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Valtioneuvoston asetus

60/2017

alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansain-
väliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteisiin tehtyjen muutosten
ja uudistetun V liitteen voimaansaattamisesta sekä muutosten ja uudistetun V liitteen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen lakien ja
merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään alusten aiheuttaman meren pilaantumisen
ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978
pöytäkirjan I liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain (270/2017) 2 §:n, IV liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (271/2017) 2 §:n, uudiste-
tun V liitteenlainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain
(272/2017) 2 §:n, VI liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain (273/2017) 2 §:n, I, II, IV ja V liitteeseen tehtyjen
muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain
(274/2017) 2 §:n sekä merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain
(275/2017) voimaantulosäännöksen nojalla:

1 §
Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväli-

seen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (SopS 51/1983) I liitteeseen Lon-
toossa 17 päivänä heinäkuuta 2009 Kansainvälisen merenkulkujärjestön merellisen ympäristön
suojelukomitean päätöksillä MEPC.186(59) ja MEPC.187(59) hyväksytyt muutokset, IV liit-
teeseen Lontoossa 15 päivänä heinäkuuta 2011 Kansainvälisen merenkulkujärjestön merellisen
ympäristön suojelukomitean päätöksellä MEPC.200(62) ja 22 päivänä huhtikuuta 2016 päätök-
sillä MEPC.274(69) ja MEPC.275(69) hyväksytyt muutokset, Lontoossa 15 päivänä heinä-
kuuta 2011 Kansainvälisen merenkulkujärjestön merellisen ympäristön suojelukomitean pää-
töksellä MEPC.201(62) uudistettu V liite, VI liitteeseen Lontoossa 4 päivänä Kansainvälisen
merenkulkujärjestön merellisen ympäristön suojelukomitean huhtikuuta 2014 päätöksellä
MEPC.251(66) ja 17 päivänä lokakuuta 2014 päätöksellä MEPC.258(67) hyväksytyt muutok-
set sekä I, II, IV ja V liitteeseen Lontoossa 15 päivänä toukokuuta 2015 Kansainvälisen
merenkulkujärjestön merellisen ympäristön suojelukomitean päätöksellä MEPC.265(68) hy-
väksytyt muutokset tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017 niin kuin niistä on sovittu.
Eduskunta on hyväksynyt alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna

1973 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen pöytäkirjan liitteiden muutokset ja uudistetun V
liitteen 14 päivänä maaliskuuta 2017 ja tasavallan presidentti 5 päivänä toukokuuta 2017.



2 §
Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehdyn kansainväli-

sen yleissopimuksen pöytäkirjan liitteiden muutosten ja uudistetun V liitteen muut kuin
lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §
Seuraavat lait tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017:
1) laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn

kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen tehtyjen
muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (270/2017);
2) laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn

kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehtyjen
muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (271/2017);
3) laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn

kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun V liitteen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (272/2017);
4) laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn

kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen
muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (273/2017);
5) laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn

kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I, II, IV ja V liitteeseen
tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
(274/2017).
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta (275/2017) tulee voimaan 1 päivänä

heinäkuuta 2017. Sen 2 a luku tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt 1 momentin 2–5 kohdassa ja 2 momentissa

mainittujen lakien voimaantulon maakunnassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Ylitarkastaja Laura Sarlin
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Sopimusteksti 

 
LIITE 22 ANNEX 22 

 

MUUTOKSET ALUSTEN AIHEUTTA-
MAN MEREN PILAANTUMISEN EH-
KÄISEMISESTÄ VUONNA 1973 TEH-
TYYN KANSAINVÄLISEEN YLEISSO-
PIMUKSEEN LIITTYVÄN VUODEN 
1978 PÖYTÄKIRJAN LIITTEESEEN 

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF 
THE PROTOCOL OF 1978 RELATING 
TO THE INTERNATIONAL CONVEN-
TION FOR THE PREVENTION OF 
POLLUTION FROM SHIPS, 1973 

PÄÄTÖSLAUSELMA MEPC.186(59) RESOLUTION MEPC.186(59) 
  
Annettu 17 päivänä heinäkuuta 2009 Adopted on 17 July 2009 
  
(Uuden 8 luvun lisääminen Marpol-
yleissopimuksen I liitteeseen ja siitä johtuvat 
muutokset IOPP-todistuskirjan liitteeseen, 
kaava B) 

(Addition of a new chapter 8 to MARPOL 
Annex I and consequential amendments to 
the Supplement to the IOPP Certificate, Form 
B) 

