ″ W. 
83º 48′ 11 ″ W. 
83º 59′ 59 ″ W. 
84º 29′ 27 ″ W. 
84º 38′ 39 ″ W. 
84º 46′ 07 ″ W. 
84º 59′ 59 ″ W. 
85º 06′ 19 ″ W. 
85º 31′ 54 ″ W. 
85º 43′ 11 ″ W. 
85º 59′ 59 ″ W. 
86º 30′ 07 ″ W. 
86º 21′ 14 ″ W. 
86º 06′ 45 ″ W. 
86º 13′ 15 ″ W. 
86º 37′ 07 ″ W. 
87º 29′ 35 ″ W. 
88º 33′ 00 ″ W. 
90º 29′ 41 ″ W. 
90º 47′ 05 ″ W. 
91º 52′ 50 ″ W. 
93º 03′ 59 ″ W. 
93º 33′ 52 ″ W. 
95º 39′ 27 ″ W. 
96º 48′ 30 ″ W. 
96º 55′ 28 ″ W. 
96º 58′ 41 ″ W. 
97º 01′ 54 ″ W. 
97º 05′ 08 ″ W. 
97º 08′ 21 ″ W. 
97º 08′ 47 ″ W. 
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.3 Havaijin saarten Havaiji, Maui, Oahu, Molokai, Niihau, Kauai, Lanai ja Kahoolawe rannikoiden 
edustalla sijaitseva, seuraavat koordinaatit yhdistävien geodeettisten linjojen rajaama merialue: 

 
.3 the sea area located off the coasts of the Hawaiian Islands of Hawai΄i, Maui, Oahu, Moloka΄i, 

Ni΄ihau, Kaua΄i, L na΄i, and Kaho΄olawe, enclosed by geodesic lines connecting the following coordi-
nates: 
�

PISTE 
POINT 

LEVEYSASTE 
LATITUDE 

PITUUSASTE 
LONGITUDE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

22º 32′ 54 ″ N. 
23º 06′ 05 ″ N. 
23º 32′ 11 ″ N. 
23º 51′ 47 ″ N. 
24º 21′ 49 ″ N. 
24º 41′ 47 ″ N. 
24º 57′ 33 ″ N. 

153º 00′ 33 ″ W. 
153º 28′ 36 ″ W. 
154º 02′ 12 ″ W. 
154º 36′ 48 ″ W. 
155º 51′ 13 ″ W. 
156º 27′ 27 ″ W. 
157º 22′ 17 ″ W. 
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PISTE 
POINT 

LEVEYSASTE 
LATITUDE 

PITUUSASTE 
LONGITUDE 

8 
9 
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  

25º 13′ 41 ″ N. 
25º 25′ 31 ″ N. 
25º 31′ 19 ″ N. 
25º 30′ 31 ″ N. 
25º 21′ 53 ″ N. 
25º 00′ 06 ″ N. 
24º 40′ 49 ″ N. 
24º 15′ 53 ″ N. 
23º 40′ 50 ″ N. 
23º 03′ 20 ″ N. 
22º 20′ 09 ″ N. 
21º 36′ 45 ″ N. 
20º 55′ 26 ″ N. 
20º 13′ 34 ″ N. 
19º 39′ 03 ″ N. 
19º 09′ 43 ″ N. 
18º 39′ 16 ″ N. 
18º 30′ 31 ″ N. 
18º 29′ 31 ″ N. 
18º 10′ 41 ″ N. 
17º 31′ 17 ″ N. 
16º 54′ 06 ″ N. 
16º 25′ 49 ″ N. 
15º 59′ 57 ″ N. 
15º 40′ 37 ″ N. 
15º 37′ 36 ″ N. 
15º 43′ 46 ″ N. 
15º 55′ 32 ″ N. 
16º 46′ 27 ″ N. 
17º 33′ 42 ″ N. 
18º 30′ 16 ″ N. 
19º 02′ 47 ″ N. 
19º 34′ 46 ″ N. 
20º 07′ 42 ″ N. 
20º 38′ 43 ″ N. 
21º 29′ 09 ″ N. 
22º 06′ 58 ″ N. 
22º 32′ 54 ″ N. 

157º 54′ 13 ″ W. 
158º 30′ 36 ″ W. 
159º 09′ 47 ″ W. 
159º 54′ 21 ″ W. 
160º 39′ 53 ″ W. 
161º 38′ 33 ″ W. 
162º 13′ 13 ″ W. 
162º 43′ 08 ″ W. 
163º 13′ 00 ″ W. 
163º 32′ 58 ″ W. 
163º 44′ 41 ″ W. 
163º 46′ 03 ″ W. 
163º 37′ 44 ″ W. 
163º 19′ 13 ″ W. 
162º 53′ 48 ″ W. 
162º 20′ 35 ″ W. 
161º 19′ 14 ″ W. 
160º 38′ 30 ″ W. 
159º 56′ 17 ″ W. 
159º 14′ 08 ″ W. 
158º 56′ 55 ″ W. 
158º 30′ 29 ″ W. 
157º 59′ 25 ″ W. 
157º 17′ 35 ″ W. 
156º 21′ 06 ″ W. 
155º 22′ 16 ″ W. 
154º 46′ 37 ″ W. 
154º 13′ 05 ″ W. 
152º 49′ 11 ″ W. 
152º 00′ 32 ″ W. 
151º 30′ 24 ″ W. 
151º 22′ 17 ″ W. 
151º 19′ 47 ″ W. 
151º 22′ 58 ″ W. 
151º 31′ 36 ″ W. 
151º 59′ 50 ″ W. 
152º 31′ 25 ″ W. 
153º 00′ 33 ″ W. 

�
�

(end of text)" 
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LIITE 14 
 

PÄÄTÖSLAUSELMA MEPC.202(62) 
 

Annettu 15 päivänä heinäkuuta 2011 
 

MUUTOKSET ALUSTEN AIHEUTTA-
MAN MEREN PILAANTUMISEN EH-
KÄISEMISESTÄ VUONNA 1973 TEH-
DYN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPI-
MUKSEN, SELLAISENA KUIN SE OLI 

MUUTETTUNA SIIHEN LIITTYVÄLLÄ 
VUODEN 1978 PÖYTÄKIRJALLA, 
MUUTTAMISESTA VUONNA 1997 

TEHDYN PÖYTÄKIRJAN LIITTEE-
SEEN 

 

ANNEX 14 
 

RESOLUTION MEPC.202(62) 
 

Adopted on 15 July 2011 
 

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF 
THE PROTOCOL OF 1997 TO AMEND 
THE INTERNATIONAL CONVENTION 
FOR THE PREVENTION OF POLLU-
TION FROM SHIPS, 1973, AS MODI-
FIED BY THE PROTOCOL OF 1978 

RELATING THERETO 
 

 
(Yhdysvaltain Karibianmeren päästöjen 

valvonta-alueen nimeäminen sekä vapautuk-
set tietyille Pohjois-Amerikan ja Yhdysval-
tain Karibianmeren päästöjen valvonta-
alueilla liikennöiville aluksille MARPOL-
yleissopimuksen VI liitteen 13 ja 14 sääntö-
jen sekä VII lisäyksen nojalla) 
 

(Designation of the United States Carib-
bean Sea Emission Control Area and 
exemption of certain ships operating in the 
North American Emission Control Area and 
the United States Caribbean Sea Emission 
Control Area under regulations 13 and 14 and Appendix 
VII of MARPOL Annex VI) 

 
MERIYMPÄRISTÖN SUOJELUKO-

MITEA, joka 
 

THE MARINE ENVIRONMENT PRO-
TECTION COMMITTEE, 

 
PALAUTTAA MIELIIN Kansainvälisestä 

merenkulkujärjestöstä tehdyn yleissopimuk-
sen 38 artiklan a kohdan, joka koskee meren 
pilaantumisen ehkäisyä ja valvontaa koske-
vista kansainvälisistä sopimuksista johtuvia 
meriympäristön suojelukomitean (jäljempänä 
”komitea”) tehtäviä, 

RECALLING Article 38(a) of the Con-
vention on the International Maritime Or-
ganization concerning the functions of the 
Marine Environment Protection Committee 
(the Committee) conferred upon it by 
international conventions for the prevention 
and control of marine pollution, 

 
PANEE MERKILLE alusten aiheuttaman 

meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 
1973 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen 
(jäljempänä ”vuoden 1973 yleissopimus”) 16 
artiklan, alusten aiheuttaman meren pilaan-
tumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn 
kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän 
vuoden 1978 pöytäkirjan (jäljempänä ”vuo-
den 1978 pöytäkirja”) VI artiklan ja alusten 
aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemi-
sestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen 
yleissopimukseen muutettuna siihen liittyväl-
lä vuoden 1978 pöytäkirjalla liitetyn vuoden 
1997 muutospöytäkirjan (jäljempänä ”vuoden 
1997 pöytäkirja”) 4 artiklan, joissa yhdessä 
määritellään vuoden 1997 pöytäkirjan muut-
tamismenettely ja annetaan järjestön asian-
mukaiselle elimelle tehtäväksi harkita ja hy-
väksyä muutoksia vuoden 1973 yleissopi-
mukseen sellaisena, kuin se on muutettuna 
vuosien 1978 ja 1997 pöytäkirjoilla, 
 

NOTING article 16 of the International 
Convention for the Prevention of Pollution 
from Ships, 1973 (hereinafter referred to as 
the "1973 Convention"), article VI of the 
Protocol of  1978  relating  to  the  Interna-
tional  Convention  for  the  Prevention  of  
Pollution  from Ships, 1973 (hereinafter re-
ferred to as the "1978 Protocol") and article 4 
of the Protocol of  1997  to  amend  the  In-
ternational  Convention  for  the  Prevention  
of  Pollution  from Ships, 1973, as modified 
by the Protocol of 1978 relating thereto 
(hereinafter referred to as the "1997 Proto-
col"), which together specify the amendment 
procedure of the 1997 Protocol and confer 
upon the appropriate body of the Organiza-
tion the function of considering and adopting 
amendments to the 1973 Convention, as 
modified by the 1978 and 1997 Protocols, 

 
PANEE MYÖS MERKILLE, että vuoden 

1997 pöytäkirjalla vuoden 1973 yleissopi-
mukseen lisättiin VI liite ”Säännöt alusten ai-
heuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemi-
seksi” (jäljempänä ”VI liite”), 

NOTING ALSO that, by the 1997 Proto-
col, Annex VI entitled Regulations for the 
Prevention of Air Pollution from Ships was 
added to the 1973 Convention (hereinafter 
referred to as "Annex VI"), 
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PANEE LISÄKSI MERKILLE, että tar-
kistettu VI liite hyväksyttiin päätöslauselmal-
la MEPC.176(58) ja tuli voimaan 1 päivänä 
heinäkuuta 2010, 
 

NOTING FURTHER that the revised An-
nex VI was adopted by resolution 
MEPC.176(58) and entered into force on 1 
July 2010, 

 
ON KÄSITELLYT tarkistetun VI liitteen 

muutosehdotuksia, 
 

HAVING CONSIDERED draft amend-
ments to the revised Annex VI, 

 
1. HYVÄKSYY vuoden 1973 yleissopi-

muksen 16 artiklan 2 kappaleen d kohdan 
mukaisesti muutokset VI liitteeseen, jonka 
teksti on tämän päätöslauselman liitteenä; 
 

1. ADOPTS,  in  accordance  with  article  
16(2)(d)  of  the  1973  Convention,  the 
amendments to Annex VI, the text of which 
is set out at annex to the present resolution; 

 
2. PÄÄTTÄÄ vuoden 1973 yleissopimuk-

sen 16 artiklan 2 kappaleen f kohdan iii ala-
kohdan mukaisesti, että mainitut muutokset 
katsotaan hyväksytyiksi 1 päivänä heinäkuuta 
2012, ellei ennen tätä päivää vähintään yksi 
kolmannes sopimuspuolista tai sopimuspuo-
let, joiden kauppalaivastot yhdessä edustavat 
vähintään 50:tä prosenttia koko maailman 
kauppalaivaston bruttovetoisuudesta, ole il-
moittanut järjestön pääsihteerille, että ne vas-
tustavat muutoksia; 
 

2.  DETERMINES, in accordance with ar-
ticle 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, 
that the amendments shall be deemed to have 
been accepted on 1 July 2012, unless prior to 
that date, not less than one third of the Parties 
or Parties the combined merchant fleets of 
which constitute not less than 50 per cent of 
the gross tonnage of the world's merchant 
fleet, have communicated to the Organization 
their objection to the amendments; 

 
3. KEHOTTAA sopimuspuolia panemaan 

merkille, että muutokset tulevat vuoden 1973 
yleissopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen g 
kohdan ii alakohdan mukaisesti voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2013, kun ne on hyväk-
sytty 2 kappaleen mukaisesti; 
 

3. INVITES  the  Parties  to  note  that,  in  
accordance  with  article  16(2)(g)(ii)  of the 
1973 Convention, the said amendments shall 
enter into force on 1 January 2013 upon their 
acceptance in accordance with paragraph 2 
above; 

 
4. PYYTÄÄ pääsihteeriä vuoden 1973 

yleissopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen e 
kohdan mukaisesti toimittamaan oikeaksi to-
distetut jäljennökset tästä päätöslauselmasta 
ja sen liitteessä olevista muutoksista kaikille 
sopimuspuolille vuoden 1973 yleissopimuk-
sessa, sellaisena kuin se on muutettuna vuosi-
en 1978 ja 1997 pöytäkirjoilla; 
 

4. REQUESTS   the   Secretary-General,  
in   conformity   with   article   16(2)(e)   of 
the 1973 Convention, to transmit to all Par-
ties to the 1973 Convention, as modified by 
the 1978 and 1997 Protocols, certified copies 
of the present resolution and the text of the 
amendments contained in the Annex; 

 
5. PYYTÄÄ LISÄKSI pääsihteeriä toimit-

tamaan jäljennökset tästä päätöslauselmasta 
ja sen liitteestä niille järjestön jäsenille, jotka 
eivät ole sopimuspuolia vuoden 1973 yleisso-
pimuksessa, sellaisena kuin se on muutettuna 
vuosien 1978 ja 1997 pöytäkirjoilla. 
 