  
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 Conven-
tion on the International Maritime Organiza-
tion concerning the functions of the Marine 
Environment Protection Committee (the 
Committee) conferred upon it by internation-
al 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 ja alusten aiheuttaman meren pilaan-
tumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn 
kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän 
vuoden 1978 pöytäkirjan (jäljempänä "vuo-
den 1978 pöytäkirja") VI artiklan, joissa yh-
dessä määritellään vuoden 1978 pöytäkirjan 
muuttamismenettely ja annetaan järjestön 
asianmukaiselle elimelle tehtäväksi harkita ja 
hyväksyä muutoksia vuoden 1973 yleissopi-
mukseen sellaisena, kuin se on muutettuna 
vuoden 1978 pöytäkirjalla (Marpol 73/78), 

NOTING Article 16 of the International 
Convention for the Prevention of Pollution 
from Ships, 1973 (hereinafter referred to as 
the “1973 Convention”) and 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”) which together specify 
the amendment procedure of the 1978 Proto-
col and confer upon the appropriate body of 
the Organization the function of considering 
and adopting amendments to the 1973 Con-
vention, as modified by the 1978 Protocol 
(MARPOL 73/78), 
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ON KÄSITELLYT MARPOL 73/78 -
yleissopimuksen I liitteen muutosehdotuksia, 

HAVING CONSIDERED proposed 
amendments to Annex I of MARPOL 73/78, 

  
1. HYVÄKSYY vuoden 1973 yleissopimuk-
sen 16 artiklan 2 kappaleen d kohdan mukai-
sesti Marpol 73/78 -yleissopimuksen I liitteen 
muutokset, jotka koskevat uuden 8 luvun li-
säämistä ja siitä johtuvia muutoksia IOPP-
todistuskirjan liitteeseen, kaava B, ja joiden 
teksti on tämän päätöslauselman liitteenä; 

1. ADOPTS, in accordance with Article 
16(2)(d) of the 1973 Convention, the 
amendments to Annex I of MARPOL 73/78 
concerning the addition of a new chapter 8 
and consequential amendments to the Sup-
plement to the IOPP Certificate, Form B, the 
text of which is set out in the annex to the 
present resolution; 

  
2. PÄÄTTÄÄ vuoden 1973 yleissopimuksen 
16 artiklan 2 kappaleen f kohdan iii alakoh-
dan mukaisesti, että mainitut muutokset kat-
sotaan hyväksytyiksi 1 päivänä heinäkuuta 
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 Arti-
cle 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, that 
the amendments shall be deemed to have 
been accepted on 1 July 2010 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 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 2011, 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 2011 upon their ac-
ceptance in accordance with paragraph 2 
above; 

  
4. PYYTÄÄ pääsihteeriä vuoden 1973 yleis-
sopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen e kohdan 
mukaisesti toimittamaan oikeaksi todistetut 
jäljennökset tästä päätöslauselmasta ja sen 
liitteessä olevista muutoksista kaikille Marpol 
73/78 –yleissopimuksen sopimuspuolille, ja 

4. REQUESTS the Secretary-General, in 
conformity with Article 16(2)(e) of the 1973 
Convention, to transmit to all Parties to 
MARPOL 73/78 certified copies of the pre-
sent resolution and the text of the amend-
ments contained in the annex; and 

  
5. PYYTÄÄ LISÄKSI pääsihteeriä toimit-
tamaan jäljennökset tästä päätöslauselmasta 
ja sen liitteestä niille järjestön jäsenille, jotka 
eivät ole sopimuspuolia Marpol 73/78  
-yleissopimuksessa. 

5. REQUESTS FURTHER the Secretary-
General to transmit to the Members of the 
Organization which are not Parties to 
MARPOL 73/78 copies of the present resolu-
tion and its annex. 

  
LIITE 

 

ANNEX 

 
(Uuden 8 luvun lisääminen Marpol-
yleissopimuksen I liitteeseen ja siitä johtuvat 
muutokset IOPP-todistuskirjan liitteeseen, 
kaava B) 

(Addition of a new chapter 8 to MARPOL 
and Annex I and consequential amendments 
to the Supplement to the IOPP Certificate, 
Form B) 
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1 Lisätään uusi 8 luku: 

 

1 A new chapter 8 is added: 

 
  
”8 LUKU – PILAANTUMISEN EHKÄI-
SEMINEN ÖLJYSÄILIÖALUSTEN VÄ-
LILLÄ MERELLÄ TAPAHTUVAN ÖLJY-
LASTIN SIIRTÄMISEN AIKANA 

“CHAPTER 8  –  PREVENTION OF POL-
LUTION DURING TRANSFER OF OIL 
CARGO BETWEEN OIL TANKERS AT 
SEA 

  
40 sääntö 

Soveltamisala 

 

Regulation 40 

Scope of application 

 
1 Tämän luvun säännöt koskevat öljysäiliö-
aluksia, joiden bruttovetoisuus on vähintään 
150, joita käytetään öljysäiliöalusten väliseen 
öljylastin siirtoon merellä (STS-siirrot) ja joi-
den STS-siirrot suoritetaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2012 tai sen jälkeen. Sellaisissa STS-
siirroissa, jotka suoritetaan ennen mainittua 
päivämäärää mutta sen jälkeen, kun hallinto 
on hyväksynyt 41 säännön 1 kappaleessa 
vaaditun STS-siirtosuunnitelman, on kuiten-
kin noudatettava STS-siirtosuunnitelmaa siinä 
määrin kuin mahdollista. 

1 The regulations contained in this chapter 
apply to oil tankers of 150 gross tonnage and 
above engaged in the transfer of oil cargo be-
tween oil tankers at sea (STS operations) and 
their STS operations conducted on or after 1 
April 2012.  However, STS operations con-
ducted before that date but after the approval 
of the Administration of STS operations Plan 
required under regulation 41.1 shall be in ac-
cordance with the STS operations Plan as far 
as possible. 

  
2 Tämän luvun säännöt eivät koske öljynsiir-
totoimenpiteitä, jotka liittyvät kiinteisiin tai 
kelluviin alustoihin mukaan lukien porauslau-
tat, rannikon ulkopuolella tapahtuvassa öljyn-
tuotannossa ja 
 -varastoinnissa käytettävät kelluvat tuotanto-, 
varastointi- ja purkuyksiköt (FPSO) sekä ran-
nikon ulkopuolella tapahtuvassa tuotetun öl-
jyn varastoinnissa käytettävät kelluvat varas-
tointiyksiköt (FSU)

1
. 

2 The regulations contained in this chapter 
shall not apply to oil transfer operations 
 associated with fixed or floating platforms 
including drilling rigs; floating production,  
storage and offloading facilities (FPSOs) 
used for the offshore production and storage 
of oil;  
and floating storage units (FSUs) used for the 
offshore storage of produced oil

1
. 

  
3 Tämän luvun säännöt eivät koske alusten 
polttoaineentäydennystoimintaa. 

3 The regulations contained in this chapter 
shall not apply to bunkering operations. 

  
4 Tämän luvun säännöt eivät koske sellaisia 
STS-siirtoja, jotka ovat tarpeen aluksen tur-
vallisuuden varmistamiseksi tai ihmishengen 
pelastamiseksi merellä, tai kun niitä  suorite-
taan tiettyjen pilaantumistapahtumien torju-
miseksi tarkoituksena pilaantumisen aiheut-
taman vahingon vähentäminen. 

4 The regulations contained in this chapter 
shall not apply to STS operations necessary 
for the purpose of securing the safety of a 
ship or saving life at sea, or for combating 
specific pollution incidents in order to mini-
mize the damage from pollution. 

  
5 Tämän luvun säännöt eivät koske sellaisia 
STS-siirtoja, joissa jompikumpi aluksista on 
sota-alus sotalaivaston apualus tai muu alus, 

5 The regulations contained in this chapter 
shall not apply to STS operations where ei-
ther of the ships involved is a warship, naval 
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joka on valtion omistuksessa tai liikennöimä 
ja jota käytetään kyseisenä ajankohtana vain 
valtion ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Jokaisen 
valtion on kuitenkin varmistettava ryhtymällä 
asianmukaisiin toimenpiteisiin, jotka eivät 
vaikeuta tai huononna tällaisten alusten toi-
mintaa tai toimintakykyä, että STS-siirrot 
suoritetaan tämän luvun mukaisella tavalla 
siinä määrin kuin on kohtuullista ja käytän-
nössä mahdollista. 

auxiliary or other ship owned or operated by 
a State and used, for the time being, only on 
government non-commercial service. How-
ever, each State shall ensure, by the adoption 
of appropriate measures not impairing opera-
tions or operational capabilities of such ships 
that the STS operations are conducted in a 
manner consistent, so far as is reasonable and 
practicable, with this chapter. 