5. REQUESTS  FURTHER  the  Secre-
tary-General  to  transmit  to  the  Members  
of the Organization which are not Parties to 
the 1973 Convention, as modified by the 
1978 and 1997 Protocols, copies of the pre-
sent resolution and its Annex. 

 
LIITE 

 
MUUTOKSET MARPOL-

YLEISSOPIMUKSEN TARKISTETUN 
VI LIITTEEN 13 JA 14 SÄÄNTÖÖN JA 

VII LISÄYKSEEN 

ANNEX 
 

AMENDMENTS TO REGULATIONS 13 
AND 14 AND APPENDIX VII OF THE 

REVISED MARPOL ANNEX VI 

 
1 Korvataan 13 säännön 6 kappale seuraa-

vasti: 
 

”6 Tämän säännön mukaisia päästöjen val-
vonta-alueita ovat seuraavat: 

1 Paragraph 6 of regulation 13 is replaced 
by the following: 
 

"6 For the purpose of this regulation, emis-
sion control areas shall be: 
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.1 Pohjois-Amerikan alue, joka tarkoittaa 

tämän liitteen VII lisäyksessä ilmoitettujen 
koordinaattien kuvaamaa aluetta; 
 

.2 Yhdysvaltain Karibianmeren alue, joka 
tarkoittaa tämän liitteen VII lisäyksessä il-
moitettujen koordinaattien kuvaamaa aluetta; 
ja 
 

.3 kaikki muut merialueet, myös kaikki sa-
tama-alueet, jotka järjestö nimeää tämän liit-
teen III lisäyksessä annettujen perusteiden ja 
menettelyjen mukaisesti.” 

 
.1 the North American area, which means 

the area described by the coordinates pro-
vided in Appendix VII to this Annex; 
 

.2 the United States Caribbean Sea area, 
which means the area described by the coor-
dinates provided in Appendix VII to this An-
nex; and 
 

.3 any other sea area, including any port ar-
ea, designated by the Organization in accor-
dance with the criteria and procedures set 
forth in Appendix III to this Annex." 

 
  
 

2 Muutetaan 13 säännön 7.3 kohta seuraa-
vasti: 
 

”7.3 Jos 1 päivänä tammikuuta 1990 tai sen 
jälkeen mutta ennen 1 päivää tammikuuta 
2000 rakennettuun alukseen on asennettu tä-
män säännön 7.1 kohdan alainen, lähtötehol-
taan yli 5 000 kW:n ja sylinteritilavuudeltaan 
vähintään 90 litran meridieselmoottori, aluk-
sen kansainväliseen ilmansuojelutodistuskir-
jaan tehdään merkintä siitä, että on käytetty 
hyväksyttyä menetelmää tämän säännön 7.1 
kohdan 1 alakohdan mukaisesti tai että moot-
torista on annettu todistuskirja tämän säännön 
7.1 kohdan 2 alakohdan mukaisesti taikka että 
hyväksyttyä menetelmää ei vielä ole tai se ei 
ole vielä markkinoilla saatavilla tämän sään-
nön 7.2 kohdassa kuvatun mukaisesti.” 

2 Paragraph 7.3 of regulation 13 is 
amended to read as follows: 
 

"7.3  With  regard  to  a  marine  diesel  en-
gine  with  a  power  output  of  more than 
5,000 kW and a per cylinder displacement at 
or above 90 litres installed on a ship con-
structed on or after 1 January 1990 but prior 
to 1 January 2000, the International Air Pol-
lution Prevention Certificate shall, for a ma-
rine diesel engine to which paragraph 7.1 of 
this regulation applies, indicate that either an 
approved method has been applied pursuant 
to paragraph 7.1.1 of this regulation or the 
engine has been certified pursuant to para-
graph 7.1.2 of this regulation or that an ap-
proved  method  does  not  yet  exist  or  is  
not  yet  commercially  available  as de-
scribed in paragraph 7.2 of this regulation." 

 
3 Korvataan 14 säännön 3 kappale seuraa-

vasti: 
 

”3 Tämän säännön mukaisia päästöjen val-
vonta-alueita ovat seuraavat alueet: 
 

.1 Itämeren alue, kuten se määritellään I 
liitteessä olevan 1 säännön 11 kappaleen 2 
kohdassa, ja Pohjanmeri, kuten se määritel-
lään V liitteessä olevan 1 säännön 14 kappa-
leen 6 kohdassa; 

 
.2 Pohjois-Amerikan alue kuten se kuvail-

laan tämän liitteen VII lisäyksessä ilmoitetuil-
la koordinaateilla; 

 
.3 Yhdysvaltain Karibianmeren alue kuten 

se kuvaillaan tämän liitteen VII lisäyksessä 
ilmoitetuilla koordinaateilla; ja 

 
.4 kaikki muut merialueet, myös kaikki sa-

tama-alueet, jotka järjestö nimeää tämän liit-
teen III lisäyksessä annettujen perusteiden ja 
menettelyjen mukaisesti.” 

3 Paragraph 3 of regulation 14 is replaced 
by the following: 
 

"3 For the purpose of this regulation, emis-
sion control areas shall include: 
 

.1 the Baltic Sea area as defined in regula-
tion 1.11.2 of Annex I and the North Sea area 
as defined in regulation 1.12.6 of Annex V; 
 

 
 
.2 the North American area as described by 

the coordinates provided in Appendix VII to 
this Annex; 
 

.3 the  United  States  Caribbean  Sea  area  
as  described  by  the coordinates provided in 
Appendix VII to this Annex; and 
 

.4 any other sea area, including any port ar-
ea, designated by the Organization in accor-
dance with the criteria and procedures set 
forth in Appendix III to this Annex." 

 
4 Lisätään 14 säännön 4 kappaleeseen uusi 

4 kohta seuraavasti: 
 

”.4 Tämän säännön 4 kappaleessa tarkoitet-
tua polttoöljyn rikkipitoisuutta ei sovelleta 
ennen 1 päivää tammikuuta 2020 3 kappa-
leessa määritellyillä Pohjois-Amerikan tai 

4 A new subparagraph 4 is added to para-
graph 4 of regulation 14 to read as follows: 
 

".4 Prior to 1 January 2020, the sulphur 
content of  fuel oil referred to in paragraph 4 
of this regulation shall not apply to ships op-
erating in the North American area or the 
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Yhdysvaltain Karibianmeren alueilla liiken-
nöiviin 1 päivänä elokuuta 2011 tai sitä ai-
emmin rakennettuihin aluksiin, joiden käyttö-
voimana toimivaa kattilaa ei ole alun perin 
suunniteltu jatkuvaan toimintaan meriliiken-
teessä käytettävällä tislatulla polttoaineella tai 
maakaasulla.” 

United States Caribbean Sea area defined in 
paragraph 3, built on or before 1 August 
2011 that are powered by propulsion boilers 
that were not originally designed for contin-
ued operation on marine distillate fuel or nat-
ural gas." 

 
5 Korvataan 14 säännön 7 kappale seuraa-

vasti: 
 

”7 Ensimmäisten kahdentoista kuukauden 
aikana sellaisen muutoksen voimaantulosta, 
jossa nimetään tietty alue päästöjen valvonta-
alueeksi tämän säännön 3 kappaleen mukai-
sesti, kyseisellä päästöjen valvonta-alueella 
toimivat alukset vapautetaan tämän säännön 4 
ja 6 kappaleen vaatimuksista sekä tämän 
säännön 5 kappaleen vaatimuksista siltä osin, 
kuin ne liittyvät tämän säännön 4 kappalee-
seen .” 
 

5 Paragraph 7 of regulation 14 is replaced 
by the following: 
 

"7 During the first twelve months immedi-
ately following entry into force of an 
amendment designating a specific emission 
control area under paragraph 3 of this regula-
tion, ships operating in that emission control 
area are exempt from the requirements in 
paragraphs 4 and 6 of this regulation and 
from the requirements of paragraph 5 of this 
regulation insofar as they relate to paragraph 
4 of this regulation." 

 
6 Muutetaan VII lisäystä seuraavasti: 

 
"VII lisäys 
Päästöjen valvonta-alueet 
(13 säännön 6 kappale ja 14 säännön 3 kap-
pale) 
 

.1 Tässä lisäyksessä esitetään 13 säännön 6 
kappaleessa ja 14 säännön 3 kappaleessa ni-
mettyjen muiden kuin Itämeren alueen ja 
Pohjanmeren päästöjen valvonta-alueiden ra-
jat. 
 

.2 (Nykyinen teksti Pohjois-Amerikan alu-
een osalta) 
 

.3 Yhdysvaltain Karibianmeren alueeseen 
kuuluu: 
 

.1 Puerto Ricon liittovaltion ja Yhdysval-
tain Neitsytsaarten edustalla Atlantin valta-
meren ja Karibianmeren rannikoiden edustal-
la sijaitseva, seuraavat koordinaatit yhdistävi-
en geodeettisten viivojen rajaama merialue: 

6 Appendix VII is amended as follows: 
 
"Appendix VII 
Emission Control Areas 
(regulation 13.6 and regulation 14.3) 
 

 
.1 The  boundaries  of  emission  control  

areas  designated  under regulations 13.6  and  
14.3,  other  than  the  Baltic  Sea  and  the 
North Sea areas, are set forth in this appen-
dix. 
 

.2 (Existing text for the North American 
area) 
 

.3 The United States Caribbean Sea area 
includes: 
 

.1 the sea area located off the Atlantic and 
Caribbean coasts of the Commonwealth of 
Puerto Rico and the United States Virgin   Is-
lands,   enclosed   by   geodesic   lines con-
necting the following coordinates 
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PÄÄTÖSLAUSELMA MEPC.203(62) 

 
Annettu 15 päivänä heinäkuuta 2011 

 
MUUTOKSET ALUSTEN AIHEUTTA-
MAN MEREN PILAANTUMISEN EH-
KÄISEMISESTÄ VUONNA 1973 TEH-
DYN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPI-
MUKSEN, SELLAISENA KUIN SE OLI 

MUUTETTUNA SIIHEN LIITTYVÄLLÄ 
VUODEN 1978 PÖYTÄKIRJALLA, 
MUUTTAMISESTA VUONNA 1997 

TEHDYN PÖYTÄKIRJAN LIITTEE-
SEEN 

 
 
(Alusten energiatehokkuutta koskevien 
sääntöjen lisääminen MARPOL-
yleissopimuksen VI liitteeseen) 
 

RESOLUTION MEPC.203(62) 
 

Adopted on 15 July 2011 
 

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF 
THE PROTOCOL OF 1997 TO AMEND 
THE INTERNATIONAL CONVENTION 
FOR THE PREVENTION OF POLLU-
TION FROM SHIPS, 1973, AS MODI-
FIED BY THE PROTOCOL OF 1978 

RELATING THERETO 
 
 
 
 
 

(Inclusion of regulations on energy effi-
ciency for ships in MARPOL Annex VI) 

 
 
 

 
MERIYMPÄRISTÖN SUOJELUKO-

MITEA, joka  
 

THE MARINE ENVIRONMENT 
PROTECTION COMMITTEE, 
 

 
PALAUTTAA MIELIIN Kansainvälisestä 

merenkulkujärjestöstä tehdyn yleissopimuk-
sen 38 artiklan a kohdan, joka koskee meren 
pilaantumisen ehkäisyä ja valvontaa koske-
vista kansainvälisistä sopimuksista johtuvia 
meriympäristön suojelukomitean (jäljempänä 
”komitea”) tehtäviä,  
 

RECALLING Article 38(a) of the Con-
vention on the International Maritime Or-
ganization concerning the functions of the 
Marine Environment Protection Committee 
(the Committee) conferred upon it by 
international conventions for the prevention 
and control of marine pollution, 

 
PANEE MERKILLE alusten aiheuttaman 

meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 
1973 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen 
(jäljempänä ”vuoden 1973 yleissopimus”) 16 
artiklan, alusten aiheuttaman meren pilaan-
tumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn 
kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän 
vuoden 1978 pöytäkirjan (jäljempänä ”vuo-
den 1978 pöytäkirja”) VI artiklan ja alusten 
aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemi-
sestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen 
yleissopimukseen muutettuna siihen liittyväl-
lä vuoden 1978 pöytäkirjalla liitetyn vuoden 
1997 muutospöytäkirjan (jäljempänä ”vuoden 
1997 pöytäkirja”) 4 artiklan, joissa yhdessä 
määritellään vuoden 1997 pöytäkirjan muut-
tamismenettely ja annetaan järjestön asian-
mukaiselle elimelle tehtäväksi harkita ja hy-
väksyä muutoksia vuoden 1973 yleissopi-
mukseen sellaisena, kuin se on muutettuna 
vuosien 1978 ja 1997 pöytäkirjoilla,  
 

NOTING article 16 of the International 
Convention for the Prevention of Pollution 
from Ships, 1973 (hereinafter referred to as 
the "1973 Convention"), article VI of the 
Protocol of 1978 relating to the International 
Convention for the Prevention of Pollution 
from Ships, 1973 (hereinafter referred to as 
the "1978 Protocol") and article 4 of the Pro-
tocol of 1997 to amend the International 
Convention for the Prevention of Pollution 
from Ships, 1973, as modified by the Proto-
col of 1978 relating thereto (hereinafter re-
ferred to as the "1997 Protocol"), which to-
gether specify the amendment procedure of 
the 1997 Protocol and confer upon the ap-
propriate body of the Organization the func-
tion of considering and adopting amend-
ments to the 1973 Convention, as modified 
by the 1978 and 1997 Protocols, 

 
PANEE MYÖS MERKILLE, että vuoden 

1997 pöytäkirjalla vuoden 1973 yleissopi-
mukseen lisättiin VI liite ”Säännöt alusten ai-
heuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemi-
seksi” (jäljempänä ”VI liite”),  
 

NOTING ALSO that, by the 1997 Proto-
col, Annex VI entitled Regulations for the 
Prevention of Air Pollution from Ships was 
added to the 1973 Convention (hereinafter 
referred to as "Annex VI"), 

 
PANEE LISÄKSI MERKILLE, että tar-

kistettu VI liite hyväksyttiin päätöslauselmal-
la MEPC.176(58) ja tuli voimaan 1 päivänä 

NOTING FURTHER that the revised 
Annex VI was adopted by resolution 
MEPC.176(58) and entered into force on 1 
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heinäkuuta 2010,  
 

July 2010, 

 
TOTEAA, että VI liitteen muutosten ja uu-

den 4 luvun lisäämisen tarkoituksena on pa-
rantaa alusten energiatehokkuutta polttoöljys-
tä ja sen polttoprosessista syntyvien aineiden, 
mukaan lukien jo nyt VI liitteen mukaisesti 
säänneltyjen aineiden, päästöjen vähenemi-
seen johtavien teknisten suorituskykyvaati-
musten avulla,  
 

RECOGNIZING that the amendments to 
Annex VI and inclusion of a new chapter 4 
intend to improve energy efficiency for ships 
through a set of technical performance stan-
dards, which would result in reduction of 
emissions of any substances that originate 
from fuel oil and its combustion process, in-
cluding those already controlled by Annex 
VI, 

 
TOTEAA MYÖS, että VI liitteen muutos-

ten hyväksyminen ei vaikuta mitenkään muil-
la kansainvälisillä foorumeilla kuten Yhdis-
tyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosta 
koskevan puitesopimuksen (UNFCCC) puit-
teissa käytävien neuvottelujen tuloksiin tai 
tällaisiin neuvotteluihin osallistuvien maiden 
kantoihin,  
 

RECOGNIZING ALSO that adoption of 
the amendments to Annex VI in no way pre-
judges the negotiations held in other interna-
tional fora, such as the United Nations 
Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC), nor affect the positions of the 
countries that participate in such negotiation, 

 
ON KÄSITELLYT tarkistetun VI liitteen 

muutosehdotuksia alusten energiatehokkuutta 
koskevien sääntöjen lisäämiseksi,  
 

HAVING CONSIDERED draft amend-
ments to the revised Annex VI for inclusion 
of regulations on energy efficiency for ships, 

 
1. HYVÄKSYY vuoden 1973 yleissopi-

muksen 16 artiklan 2 kappaleen d kohdan 
mukaisesti muutokset VI liitteeseen, jonka 
teksti on tämän päätöslauselman liitteenä;  
 

1. ADOPTS, in accordance with article 
16(2)(d) of the 1973 Convention, the 
amendments to Annex VI, the text of which 
is set out in the annex to the present resolu-
tion; 

 
2. PÄÄTTÄÄ vuoden 1973 yleissopimuk-

sen 16 artiklan 2 kappaleen f kohdan iii ala-
kohdan mukaisesti, että mainitut muutokset 
katsotaan hyväksytyiksi 1 päivänä heinäkuuta 
2012, ellei ennen tätä päivää vähintään yksi 
kolmannes sopimuspuolista tai sopimuspuo-
let, joiden kauppalaivastot yhdessä edustavat 
vähintään 50:tä prosenttia koko maailman 
kauppalaivaston bruttovetoisuudesta, ole il-
moittanut järjestön pääsihteerille, että ne vas-
tustavat muutoksia; 
 

2. DETERMINES, in accordance with ar-
ticle 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, 
that the amendments shall be deemed to have 
been accepted on 1 July 2012, unless prior to 
that date, not less than one third of the Par-
ties or Parties the combined merchant fleets 
of which constitute not less than 50 per cent 
of the gross tonnage of the world's merchant 
fleet, have communicated to the Organiza-
tion their objection to the amendments; 

 
3. KEHOTTAA sopimuspuolia panemaan 

merkille, että muutokset tulevat vuoden 1973 
yleissopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen g 
kohdan ii alakohdan mukaisesti voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2013, kun ne on hyväk-
sytty 2 kappaleen mukaisesti; 
 

3. INVITES the Parties to note that, in ac-
cordance with article 16(2)(g)(ii) of the 1973 
Convention, the said amendments shall enter 
into force on 1 January 2013 upon their ac-
ceptance in accordance with paragraph 2 
above; 

 
4. PYYTÄÄ pääsihteeriä vuoden 1973 

yleissopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen e 
kohdan mukaisesti toimittamaan oikeaksi to-
distetut jäljennökset tästä päätöslauselmasta 
ja sen liitteessä olevista muutoksista kaikille 
sopimuspuolille vuoden 1973 yleissopimuk-
sessa, sellaisena kuin se on muutettuna vuosi-
en 1978 ja 1997 pöytäkirjoilla;  
 

4. REQUESTS the Secretary-General, in 
conformity with article 16(2)(e) of the 1973 
Convention, to transmit to all Parties to the 
1973 Convention, as modified by the 1978 
and 1997 Protocols, certified copies of the 
present resolution and the text of the 
amendments contained in the Annex; 

 
5. PYYTÄÄ LISÄKSI pääsihteeriä toimit-

tamaan jäljennökset tästä päätöslauselmasta 
ja sen liitteestä niille järjestön jäsenille, jotka 
eivät ole sopimuspuolia vuoden 1973 yleisso-

5.REQUESTS FURTHER the Secretary-
General to transmit to the Members of the 
Organization which are not Parties to the 
1973 Convention, as modified by the 1978 
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pimuksessa, sellaisena kuin se on muutettuna 
vuosien 1978 ja 1997 pöytäkirjoilla.  
 

and 1997 Protocols, copies of the present 
resolution and its Annex; and 

 
6. KEHOTTAA MAR-

POL-yleissopimuksen VI liitteen sopimus-
puolia ja muita jäsenhallituksia saattamaan 
MARPOL-yleissopimuksen VI liitteen muu-
tokset laivanvarustajien, liikenteenharjoittaji-
en, laivanrakentajien, laivasuunnittelijoiden, 
meridieselmoottoreiden ja -varusteiden val-
mistajien sekä muiden sidosryhmien tietoon. 
 

6. INVITES the Parties to MARPOL An-
nex VI and other Member Governments to 
bring the amendments to MARPOL Annex 
VI to the attention of shipowners, ship opera-
tors, shipbuilders, ship designers, marine 
diesel engine and equipment manufacturers 
as well as any other interested groups. 
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LIITE 
 

MUUTOKSET MARPOL-
YLEISSOPIMUKSEN VI LIITTEEN 

SÄÄNTÖIHIN ALUSTEN AIHEUTTA-
MAN ILMAN PILAANTUMISEN EHKÄI-
SEMISEKSI ALUSTEN ENERGIATE-
HOKKUUTTA KOSKEVIEN UUSIEN 

SÄÄNTÖJEN LISÄÄMISEKSI 

ANNEX 
 

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX 
VI ON REGULATIONS FOR THE PRE-
VENTION OF AIR POLLUTION FROM 
SHIPS BY INCLUSION OF NEW REG-
ULATIONS ON ENERGY EFFICIENCY 

FOR SHIPS 

 
1 LUKU 

YLEISTÄ 

1 sääntö  

Soveltaminen  

1 Muutetaan sääntöä seuraavasti:  
 

”Tämän liitteen määräyksiä sovelletaan 
kaikkiin aluksiin, paitsi mitä erikseen toisin 
määrätään tämän liitteen 3, 5, 6, 13, 15, 16, 
18, 19, 20, 21 ja 22 säännössä.” 

CHAPTER 1 

GENERAL 

Regulation 1 

Application 

1 The regulation is amended as follows: 
 

"The provisions of this Annex shall apply 
to all ships, except where expressly provided 
otherwise in regulations 3, 5, 6, 13, 15, 16, 
18, 19, 20, 21 and 22 of this Annex." 

 
2 sääntö  

 

Määritelmät  

 
2 Muutetaan 21 kappaletta seuraavasti:  

 
”21 Säiliöalus tarkoittaa 15 säännön osalta 

öljysäiliöalusta, kuten se määritellään tämän 
yleissopimuksen I liitteen 1 säännössä, tai 
kemikaalisäiliöalusta, kuten se määritellään 
tämän yleissopimuksen II liitteen 1 säännös-
sä.”  
 

3 Lisätään 2 säännön loppuun seuraavaa:  
 

 
”Luvussa 4:  

 
22 ”Olemassa oleva alus" tarkoittaa alusta, 

joka ei ole uusi alus.  
 

23 ”Uusi alus” tarkoittaa alusta:  
 

.1 jonka rakennussopimus on tehty 1 päivä-
nä tammikuuta 2013 tai sen jälkeen, tai  
 
 

.2 siinä tapauksessa, ettei rakennussopimus-
ta ole, jonka köli on laskettu tai joka on vas-
taavassa rakennusvaiheessa 1 päivänä heinä-
kuuta 2013 tai sen jälkeen, tai  
 
.3 jonka luovutus on 1 päivänä heinäkuuta 
2015 tai sen jälkeen.  
 
 

Regulation 2 
 

Definitions 

 
2 Paragraph 21 is amended as follows: 

 
"21 Tanker in relation to regulation 15 

means an oil tanker as defined in regulation 
1 of Annex I or a chemical tanker as defined 
in regulation 1 of Annex II of the present 
Convention." 
 

 
3 The following is added at the end of reg-

ulation 2: 
 

"For the purpose of chapter 4: 
 

22 "Existing ship" means a ship which is 
not a new ship. 
 

23 "New ship" means a ship: 
 

.1 for which the building contract is placed 
on or after 1 January 2013; 
or 
 

.2 in the absence of a building contract, the 
keel of which is laid or which is at a similar 
stage of construction on or after 1 July 2013; 
or 
 
.3 the delivery of which is on or after 1 July 
2015. 
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24 ”Merkittävä muutos” tarkoittaa 4 luvun 
osalta aluksen muutosta 
 

.1 joka olennaisesti muuttaa aluksen kokoa, 
kantokykyä tai konetehoa, tai  
 
 

.2 joka muuttaa aluksen tyyppiä, tai  
 

.3 jonka tarkoituksena on hallinnon mieles-
tä oleellisesti pidentää aluksen ikää, tai  
 
 

.4 joka muulla tavalla muuttaa alusta siten, 
että jos kyseessä olisi uusi alus, siihen sovel-
lettaisiin tämän yleissopimuksen määräyksiä, 
joita siihen olemassa olevana aluksena ei so-
velleta, tai  
 

.5 joka olennaisesti muuttaa aluksen ener-
giatehokkuutta ja käsittää yhden tai useam-
man muutoksen, jonka takia alus saattaa ylit-
tää 21 säännön mukaisesti sovellettavan vaa-
ditun EEDI –indeksin arvon.  
 
25 ”Irtolastialus” tarkoittaa alusta, joka on 
pääasiallisesti tarkoitettu kuljettamaan kuivaa 
irtolastia, mukaan lukien alustyypit kuten 
SOLAS-yleissopimuksen XII luvun 1 sään-
nössä määritellyt malminkuljetusalukset mut-
ta pois lukien yhdistelmäalukset.  
 

26 ”Kaasusäiliöalus” tarkoittaa rahtialusta, 
joka on rakennettu tai muunnettu ja jota käy-
tetään nesteytetyn kaasun kuljettamiseen irto-
lastina.  
 

27 ”Säiliöalus” 4 luvun osalta tarkoittaa 
MARPOL-yleissopimuksen I liitteessä määri-
teltyä öljysäiliöalusta tai MARPOL-
yleissopimuksen II liitteen 1 säännössä määri-
teltyä kemikaalisäiliöalusta tai NLS-
säiliöalusta.  
 

28 ”Konttialus” tarkoittaa alusta, joka on 
suunniteltu yksinomaan kuljettamaan kontteja 
lastiruumissa ja kannella.  
 

29 ”Kappaletavara-alus” tarkoittaa yksi- tai 
monikantista alusta, joka on suunniteltu pää-
asiassa kappaletavaran kuljettamiseen. Määri-
telmän piiriin eivät kuulu erikoisalukset, joita 
ei huomioida kappaletavara-alusten perus-
tasojen laskennassa. Tällaisia erikoisaluksia 
ovat karjankuljetusalukset, proomuemälaivat, 
raskaslastialukset, huvialuksia kuljettavat 
alukset, ydinpolttoainetta kuljettavat alukset.  

 
30 ”Kylmälastialus” tarkoittaa alusta, joka 

on suunniteltu yksinomaan kuljettamaan 
kylmälastia lastiruumissa.  
 

31 ”Yhdistelmäalus” tarkoittaa alusta, joka 
on suunniteltu kantamaan sekä nestemäistä 
että kuivaa irtolastia täydellä kantavuudella 
 

32 ”Matkustaja-alus” tarkoittaa alusta, joka 
kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa.  
 

24 "Major Conversion" means in relation 
to chapter 4 a conversion of a ship: 
 

.1 which substantially alters the dimen-
sions, carrying capacity or engine power of 
the ship; or 
 

.2 which changes the type of the ship; or 
 

.3 the intent of which in the opinion of the 
Administration is substantially to prolong the 
life of the ship; or 
 

.4 which otherwise so alters the ship that, if 
it were a new ship, it would become subject 
to relevant provisions of the present Conven-
tion not applicable to it as an existing ship; 
or 
 

.5 which substantially alters the energy ef-
ficiency of the ship and includes any modifi-
cations that could cause the ship to exceed 
the applicable required EEDI as set out in 
regulation 21. 
 
25 "Bulk carrier" means a ship which is in-
tended primarily to carry dry cargo in bulk, 
including such types as ore carriers as de-
fined in SOLAS chapter XII, regulation 1, 
but excluding combination carriers. 
 
 

26 "Gas carrier" means a cargo ship con-
structed or adapted and used for the carriage 
in bulk of any liquefied gas. 
 
 

27 "Tanker" in relation to chapter 4 means 
an oil tanker as defined in MARPOL Annex 
I, regulation 1 or a chemical tanker or an 
NLS tanker as defined in MARPOL Annex 
II, regulation 1. 
 
 

28 "Container ship" means a ship designed 
exclusively for the carriage of containers in 
holds and on deck. 
 

29 "General cargo ship" means a ship with 
a multi-deck or single deck hull designed 
primarily for the carriage of general cargo. 
This definition excludes specialized dry car-
go ships, which are not included in the calcu-
lation of reference lines for general cargo 
ships, namely livestock carrier, barge carrier, 
heavy load carrier, yacht carrier, nuclear fuel 
carrier. 

 
30 "Refrigerated cargo carrier" means a 

ship designed exclusively for the carriage of 
refrigerated cargoes in holds. 
 

31"Combination carrier" means a ship de-
signed to load 100% deadweight with both 
liquid and dry cargo in bulk. 
 

32"Passenger ship" means a ship which 
carries more than 12 passengers. 
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33 ”Ro-ro-rahtialus (ajoneuvojen kuljetus-
alus)" tarkoittaa monikansista ro-ro-
rahtialusta, joka on suunniteltu kuljettamaan 
ilman kuljettajaa olevia ajoneuvoja.  
 

34 ”Ro-ro-rahtialus” tarkoittaa alusta, joka 
on suunniteltu kuljettamaan ro-ro-
kuljetusyksiköitä.  
 
35 ”Ro-ro-matkustaja-alus" tarkoittaa mat-
kustaja-alusta, jossa on ro-ro-lastitilat.  
 

36 ”Saavutettu EEDI-indeksi" on yksittäi-
sen aluksen 4 luvun 20 säännön mukaisesti 
saavuttama energiatehokkuutta mittaavan 
suunnitteluindeksin arvo.  
 

37 ”Vaadittu EEDI-indeksi” on suurin ky-
seiselle alustyypille ja koolle 4 luvun 21 
säännön mukaisesti sallittu saavutetun ener-
giatehokkuutta mittaavan suunnitteluindeksin 
arvo. 

33 "Ro-ro cargo ship (vehicle carrier)" 
means a multi deck roll-on-roll-off cargo 
ship designed for the carriage of empty cars 
and trucks. 
 
34 "Ro-ro cargo ship" means a ship designed 
for the carriage of roll-on-roll-off cargo 
transportation units. 
 
35 "Ro-ro passenger ship" means a passenger 
ship with roll-on-roll-off cargo spaces. 
  

36 "Attained EEDI" is the EEDI value 
achieved by an individual ship in accordance 
with regulation 20 of chapter 4. 
 
 

37 "Required EEDI" is the maximum value 
of attained EEDI that is allowed by regula-
tion 21 of chapter 4 for the specific ship type 
and size." 

 
2 LUKU 

KATSASTUKSET, TODISTUKSET JA 
VALVONTA 

 
5 sääntö  

Katsastukset  

4 Muutetaan 1 kappaletta seuraavasti:  
 

” 1 Jokaiselle alukselle, jonka bruttovetoi-
suus on vähintään 400, ja jokaiselle kiinteälle 
tai kelluvalle porauslautalle ja muulle alustal-
le tehdään seuraavat katsastukset tämän liit-
teen 3 luvun vaatimusten mukaisuuden var-
mistamiseksi:  
 

.1 Peruskatsastus tehdään, ennen kuin alus 
otetaan käyttöön tai ennen kuin tämän liitteen 
6 säännön mukainen todistuskirja annetaan 
ensimmäisen kerran. Katsastuksessa varmis-
tetaan että varusteet, järjestelmät, laitteet, jär-
jestelyt ja materiaalit ovat täysin 3 luvun asi-
anomaisten vaatimusten mukaisia; 
 

.2 Uusintakatsastus tehdään hallinnon mää-
rittämin enintään viiden vuoden väliajoin, 
paitsi jos sovelletaan tämän liitteen 9 säännön 
2, 5, 6, tai 7 kappaletta. Uusintakatsastukses-
sa varmistetaan, että varusteet, järjestelmät, 
laitteet, järjestelyt ja materiaalit ovat täysin 3 
luvun asianomaisten vaatimusten mukaisia;  
 
 

.3 Välikatsastus tehdään kolmen kuukauden 
kuluessa ennen tai jälkeen toista todistuskir-
jan vuosipäivää tai kolmen kuukauden kulu-
essa ennen tai jälkeen kolmatta todistuskirjan 
vuosipäivää. Välikatsastus tehdään yhden tä-
män säännön 1 kappaleen 4 kohdassa määri-
tetyn vuosikatsastuksen sijasta. Välikatsas-
tuksessa varmistetaan, että varusteet ja järjes-
telyt ovat täysin 3 luvun asianomaisten vaa-
timusten mukaisia. Välikatsastukset hyväksy-

CHAPTER 2 

SURVEY, CERTIFICATION AND 
MEANS OF CONTROL 

 
Regulation 5 

Surveys 

4 Paragraph 1 is amended as follows: 
 

"1 Every ship of 400 gross tonnage and 
above and every fixed and floating drilling 
rig and other platforms shall, to ensure com-
pliance with the requirements of chapter 3 of 
this Annex, be subject to the surveys speci-
fied below: 
 

.1 An initial survey before the ship is put 
into service or before the certificate required 
under regulation 6 of this Annex is issued for 
the first time. This survey shall be such as to 
ensure that the equipment, systems, fittings, 
arrangements and material fully comply with 
the applicable requirements of chapter 3; 
 

.2 A renewal survey at intervals specified 
by the Administration, but not exceeding five 
years, except where regulation 9.2, 9.5, 9.6 
or 9.7 of this Annex is applicable. The re-
newal survey shall be such as to ensure 
that the equipment, systems, fittings, ar-
rangements and material fully comply with 
applicable requirements of chapter 3; 
 

.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 of 
this regulation. The intermediate survey shall 
be such as to ensure that the equipment and 
arrangements fully comply with the applica-
ble requirements of chapter 3 and are in good 
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tään tämän liitteen 6 tai 7 säännön mukaisesti 
annettavassa IAPP-todistuskirjassa. 
 
 

5 Muutetaan 2 kappaletta seuraavasti:  
 

” 2 Hallinto voi vahvistaa bruttovetoisuu-
deltaan alle 400 tonnin aluksia varten asian-
mukaisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan 3 
luvun asianomaisten määräysten noudattami-
nen.”  
 

6 Lisätään nykyisen 3 kappaleen jälkeen 
uusi 4 kappale seuraavasti: 
 

working order. Such intermediate surveys 
shall be endorsed on the IAPP Certificate is-
sued under regulation 6 or 7 of this Annex; 
 

5 Paragraph 2 is amended as follows: 
 

"2 In the case of ships of less than 400 
gross tonnage, the Administration may estab-
lish appropriate measures in order to ensure 
that the applicable provisions of chapter 3 
are complied with." 
 

6 A new paragraph 4 is added after exist-
ing paragraph 3 as follows: 

 
” 4 Aluksille, joihin sovelletaan 4 lukua, on 

myös tehtävä alempana määritellyt katsastuk-
set ottaen huomioon järjestön hyväksymät oh-
jeistot  
 

.1 Peruskatsastus tehdään, ennen kuin uusi 
alus otetaan käyttöön ja ennen kuin kansain-
välinen energiatehokkuustodistuskirja (IEE-
todistuskirja) annetaan. Katsastuksessa tarkis-
tetaan, että aluksen saavutettu EEDI-indeksi 
vastaa 4 luvun vaatimuksia ja että aluksessa 
on 22 säännön mukaisesti vaadittu SEEMP-
suunnitelma. 
 

.2 Yleinen tai osittainen katsastus tehdään 
tilanteen mukaan aina tämän säännön sovel-
tamisalaan kuuluvan aluksen merkittävän 
muutoksen jälkeen. Katsastuksessa varmiste-
taan, että saavutettu EEDI-indeksi on tarvitta-
essa laskettu uudelleen ja täyttää 21 säännön 
vaatimuksen siten, että muutettuun alukseen 
sovelletaan korjauskerrointa, joka vastaa 
aluksen tyyppiä ja kokoa, ja kyseisessä vai-
heessa sovellettava korjauskerroin määräytyy 
2 säännön 23 kappaleen mukaan alkuperäisel-
le alukselle määritellyn sopimuksen, kölin-
laskemisen tai toimituksen päivämäärän mu-
kaisesti; 
 

.3 Mikäli uuden tai olemassa olevan aluk-
sen merkittävä muutos on laajuudeltaan sel-
lainen, että hallinto katsoo aluksen vastara-
kennetuksi, hallinnon tulee määritellä tarve 
saavutetun EEDI-indeksin peruskatsastuksel-
le. Mikäli katsastus katsotaan tarpeelliseksi, 
siinä tulee varmistaa, että saavutettu EEDI-
indeksi on laskettu 21 säännön mukaisesti ja 
täyttää sen vaatimukset siten, että sovellettu 
korjauskerroin vastaa muutetun aluksen tyyp-
piä ja kokoa muutossopimuksen päivämäärä-
nä tai, ellei sopimusta ole laadittu, muutos-
työn aloituspäivämääränä. Katsastuksessa on 
myös tarkistettava, että aluksessa on 22 sään-
nön mukaisesti edellytetty SEEMP-
suunnitelma, ja  
 

.4 Olemassa olevien alusten osalta 22 sään-
nön mukainen vaatimus aluksessa olevasta 
SEEMP-suunnitelmasta tarkistetaan ensim-
mäisessä tämän säännön 1 kappaleen mukai-
sessa väli- tai uusintakatsastuksessa, joka 
tehdään 1 päivänä tammikuuta 2013 tai sen 
jälkeen." 

"4 Ships to which chapter 4 applies shall 
also be subject to the surveys specified be-
low, taking into account Guidelines adopted 
by the Organization: 
 

.1 An initial survey before a new ship is 
put in service and before the International 
Energy Efficiency Certificate is issued. The 
survey shall verify that the ship's attained 
EEDI is in accordance with the requirements 
in chapter 4, and that the SEEMP required by 
regulation 22 is on board; 
 
 

.2 A general or partial survey, according to 
the circumstances, after a major conversion 
of a ship to which this regulation applies. 
The survey shall ensure that the attained 
EEDI is recalculated as necessary and meets 
the requirement of regulation 21, with the 
reduction factor applicable to the ship type 
and size of the converted ship in the phase 
corresponding to the date of contract or keel 
laying or delivery determined for the original 
ship in accordance with regulation 2.23; 
 
 
 
 

.3 In cases where the major conversion of a 
new or existing ship is so extensive that the 
ship is regarded by the Administration as a 
newly constructed ship, the Administration 
shall determine the necessity of an initial 
survey on attained EEDI. Such a survey, if 
determined necessary, shall ensure that the 
attained EEDI is calculated and meets the re-
quirement of regulation 21, with the reduc-
tion factor applicable corresponding to the 
ship type and size of the converted ship at 
the date of the contract of the conversion, or 
in the absence of a contract, the commence-
ment date of the conversion. The survey 
shall also verify that the SEEMP required by 
regulation 22 is on board; and 
 

.4 For existing ships, the verification of the 
requirement to have a SEEMP on board ac-
cording to regulation 22 shall take place at 
the first intermediate or renewal survey iden-
tified in paragraph 1 of this regulation, 
whichever is the first, on or after 1 January 
2013." 
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7 Numeroidaan 4 kappale uudelleen 5 kap-

paleeksi.  
 

8 Numeroidaan 5 kappale uudelleen 6 kap-
paleeksi. 

 

 
7 Paragraph 4 is renumbered paragraph 5. 

 
 

8 Paragraph 5 is renumbered paragraph 6. 

 
6 sääntö  

 

Todistuskirjan antaminen tai hyväksymismer-
kintä  

9 Muutetaan otsikkoa seuraavasti:  
 

”Todistuskirjojen antaminen tai hyväksy-
mismerkintä”  
 

10 Lisätään säännön alkuun seuraava ala-
otsikko:  
 

”Kansainvälinen ilmansuojelutodistuskirja”  
 

 
11 Muutetaan 2 kappaletta seuraavasti:  

 
”2 Alukselle, joka on rakennettu, ennen 

kuin VI liite on tullut voimaan kyseisen aluk-
sen hallinnon osalta, annetaan kansainvälinen 
ilmansuojelutodistuskirja tämän säännön 
1 kappaleen mukaisesti viimeistään voimaan-
tulon jälkeen seuraavan ensimmäisen määrä-
aikaisen telakoinnin yhteydessä, kuitenkin 
viimeistään kolmen vuoden kuluttua voi-
maantulopäivästä.”  
 

12 Lisätään säännön loppuun seuraavaa:  
 

 
”Kansainvälinen energiatehokkuustodistus-

kirja”  
 

4 Aluksen kansainvälinen energiatehok-
kuustodistuskirja annetaan 5 säännön 
4 kappaleen määräysten mukaisen katsastuk-
sen jälkeen alukselle, jonka bruttovetoisuus 
on vähintään 400, ennen kuin tällainen alus 
saa tehdä matkoja muiden sopimuspuolten 
lainkäyttövallassa oleviin satamiin tai offsho-
re-terminaaleihin.  
 

5 Hallinto tai sen asianmukaisesti valtuut-
tama laitos antaa tai hyväksyy todistuskirjan. 
Hallinto on kaikissa tapauksissa täysin vas-
tuussa todistuskirjasta.”  
 

Regulation 6 
 

Issue or endorsement of a Certificate 

 
9 The heading is amended as follows: 

 
 "Issue or endorsement of Certificates" 

 
 
10 The following sub-heading is added at 

the beginning of the regulation:  
 

"International Air Pollution Prevention 
Certificate" 
 

11 Paragraph 2 is amended as follows: 
 

"2 A ship constructed before the date An-
nex VI enters into force for that particular 
ship's Administration, shall be issued with an 
International Air Pollution Prevention Cer-
tificate in accordance with paragraph 1 of 
this regulation no later than the first 
scheduled dry-docking after the date of such 
entry into force, but in no case later than 
three years after this date." 
 

12 The following is added at the end of the 
regulation: 
 
"International Energy Efficiency Certificate 
 
 

4 An International Energy Efficiency Cer-
tificate for the ship shall be issued after a 
survey in accordance with the provisions of 
regulation 5.4 to any ship of 400 gross ton-
nage and above before that ship may engage 
in voyages to ports or offshore terminals un-
der the jurisdiction of other Parties. 
 
 

5 The certificate shall be issued or en-
dorsed either by the Administration or any 
organization duly authorized by it. In every 
case, the Administration assumes full re-
sponsibility for the certificate." 

 
7 sääntö  

Toisen sopimuspuolen antama todistuskirja  

13 Muutetaan 1 kappaletta seuraavasti:  
 

” 1 Sopimuspuoli voi hallinnon pyynnöstä 
katsastuttaa aluksen ja, jos se voi riittävällä 

Regulation 7 

Issue of a Certificate by another Party 

13 Paragraph 1 is amended as follows: 
 

"1 A Party may, at the request of the Ad-
ministration, cause a ship to be surveyed and, 
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varmuudella todeta, että tämän liitteen mää-
räyksiä noudatetaan, se antaa tai valtuuttaa 
antamaan alukselle kansainvälisen ilmansuo-
jelutodistuskirjan tai kansainvälisen energia-
tehokkuustodistuskirjan ja tarvittaessa tekee 
tai valtuuttaa tekemään aluksen näihin todis-
tuskirjoihin hyväksymismerkinnän tämän liit-
teen mukaisesti.”  
 

14 Muutetaan 4 kappaletta seuraavasti:  
 

”4 Kansainvälistä ilmansuojelutodistuskir-
jaa tai kansainvälistä energiatehokkuustodis-
tuskirjaa ei anneta muun kuin sopimusvaltion 
lippua käyttämään oikeutetulle alukselle.” 

if satisfied that the applicable provisions of 
this Annex are complied with, shall issue or 
authorize the issuance of an International Air 
Pollution Prevention Certificate or an Inter-
national Energy Efficiency Certificate to the 
ship, and where appropriate, endorse or au-
thorize the endorsement of such certificates 
on the ship, in accordance with this Annex." 

 
14 Paragraph 4 is amended as follows: 

 
"4 No International Air Pollution Preven-

tion Certificate or International Energy Effi-
ciency Certificate shall be issued to a ship 
which is entitled to fly the flag of a State 
which is not a Party." 
 

 
8 sääntö  

Todistuskirjan muoto  

15 Muutetaan otsikkoa seuraavasti:  
 

”Todistuskirjojen muoto”  
 

16 Lisätään seuraava alaotsikko ja nume-
roidaan nykyinen sääntö uudelleen 1 kappa-
leeksi:  
 

”Kansainvälinen ilmansuojelutodistuskirja”  
 

 
17 Lisätään säännön loppuun seuraava uusi 

2 kappale:  
 

”Kansainvälinen energiatehokkuustodistus-
kirja”  
 

2 Kansainvälinen energiatehokkuustodis-
tuskirja laaditaan tämän liitteen VIII lisäyk-
sessä olevan mallin mukaisesti ainakin eng-
lannin, ranskan tai espanjan kielellä. Jos käy-
tetään myös antavan maan virallista kieltä, se 
on etusijalla kiistan tai poikkeavuuden sattu-
essa.” 

Regulation 8 

Form of Certificate 

15 The heading is amended as follows:  
 
"Form of Certificates" 

 
16 The following subheading is added, and 

the existing regulation is renumbered as par-
agraph 1: 
 

"International Air Pollution Prevention 
Certificate" 
 

17 The following new paragraph 2 is added 
at the end of the regulation:  
 

"International Energy Efficiency Certifi-
cate 
 

2 The International Energy Efficiency Cer-
tificate shall be drawn up in a form corre-
sponding to the model given in appendix 
VIII to this Annex and shall be at least in 
English, French or Spanish. If an official 
language of the issuing Party is also used, 
this shall prevail in case of a dispute or dis-
crepancy." 

 
9 sääntö  

 

Todistuskirjan voimassaoloaika ja pätevyys  

18 Muutetaan otsikkoa seuraavasti:  
 

”Todistuskirjojen voimassaoloaika ja päte-
vyys”  

19 Lisätään säännön alkuun seuraava alaot-
sikko:  
 

”Kansainvälinen ilmansuojelutodistuskirja”  
 
 

20 Lisätään säännön loppuun seuraavaa:  
 

”Kansainvälinen energiatehokkuustodistus-
kirja”  

Regulation 9 
 

Duration and Validity of Certificate 

18 The heading is amended as follows:  
 

"Duration and Validity of Certificates" 
 

19 The following subheading is added at 
the beginning of the regulation:  
 

"International Air Pollution Prevention 
Certificate" 
 

20 The following is added at the end of the 
regulation:  

 
"International Energy Efficiency Certifi-

cate 
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10 Jollei 11 kappaleen määräyksistä jäljem-

pänä muuta johdu, kansainvälinen energiate-
hokkuustodistuskirja on voimassa koko aluk-
sen iän.  
 

11 Tämän liitteen mukainen kansainvälinen 
energiatehokkuustodistuskirja lakkaa olemas-
ta voimassa kaikissa seuraavissa tapauksissa:  
 

.1 jos alus poistetaan käytöstä tai alukselle 
sen merkittävän muutoksen jälkeen annetaan 
uusi todistuskirja, tai  
 

.2 jos alus siirtyy käyttämään toisen valtion 
lippua. Uusi todistuskirja annetaan vasta, kun 
uuden todistuskirjan antava hallitus on riittä-
vällä varmuudella todennut aluksen olevan 4 
luvun vaatimusten mukainen. Jos siirtyminen 
tapahtuu sopimuspuolten välillä ja jos sitä 
koskeva pyyntö tehdään kolmen kuukauden 
kuluessa siirtymisestä, sen sopimuspuolen 
hallitus, jonka lippua alus oli aiemmin oikeu-
tettu käyttämään, toimittaa mahdollisimman 
pian hallinnolle jäljennökset aluksella ennen 
siirtymistä olleesta todistuskirjasta ja, mikäli 
mahdollista, jäljennökset asiaankuuluvista 
katsastusselostuksista.” 

 
10 The International Energy Efficiency 

Certificate shall be valid throughout the life 
of the ship subject to the provisions of para-
graph 11 below. 
  

11 An International Energy Efficiency Cer-
tificate issued under this Annex shall cease 
to be valid in any of the following cases: 
 

.1 if the ship is withdrawn from service or 
if a new certificate is issued following major 
conversion of the ship; or 
 

.2 upon transfer of the ship to the flag of 
another State. A new certificate shall only be 
issued when the Government issuing the new 
certificate is fully satisfied that the ship is in 
compliance with the requirements of chapter 
4. In the case of a transfer between Parties, if 
requested within three months after the trans-
fer has taken place, the Government of the 
Party whose flag the ship was formerly enti-
tled to fly shall, as soon as possible, transmit 
to the Administration copies of the certificate 
carried by the ship before the transfer and, if 
available, copies of the relevant survey re-
ports." 

 
10 sääntö  

 

Satamavaltion suorittama toiminnallisten 
vaatimusten valvonta  

 
21 Lisätään säännön loppuun uusi 5 kappa-

le seuraavasti:  
 

”5 Satamavaltion toimittama tarkastus ra-
joittuu 4 luvun osalta siihen, että tarvittaessa 
tarkastetaan aluksessa olevan voimassa oleva 
kansainvälinen energiatehokkuustodistuskirja 
yleissopimuksen 5 artiklan mukaisesti.”  
 

22 Lisätään liitteen loppuun uusi 4 luku 
seuraavasti: 

Regulation 10 
 

Port State Control on Operational Require-
ments 

 
21 A new paragraph 5 is added at the end 

of the regulation as follows: 
 

"5 In relation to chapter 4, any port State 
inspection shall be limited to verifying, when 
appropriate, that there is a valid International 
Energy Efficiency Certificate on board, in 
accordance with article 5 of the Convention." 
 

22 A new chapter 4 is added at the end of 
the Annex as follows: 

 
" 4 LUKU 

ALUSTEN ENERGIATEHOKKUUTTA 
KOSKEVAT SÄÄNNÖT 

19 sääntö  
 

Soveltaminen  

1 Tätä lukua sovelletaan kaikkiin aluksiin, 
joiden bruttovetoisuus on vähintään 400.  

 
2 Luvun määräyksiä ei sovelleta:  

 
 
.1 aluksiin, jotka liikennöivät yksinomaan 

sen valtion suvereniteettiin tai lainkäyttöval-
taan kuuluvilla vesillä, jonka lippua alus on 
oikeutettu käyttämään. Kunkin sopimuspuo-

"CHAPTER 4 

REGULATIONS ON ENERGY EFFI-
CIENCY FOR SHIPS 

Regulation 19 
 

Application 

1 This chapter shall apply to all ships of 
400 gross tonnage and above. 

 
2 The provisions of this chapter shall not 

apply to: 
 

.1 ships solely engaged in voyages within 
waters subject to the sovereignty or jurisdic-
tion of the State the flag of which the ship is 
entitled to fly. However, each Party should 
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len tulisi kuitenkin asianmukaisiin toimiin 
ryhtymällä varmistaa, että tällaiset alukset on 
rakennettu ja toimivat 4 luvun mukaisesti sii-
nä määrin kuin on kohtuullista ja käytännössä 
mahdollista.  
 

3 20 ja 21 sääntöjä ei sovelleta aluksiin, 
joissa on dieselsähkö-, turbiini- tai hybridi-
käyttöinen kuljetuskoneisto.  
 

 
4 Tämän säännön 1 kappaleen määräysten 

estämättä hallinto voi olla soveltamatta 20 ja 
21 sääntöjen vaatimuksia alukseen, jonka 
bruttovetoisuus on vähintään 400.  
 

 
5 Tämän säännön 4 kappaleen määräystä ei 

sovelleta aluksiin, joiden bruttovetoisuus on 
vähintään 400:  
 

.1 kun aluksen rakennussopimus on tehty 1 
päivänä tammikuuta 2017 tai sen jälkeen, tai  
 

.2 siinä tapauksessa, ettei rakennussopimus-
ta ole, kun aluksen köli on laskettu tai alus on 
vastaavassa rakennusvaiheessa 1 päivänä hei-
näkuuta 2017 tai sen jälkeen, tai  
 

.3 kun aluksen luovutus on 1 päivänä hei-
näkuuta 2019 tai sen jälkeen, tai  
 

.4 uuden tai olemassa olevan aluksen 2 
säännön 24 kappaleessa määritellyn merkittä-
vän muutoksen osalta 1 päivänä tammikuuta 
2017 tai sen jälkeen, kun sovelletaan 2 luvun 
5 säännön 4 kappaleen 2 ja 3 kohtia.  
 

6 Tämän yleissopimuksen sopimuspuolen 
hallinnon, joka sallii, keskeyttää tai peruuttaa 
4 kappaleen soveltamisen taikka päättää olla 
soveltamatta 4 kappaletta lippuaan käyttä-
mään oikeutetun aluksen osalta tulee välittö-
mästi toimittaa tästä yksityiskohtaiset tiedot 
järjestölle, joka jakaa tiedot tämän pöytäkir-
jan sopimuspuolille tiedoksi. 

ensure, by the adoption of appropriate meas-
ures, that such ships are constructed and act 
in a manner consistent with chapter 4, so far 
as is reasonable and practicable. 
 

 
3 Regulation 20 and regulation 21 shall not 

apply to ships which have diesel-electric 
propulsion, turbine propulsion or hybrid pro-
pulsion systems. 
 

4 Notwithstanding the provisions of para-
graph 1 of this regulation, the Administration 
may waive the requirement for a ship of 400 
gross tonnage and above from complying 
with regulation 20 and regulation 21. 
  

5The provision of paragraph 4 of this regu-
lation shall not apply to ships of 400 gross 
tonnage and above: 
 

.1 for which the building contract is placed 
on or after 1 January 2017; or 
 

.2 in the absence of a building contract, the 
keel of which is laid or which is at a similar 
stage of construction on or after 1 July 2017; 
or 
 

.3 the delivery of which is on or after 1 Ju-
ly 2019; or 
 

.4 in cases of a major conversion of a new 
or existing ship, as defined in regulation 
2.24, on or after 1 January 2017, and in 
which regulation 5.4.2 and regulation 5.4.3 
of chapter 2 apply. 
 

6 The Administration of a Party to the pre-
sent Convention which allows application of 
paragraph 4, or suspends, withdraws or de-
clines the application of that paragraph, to a 
ship entitled to fly its flag shall forthwith 
communicate to the Organization for circula-
tion to the Parties to the present Protocol par-
ticulars thereof, for their information. 

 
20 sääntö  

Saavutettu energiatehokkuutta mittaava 
suunnitteluindeksi (Saavutettu EEDI-indeksi) 

1 Saavutettu EEDI-indeksi on laskettava:  
 
 

.1 jokaiselle uudelle alukselle,  
 

.2 jokaiselle uudelle alukselle, johon on teh-
ty merkittävä muutos, ja  
 

.3 jokaiselle uudelle tai olemassa olevalle 
alukselle, johon tehty merkittävä muutos on 
laajuudeltaan sellainen, että hallinto katsoo 
aluksen vastarakennetuksi joka kuuluu yhteen 
tai useampaan 2 säännön 25–35 kappaleen 
luokkaan. Saavutettu EEDI-indeksi on alus-
kohtainen ja ilmoittaa aluksen arvioidun 
energiatehokkuuden. Siihen liitetään tekninen 
EEDI-asiakirja, joka sisältää saavutetun EE-

Regulation 20 

Attained Energy Efficiency Design Index (At-
tained EEDI) 

1 The attained EEDI shall be calculated 
for: 

 
.1 each new ship; 

 
.2 each new ship which has undergone a 

major conversion; and 
 

.3 each new or existing ship which has un-
dergone a major conversion, that is so exten-
sive that the ship is regarded by the Admini-
stration as a newly constructed ship which 
falls into one or more of the categories in 
regulations 2.25 to 2.35. The attained EEDI 
shall be specific to each ship and shall indi-
cate the estimated performance of the ship in 
terms of energy efficiency, and be accompa-
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DI-indeksin laskemiseen tarvittavat tiedot ja 
osoittaa laskentamenetelmän. Hallinnon tai 
sen asianmukaisesti valtuuttaman laitoksen 
on tarkistettava saavutettu EEDI-indeksi tek-
nisen EEDI-asiakirjan perusteella.  
 
 
 

2 Saavutettu EEDI-indeksin laskennassa 
huomioidaan järjestön kehittämä ohjeisto. 

nied by the EEDI technical file that contains 
the information necessary for the calculation 
of the attained EEDI and that shows the pro-
cess of calculation. The attained EEDI shall 
be verified, based on the EEDI technical file, 
either by the Administration or by any or-
ganization3 duly authorized by it. 
 

2 The attained EEDI shall be calculated 
taking into account guidelines developed by 
the Organization. 

 
 
 

21 sääntö  

Vaadittu EEDI-indeksi  

1 Jokaiselle:  
 

.1 uudelle alukselle,  
 

.2 uudelle alukselle, johon on tehty merkit-
tävä muutos, ja  
 

.3 uudelle tai olemassa olevalle alukselle, 
johon tehty merkittävä muutos on laajuudel-
taan sellainen, että hallinto katsoo aluksen 
vastarakennetuksi  
 

joka kuuluu 2 säännön 25–31 kappaleissa 
määriteltyyn luokkaan ja johon tätä lukua so-
velletaan, lasketaan saavutettu EEDI-indeksi 
seuraavasti:  
 

Saavutettu EEDI-indeksi � Vaadittu EEDI-
indeksi = (1-X/100) × Perustason arvo  
jossa X on taulukossa 1 määritelty vaaditun 
EEDI-indeksin korjauskerroin verrattuna 
EEDI-indeksin perustasoon.  
 

2 Jokaiselle uudelle ja olemassa olevalle 
alukselle, johon tehty merkittävä muutos on 
laajuudeltaan sellainen, että hallinto katsoo 
aluksen vastarakennetuksi, on laskettava saa-
vutettu EEDI-indeksi 21 kappaleen 1 kappa-
leen mukaisesti siten, että sovellettava korja-
uskerroin vastaa muutetun aluksen alustyyp-
piä ja kokoa muutossopimuksen päivämäärä-
nä tai, ellei sopimusta ole laadittu, muutos-
työn aloituspäivämääränä.  

Regulation 21 

Required EEDI 

1 For each: 
 

.1 new ship; 
 

.2 new ship which has undergone a major 
conversion; and 
 

.3 new or existing ship which has under-
gone a major conversion that is so extensive 
that the ship is regarded by the Administra-
tion as a newly constructed ship 
 

which falls into one of the categories de-
fined in regulation 2.25 to 2.31 and to which 
this chapter is applicable, the attained EEDI 
shall be as follows: 
 

Attained EEDI � Required EEDI = (1-
X/100) × Reference line value 

where X is the reduction factor specified in 
Table 1 for the required EEDI compared 

to the EEDI Reference line. 
 

2 For each new and existing ship that has 
undergone a major conversion which is so 
extensive that the ship is regarded by the 
Administration as a newly constructed ship, 
the attained EEDI shall be calculated and 
meet the requirement of paragraph 21.1 with 
the reduction factor applicable corresponding 
to the ship type and size of the converted 
ship at the date of the contract of the conver-
sion, or in the absence of a contract, the 
commencement date of the conversion. 
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Taulukko 1. EEDI-indeksin korjauskertoimet (prosentteina) suhteessa EEDI-indeksin pe-
rustasoon 
 
 
Alustyyppi Koko Vaihe 0, 

1.1.2013–
31.12.2014 

Vaihe 1, 
1.1.2015–

31.12.2019 

Vaihe 2, 
1.1.2020–

31.12.2024 

Vaihe 3 
1.1.2025 ja 
sen jälkeen 

Kantavuus 
vähintään 
20000 dwt 

0 10 20 30 Irtolastialus 

Kantavuus 
10000– 

20000 dwt 

– 0-10* 0-20* 0-30* 

Kantavuus 
vähintään 
10000 dwt 

0 10 20 30 Kaasusäiliöalus  

Kantavuus 
2000– 

10000 dwt 

– 0-10* 0-20* 0-30* 

Kantavuus 
vähintään 
20000 dwt 

0 10 20 30 Säiliöalus 

Kantavuus 
4000– 

20000 dwt 

– 0-10* 0-20* 0-30* 

Kantavuus 
vähintään 
15000 dwt 

0 10 20 30 Konttialus 

Kantavuus 
10000– 

15000 dwt 

– 0-10* 0-20* 0-30* 

 
Kantavuus 
vähintään 
15000 dwt 

0 10 15 30 Kappaletavara-
alukset 

Kantavuus 
3000– 

15000 dwt 

– 0-10* 0-15* 0-30* 

Kantavuus 
vähintään 
5000 dwt 

0 10 15 30 Kylmälastialus 

Kantavuus 
3000– 

5000 dwt 

– 0-10* 0-15* 0-30* 

Kantavuus 
vähintään 
20000 dwt 

0 10 20 30 Yhdistelmäalus  

Kantavuus 
4000– 

20000 dwt 

– 0-10* 0-20* 0-30* 

 
* Korjauskerroin interpoloidaan lineaarisesti kahden arvon väliltä aluksen koosta riippuen. Alempaa kor-

jauskertoimen arvoa sovelletaan pienempään aluskokoon. 
 
Viiva (–) tarkoittaa, että vaadittua EEDI-indeksiä ei sovelleta. 
 
3 Perustason arvot lasketaan seuraavasti: 
 
 Perustason arvo = a ×b -c  
 
jossa a, b ja c ovat taulukossa 2 esitetyt parametrit. 
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Taulukko 2. Parametrit alustyyppien perustason arvojen määrittämiseen 
 

2 säännössä määritelty alus-
tyyppi 

a b c 

2.25 Irtolastialus 961,79 Aluksen kantavuus 0,477 
2.26 Kaasusäiliöalus 1120,00  Aluksen kantavuus 0,456 
2.27 Säiliöalus 1218,80 Aluksen kantavuus 0,488 
2.28 Konttialus 174,22 Al uksen kantavuus 0,201 
2.29 Kappaletavara-alus 107, 48 Aluksen kantavuus 0,216 
2.30 Kylmälastialus 227,01 Aluksen kantavuus 0,244 
2.31 Yhdistelmäalus 1219,00  Aluksen kantavuus 0,488 
 

4 Mikäli alus on suunniteltu siten, että se kuuluu useampaan kuin yhteen yllä taulukossa 2 esitetyistä alus-
tyypeistä, aluksen vaadittu EEDI-indeksi on tiukin (alhaisin) vaaditun EEDI-indeksin arvo.  
 

5 Tämän säännön soveltamisalaan kuuluvan aluksen asennettu käyttöteho ei saa olla pienempi kuin aluk-
sen ohjattavuuden säilyttämiseen epäsuotuisissa olosuhteissa tarvittava käyttöteho sellaisena kuin se määri-
tellään ohjeistossa, jonka järjestö kehittää.  
 

6 Järjestö tarkastelee teknisen kehityksen tilannetta vaiheen 1 alussa ja vaiheen 2 puolivälissä ja mikäli 
tarpeen, muuttaa määräaikoja, EEDI:n perustason parametreja asianmukaisten alusten osalta sekä tässä 
säännössä määriteltyjä korjauskerrointen arvoja.  
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Table 1. Reduction factors (in percentage) for the EEDI relative to the EEDI 
Reference line 
�

�
Ship Type 

�
Size 

Phase 0 
1 Jan 2013 –  
31 Dec 2014  

Phase 1 
1 Jan 2015 –  
31 Dec 2019  

Phase 2 
1 Jan 2020 –  
31 Dec 2024  

Phase 3 
1 Jan 2025 

and onwards  
20,000 DWT  
and above 

�

0 
�

10 
�

20 
�

30 
�
�
Bulk carrier 10,000 – 

20,000 DWT  
�

n/a 
�

0-10* 
�

0-20* 
�

0-30* 

10,000 DWT  
and above 

�

0 
�

10 
�

20 
�

30 
�
�
Gas carrier 2,000 – 

10,000 DWT  
�

n/a 
�

0-10* 
�

0-20* 
�

0-30* 

20,000 DWT  
and above 

�

0 
�

10 
�

20 
�

30 
�
�
Tanker 4,000 – 

20,000 DWT  
�

n/a 
�

0-10* 
�

0-20* 
�

0-30* 

15,000 DWT  
and above 

�

0 
�

10 
�

20 
�

30 �
Container 
ship 10,000 – 

15,000 DWT  
�

n/a 
�

0-10* 
�

0-20* 
�

0-30* 

�
15,000 DWT  
and above 

�

0 
�

10 
�

15 
�

30 �
General 

Cargo ships 3,000 – 
15,000 DWT  

�

n/a 
�

0-10* 
�

0-15* 
�

0-30* 

5,000 DWT 
and above 

�

0 
�

10 
�

15 
�

30 �
Refrigerated 
cargo carrier 3,000 – 

5,000 DWT 
�

n/a 
�

0-10* 
�

0-15* 
�

0-30* 

20,000 DWT  
and above 

�

0 
�

10 
�

20 
�

30 �
Combination 
carrier 4,000 – 

20,000 DWT  
�

n/a 
�

0-10* 
�

0-20* 
�

0-30* 

 
* Reduction factor to be linearly interpolated between the two values dependent upon vessel size. The 

lower value of the reduction factor is to be applied to the smaller ship size. 
 
n/a means that no required EEDI applies. 
 
3 The Reference line values shall be calculated as follows:  
 
Reference line value = a ×b -c 
 
where a, b and c are the parameters given in Table 2. 

�
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Table 2. Parameters for determination of reference values for the different 
ship types 
�

Ship type defined in regulation 2 a b c 
2.25 Bulk carrier 961.79 DWT of the ship 0.477 
2.26 Gas carrier 1120.00 DWT of the ship 0.456 
2.27 Tanker 1218.80 DWT of the ship 0.488 
2.28 Container ship 174.22 DWT of the ship 0.201 
2.29 General cargo ship 107.48 DWT of the ship 0.216 
2.30 Refrigerated cargo carrier 227.01 DWT of the ship 0.244 
2.31 Combination carrier 1219.00 DWT of the ship 0.488 

 
4 If the design of a ship allows it to fall into more than one of the above ship type definitions, the re-

quired EEDI for the ship shall be the most stringent (the lowest) required EEDI. 
 
5 For each ship to which this regulation applies, the installed propulsion power shall not be less than 

the propulsion power needed to maintain the manoeuvrability of the ship under adverse conditions as de-
fined in the guidelines to be developed by the Organization. 

 
6 At the beginning of Phase 1 and at the midpoint of Phase 2, the Organization shall review the status of 

technological developments and, if proven necessary, amend the time periods, the EEDI reference line pa-
rameters for relevant ship types and reduction rates set out in this regulation. 
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22 sääntö 

Aluksen energiatehokkuuden hallintasuunni-
telma (SEEMP-suunnitelma) 

1 Jokaisessa aluksessa on oltava aluskoh-
tainen aluksen energiatehokkuuden hallinta-
suunnitelma (SEEMP-suunnitelma), joka voi 
muodostaa osan aluksen turvallisuusjohtamis-
järjestelmää (SMS-järjestelmää).  
 

2 SEEMP-suunnitelmaa kehitettäessä ote-
taan huomioon järjestön hyväksymä ohjeisto. 

Regulation 22 

Ship Energy Efficiency Management Plan 
(SEEMP) 

1 Each ship shall keep on board a ship spe-
cific Ship Energy Efficiency Management 
Plan (SEEMP). This may form part of the 
ship's Safety Management System (SMS). 

 
 
2 The SEEMP shall be developed taking 

into account guidelines adopted by the Or-
ganization. 

 
23 sääntö  

Alusten energiatehokkuuden parantamiseen 
liittyvän teknisen yhteistyön ja teknologian 

siirron edistäminen  

1 Yhteistyössä järjestön ja muiden kansain-
välisten elinten kanssa hallintojen tulee edis-
tää ja tarvittaessa tarjota joko suoraan tai jär-
jestön kautta tukea teknistä apua pyytäville 
valtioille ja erityisesti kehittyville valtioille.  
 

 
2 Sopimuspuolen hallinnon tulee aktiivises-

sa yhteistyössä toisten sopimuspuolten kanssa 
kansallisen lainsäädäntönsä, määräystensä ja 
käytäntöjensä puitteissa edistää teknologian 
kehittämistä ja siirtoa sekä tiedonvaihtoa tek-
nistä apua pyytäville valtioille, erityisesti ke-
hittyville valtioille tämän liitteen 4 luvun ja 
erityisesti 19 säännön 4–6 kappaleiden vaati-
mukset täyttävien toimien toimeenpanon 
osalta.  
 

23 Lisätään liitteen loppuun uusi VIII lisäys 
seuraavasti: 

Regulation 23 

Promotion of technical co-operation and 
transfer of technology relating to the im-
provement of energy efficiency of ships 

1 Administrations shall, in co-operation 
with the Organization and other international 
bodies, promote and provide, as appropriate, 
support directly or through the Organization 
to States, especially developing States, that 
request technical assistance. 
 

2 The Administration of a Party shall co-
operate actively with other Parties, subject to 
its national laws, regulations and policies, to 
promote the development and transfer of 
technology and exchange of information to 
States which request technical assistance, 
particularly developing States, in respect of 
the implementation of measures to fulfil the 
requirements of chapter 4 of this annex, in 
particular regulations 19.4 to 19.6." 
 

23 A new appendix VIII is added at the 
end of the Annex as follows: 
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"VIII lisäys 
 

Kansainvälisen energiatehokkuustodistuskirjan (IEE-todistuskirjan) malli 
 

KANSAINVÄLINEN ENERGIATEHOKKUUSTODISTUSKIRJA 
 

Annettu alusten aiheuttaman meren p ilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 teh-
dyn kansainvälisen yleissopimuksen, muutettuna siihen liittyvällä vuoden 1978 pöy-
täkirjalla (jäljempänä yleissopimus), m uuttamisesta vuonna 1997 tehdyn pöytäkirjan, 
sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2008 päätöslauselmalla MEPC.203(62), 
määräysten perusteella  
 
............................................................................................................................... ........ 

(Sopimuspuolen täydellinen nimi) 
 
Tämän todistuskirjan on antanut .................................................................................. 

(yleissopimuksen määräysten mukaisesti  
valtuutetun henkilön tai laitoksen täydellinen nimi) 
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Aluksen tiedot  
 
 
Aluksen nimi ................................................................................................................. 
 
Tunnusnumero tai -kirjaimet ......................................................................................... 
  
Rekisteripaikka ............................................................................................................. 
 
Bruttovetoisuus..............................................................................................................  
 
IMO-numero ................................................................................................................. 
 
 
TÄTEN TODISTETAAN, että  
1 alus on katsastettu yleissopimuksen VI liitteen 5 säännön 4 kappaleen mukaisesti, 
ja  
 
2 että katsastuksessa aluksen on todettu täyttävän sovellettavat 20, 21 ja 22 sääntö-
jen vaatimukset.  
 
Tämän todistuskirjan perustana olevan katsastuksen toimittamispäivämäärä 
.................(pp/kk/vvvv): 
 
Annettu ....................................................................................................................... . 

(Todistuskirjan antamispaikka) 
 

 
(pp/kk/vvvv): ............................................................................................ ………… 
 (Antamispäivämäärä) (Todistuskirjan antavan 

asianmukaisesti valtuutetun viran-
omaisen allekirjoitus)  

 
 

(Viranomaisen sinetti tai leima) 
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Kansainvälisen energiatehokkuustodistuskirjan (IEE-todistuskirjan) lisälehti 

 
 
 

ENERGIATEHOKKUUTEEN LIITTYVÄ RAKENNUSTAPASELOSTUS 
 
Huomautuksia:  
 
 
1 Tämä selostus liitetään pysyvästi IEE- todistuskirjaan. IEE-todistuskirjaa pidetään 
aluksella aina saatavilla.  
 
2 Selostus laaditaan ainakin englanniksi, ranskaksi tai espanjaksi. Jos käytetään 
myös antavan maan virallista kieltä, se on etusijalla kiistan tai poikkeavuuden sattu-
essa. 
 
3 Kehyksiin tehdään merkinnät tarpeen mukaan joko: lisäämällä vastauskohtiin rasti 
(x), jos vastaus on ”kyllä” tai ”sovelletaan”, tai miinus (–), jos vastaus on ”ei” tai ”ei 
sovelleta”.  
 
4 Ellei toisin mainita, selostuksessa olevat sääntöviittaukset koskevat yleissopimuk-
sen VI liitteessä olevia sääntöjä ja päätöslauselma- ja yleiskirjeviittaukset koskevat 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön päätöslauselmia ja yleiskirjeitä  
 

 
1 Aluksen tiedot  
 
1.1 Aluksen nimi ...........................................................................................................  
 
1.2 IMO-numero ........................................................................................................... 
 
1.3 Rakennussopimuksen päivämäärä ........................................................................ 
 
1.4 Bruttovetoisuus ...................................................................................................... 
 
1.5 Kantavuus …………………………………..………………………………………….  
 
1.6 Aluksen tyyppi ∗ ………………………………………………………………………… 
 
 
2 Kuljetuskoneisto  
 
2.1 Dieselkäyttöinen kuljet uskoneisto …………………………………………………..
2.2 Dieselsähkökäyttöinen kuljetuskoneisto 
…………………………………………………………..
2.3 Turbiinikäyttöinen kuljetuskoneisto 
…………………………………………………………………
2.4 Hybridikäyttöinen kuljetuskoneisto 
………………………………………………………………….
2.5 Muu kuin yllä mainittu kuljetuskoneisto………………………………………………..

                                                 
∗ Aluksen tyyppi merkitään 2 säännön määritelmien mukaisesti. Jos alus kuuluu useampaan kuin yht een 2 säännössä määriteltyyn tyy ppiin, aluksen 
katsotaan olevan tyypiltään se, jolla on tiukin (alhaisin) vaaditt u EEDI-indeksi. Jos alus ei kuulu yhteenkään 2 säännössä määr iteltyyn aluksen tyyppiin, 
tehdään merkintä: ”Aluksen tyyppi muu kuin 2 säännössä määritelty”.

 

 
 

 
Kansainvälisen energiatehokkuustodistuskirjan (IEE-todistuskirjan) lisälehti 

 
 
 

ENERGIATEHOKKUUTEEN LIITTYVÄ RAKENNUSTAPASELOSTUS 
 
Huomautuksia:  
 
 
1 Tämä selostus liitetään pysyvästi IEE- todistuskirjaan. IEE-todistuskirjaa pidetään 
aluksella aina saatavilla.  
 
2 Selostus laaditaan ainakin englanniksi, ranskaksi tai espanjaksi. Jos käytetään 
myös antavan maan virallista kieltä, se on etusijalla kiistan tai poikkeavuuden sattu-
essa. 
 
3 Kehyksiin tehdään merkinnät tarpeen mukaan joko: lisäämällä vastauskohtiin rasti 
(x), jos vastaus on ”kyllä” tai ”sovelletaan”, tai miinus (–), jos vastaus on ”ei” tai ”ei 
sovelleta”.  
 
4 Ellei toisin mainita, selostuksessa olevat sääntöviittaukset koskevat yleissopimuk-
sen VI liitteessä olevia sääntöjä ja päätöslauselma- ja yleiskirjeviittaukset koskevat 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön päätöslauselmia ja yleiskirjeitä  
 

 
1 Aluksen tiedot  
 
1.1 Aluksen nimi ...........................................................................................................  
 
1.2 IMO-numero ........................................................................................................... 
 
1.3 Rakennussopimuksen päivämäärä ........................................................................ 
 
1.4 Bruttovetoisuus ...................................................................................................... 
 
1.5 Kantavuus …………………………………..………………………………………….  
 
1.6 Aluksen tyyppi ∗ ………………………………………………………………………… 
 
 
2 Kuljetuskoneisto  
 
2.1 Dieselkäyttöinen kuljet uskoneisto …………………………………………………..
2.2 Dieselsähkökäyttöinen kuljetuskoneisto 
…………………………………………………………..
2.3 Turbiinikäyttöinen kuljetuskoneisto 
…………………………………………………………………
2.4 Hybridikäyttöinen kuljetuskoneisto 
………………………………………………………………….
2.5 Muu kuin yllä mainittu kuljetuskoneisto………………………………………………..

                                                 
∗ Aluksen tyyppi merkitään 2 säännön määritelmien mukaisesti. Jos alus kuuluu useampaan kuin yht een 2 säännössä määriteltyyn tyy ppiin, aluksen 
katsotaan olevan tyypiltään se, jolla on tiukin (alhaisin) vaaditt u EEDI-indeksi. Jos alus ei kuulu yhteenkään 2 säännössä määr iteltyyn aluksen tyyppiin, 
tehdään merkintä: ”Aluksen tyyppi muu kuin 2 säännössä määritelty”.
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3 Saavutettu energiatehokkuutta mittaava suunnitteluindeksi (EEDI)  
 
3.1 20 säännön 1 kappaleen mukainen saavutettu EEDI-indeksi on laskettu saavutetun EEDI-
indeksin laskemistavan osoittavan teknisen EEDI-asiakirjan tietojen perusteella. …. 
.........................................................................................................

Saavutettu EEDI-indeksi on: ................. grammaa hiilidioksidia tonnimailia kohden  
 
3.2 Saavutettua EEDI-indeksiä ei ole laskettu, koska:  
 
3.2.1 alus on vapautettu 20 säännön 1 kappaleen nojalla, koska alus ei ole 2 säännön 
23 kappaleen mukainen uusi alus ………………………………………..

3.2.2 Kuljetuskoneiston tyyppi on vapautettu 19 säännön 3 kappaleen  
nojalla ……………………………………………………………………………………..

3.2.3 19 säännön 4 kappaleen mukaisesti aluksen hallinto ei sovella 20 säännön vaatimusta 
………………………………………………………………………………..

3.2.4 alustyyppi on vapautettu 20 säännön 1 kappaleen nojalla ........................... 

4 Vaadittu EEDI-indeksi  
 
4.1 Vaadittu EEDI-indeksi on: ................. grammaa hiilidioksidia tonnimailia kohden  
 
4.2. Vaadittua EEDI-indeksiä ei sovelleta, koska:  
 
4.2.1 alus on vapautettu 21 säännön 1 kappaleen nojalla, koska alus ei ole 2 säännön 
23 kappaleen mukainen uusi alus ………………………………………..

4.2.2 Kuljetuskoneiston tyyppi on vapautettu 19 säännön 3 kappaleen  
nojalla ……………………………………………………………………………………..

4.2.3 19 säännön 4 kappaleen mukaisesti aluksen hallinto ei sovella 21 säännön vaatimusta 
………………………………………………………………………………..

4.2.4 alustyyppi on vapautettu 21 säännön 1 kappaleen nojalla ............................

4.2.5 aluksen kapasiteetti on vähemmän kuin 21 säännön 2 kappaleen taulukon 1 mukainen 
minimikapasiteettiraja .... ........................................................................

5 Aluksen energiatehokkuuden hallintasuunnitelma  
5.1. Aluksella on 22 säännön mukainen aluksen energiatehokkuuden hallintasuunnitelma 
(SEEMP)................................................................................. 

6 Tekninen EEDI-asiakirja  
6.1 IEE-todistuskirjaan on liitetty 20 säännön 1 kappaleen mukainen tekninen EEDI-asiakirja 
…………………………………………………………………………………

6.2 Teknisen EEDI-asiakirjan tunniste-/tarkistusnumero .......................................  
 
6.3 Teknisen EEDI-asiakirjan tarkistuksen päivämäärä .........................................  
 
 
TÄTEN TODISTETAAN, ETTÄ tämä seloste on kaikilta osin oikea.  
 
Annettu …………………………………………………………………………………….... 
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(Selosteen antamispaikka) 
 
 
(pp/kk/vvvv): ...................................... ..........................................................................  
 (Antamispäivämäärä) (Selos teen antavan asianmukaisesti  
 valtuutetun viranomaisen allekirjoitus  
 
 
 

(Viranomaisen sinetti tai leima)” 
 
 

*** 
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"APPENDIX VIII 

Form of International Energy Efficiency (IEE) Certificate 

�
�

INTERNATIONAL ENERGY EFFICIENCY CERTIFICATE 
�
Issued under the provisions of the Protocol of  1997, as amended by resolution MEPC.203(62), 
to amend the International Convention for the Prevention of Pollution by Ships, 1973, as modi-
fied by the Protocol of 1978 related thereto (hereinafter referred to as "the Convention") under 
the authority of the Government of: 
�

............................................................................................................................... .................. 
(Full designation of the Party) 

�
by ............................................................................................................................ ................ 

(Full designation of the competent person or organization 
authorized under the provisions of the Convention) 
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�
Particulars of ship5

 

�
Name of ship .................................................................................................................. ......... 

Distinctive number or letters ................................................................................................. ... 

Port of registry .............................................................................................................. ........... 

Gross tonnage ................................................................................................................. ........ 

IMO Number 6 .......................................................................................................................... 

�
THIS IS TO CERTIFY: 
�
1 That the ship has been surveyed in accordance with regulation 5.4 of Annex VI of 
the Convention; and 
�
2 That the survey shows that the ship complies with the applicable requirements in 
regulation 20, regulation 21 and regulation 22. 
�
�
Completion date of survey on which this Certificate is based: ........................... (dd/mm/yyyy) 
�
�
�
�

Issued at ..................................................................................................................... ............. 
(Place of issue of certificate) 

�
�
�
�
(dd/mm/yyyy): ............................................ ............................................................... 
(Date of issue)  (Signature of duly authorized official 
issuing the certificate) 
�
�

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
5 Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes. 
6 In accordance with IMO ship identification number scheme, adopted by the Organization by resolution 
A.600(15). 
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�
Supplement to the International Energy Efficiency Certificate 

(IEE Certificate) 

�
�

RECORD OF CONSTRUCTION RELATING TO ENERGY EFFICIENCY 
�
Notes:  
�
1 This Record shall be permanently attached to the IEE Certificate. The IEE Certificate 
shall be available on board the ship at all times. 
�
2 The Record shall be at least in English, French or Spanish. If an official language of 
the issuing Party is also used, this shall pr evail in case of a dispute or discrepancy. 
�
3 Entries in boxes shall be made by inserting either: a cross (x) for the answers "yes" 
and "applicable"; or a dash (-) for the answers "no" and "not applicable", as appropriate. 
�
4 Unless otherwise stated, regulations mentioned in this Record refer to regulations in 
Annex VI of the Convention, and resolutions or circulars refer to those adopted by the Inter-
national Maritime Organization. 
�
�
1 Particulars of ship 
�
1.1 Name of ship ............................................................................................................. 
�
1.2 IMO number ............................................................................................................... 
�
1.3 Date of building contract ............................................................................................ 
�
1.4 Gross tonnage ........................................................................................................... 
�
1.5 Deadweight ................................................................................................................  
�
1.6 Type of ship * ..............................................................................................................  
�
�
2 Propulsion system �

2.1 Diesel propulsion ........ ......................... ................... ................... ..................... 
�

2.2 Diesel-electric propulsion ...................... ................... ...................... ................. 
�

2.3 Turbine propulsion ............. ....................... ...................... ................ ................ 
�

2.4 Hybrid propulsion ......... ......................... ....................... ............... .................... 
�

2.5 Propulsion system other than any of the above .............................................. 
�

* Insert ship type in accordance with definitions specified in regulation 2. Ships falling into more than one of 
the ship types defined in regulation 2 should be considered as being the ship type with the most stringent (the low-
est) required EEDI. If ship does not fall into the ship types defined in regulation 2, insert "Ship other than 
any of the ship type defined in regulation 2". 
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�
3 Attained Energy Efficiency Design Index (EEDI) 
�
3.1 The Attained EEDI in accordance with regulation 20.1 is calculated based on the informa-
tion contained in the EEDI technical file which also shows the process of calculating the At-
tained EEDI. …. ........................................................................... 
�
The Attained EEDI is: ................. grams-CO 2/tonne-mile 
�
3.2 The Attained EEDI is not calculated as: 
�
3.2.1 the ship is exempt under regulation 20.1 as it is not a new ship as defined in reg-
ulation 2.23 ....................................................................................................... 
�
3.2.2 the type of propulsion system is exempt in accordance with regulation 19.3 …. ..... 
�
3.2.3 the requirement of regulation 20 is waived by  the ship's Administration in accordance with 
regulation 19.4 ............................................................................ 
�
3.2.4 the type of ship is exempt in accordance with regulation 20.1 ................................ 
�
�
4 Required EEDI 
�
4.1 Required EEDI is: ................. grams-CO 2/tonne-mile 
�
4.2 The required EEDI is not applicable as: 
�
4.2.1 the ship is exempt under regulation 21.1 as it is not a new ship as defined in reg-
ulation 2.23 ....................................................................................................... 
�
4.2.2 the type of propulsion system is exempt in  accordance with regulation 19.3 …. ..... 
�
4.2.3 the requirement of regulation 21 is waived by  the ship's Administration in accordance with 
regulation 19.4 ............................................................................ 
�
4.2.4 the type of ship is exempt in accordance with regulation 21.1 …. ........................... 
�
4.2.5 the ship's capacity is below the minimum ca pacity threshold in Table 1 of regulation 21.2 
…. .................................................................................................. 
�
�
5 Ship Energy Efficiency Management Plan 
�
5.1 The ship is provided with a Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) in 
compliance with regulation 22 ................................................................................ 
�
�
6 EEDI technical file 
�
6.1 The IEE Certificate is accompanied by the EEDI technical file in compliance with 
regulation 20.1 ....................................................................................................... 
�
6.2 The EEDI technical file identification/verification number ............................................ 
�
6.3 The EEDI technical file verification date ..................................................................... 
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�
THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects. 
�
�

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

(Place of issue of the Record) 
�
�
(dd/mm/yyyy): ......................................
 .........................................................
............... (Date of issue)  (Signature of duly authorized of-
ficial 
issuing the Record) 
�

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)" 
�
�

*** 
 
 
�

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1457-0661 / 1238-2361 (painettu)