  
41 sääntö 

Yleiset turvallisuutta ja ympäristönsuojelua 
koskevat säännöt 

 

Regulation 41 

General Rules on safety and environmental 
protection 

 
  
1 Jokaisessa STS-siirtoihin käytettävässä öl-
jysäiliöaluksessa on oltava suunnitelma, jossa 
määrätään STS-siirron suorittamistavasta 
(STS-siirtosuunnitelma), viimeistään ensim-
mäisenä vuosi-, väli- tai uusintakatsastuspäi-
vänä, joka toimitetaan 1 päivänä tammikuuta 
2011 tai sen jälkeen. Öljysäiliöaluksen STS-
siirtosuunnitelman on oltava hallinnon hy-
väksymä. STS-siirtosuunnitelma laaditaan 
aluksen työkielellä. 

1 Any oil tanker involved in STS operations 
shall carry on board a Plan prescribing how 
to conduct STS operations (STS operations 
Plan) not later than the date of the first annu-
al, intermediate or renewal survey of the ship 
to be carried out on or after 1 January 2011.  
Each oil tanker’s STS operations Plan shall 
be approved by the Administration.  The STS 
operations Plan shall be written in the work-
ing language of the ship. 

  
2 STS-siirtosuunnitelmaa laadittaessa on otet-
tava huomioon järjestön määrittelemissä 
STS-siirtojen parhaita käytäntöjä koskevissa 
ohjeissa annetut tiedot

2
. STS-

siirtosuunnitelma voidaan sisällyttää ihmis-
hengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 
tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen, sel-
laisena kuin se on muutettuna, IX luvussa 
vaadittavaan olemassa olevaan turvallisuus-
johtamisjärjestelmään, jos tämä vaatimus 
koskee kyseistä öljysäiliöalusta. 

2 The STS operations Plan shall be devel-
oped taking into account the information 
contained in the best practice guidelines for 
STS operations identified by the Organiza-
tion

2
. The STS operations Plan may be incor-

porated into an existing Safety Management 
System required by chapter IX of the Interna-
tional Convention for the Safety of Life at 
Sea, 1974, as amended, if that requirement is 
applicable to the oil tanker in question. 

  
3 Jokaisen öljysäiliöaluksen, jota tämä luku 
koskee ja jota käytetään STS-siirtoihin, on 
noudatettava STS-siirtosuunnitelmaansa. 

3 Any oil tanker subject to this chapter and 
engaged in STS operations shall comply  
with its STS operations Plan. 

  
4 STS-siirrosta kokonaisvalvontavastuussa 
olevalla henkilöllä on oltava pätevyys kaikki-
en asiaankuuluvien tehtävien suorittamiseen, 
ottaen huomioon järjestön määrittelemissä 
STS-siirtojen parhaita käytäntöjä koskevissa 
ohjeissa selostetut pätevyysvaatimukset

3
. 

4 The person in overall advisory control of 
STS operations shall be qualified to  
perform all relevant duties, taking into ac-
count the qualifications contained in the best 
practice guidelines for STS operations identi-
fied by the Organization

3
. 
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5 Selostuksia
4
 STS-siirroista on säilytettävä 

aluksella kolmen vuoden ajan, ja niiden on 
oltava helposti tämän yleissopimuksen sopi-
muspuolen saatavilla tarkastusta varten. 

5 Records
4
 of STS operations shall be re-

tained on board for three years and be readily 
available for inspection by a Party to the pre-
sent Convention. 

  
42 sääntö 

Ilmoittaminen 

Regulation 42 

Notification 

  
1 Jokaisen öljysäiliöaluksen, jota tämä luku 
koskee ja joka suunnittelee STS-siirtoa tämän 
yleissopimuksen sopimuspuolen aluemerellä 
tai talousvyöhykkeellä, on ilmoitettava kysei-
selle sopimuspuolelle suunnitellusta STS-
siirrosta vähintään 48 tuntia ennakkoon. Jos 
poikkeustapauksessa kaikkia 2 kappaleessa 
määriteltyjä tietoja ei ole saatavilla vähintään 
48 tuntia ennakkoon, öljylastia tyhjentävän 
öljysäiliöaluksen on ilmoitettava tämän yleis-
sopimuksen sopimuspuolelle vähintään 48 
tuntia ennakkoon, että STS-siirto aiotaan suo-
rittaa, ja 2 kappaleessa määritellyt tiedot on 
toimitettava sopimuspuolelle niin pian kuin 
mahdollista. 

1 Each oil tanker subject to this chapter that 
plans STS operations within the territorial 
sea, or the exclusive economic zone of a Par-
ty to the present Convention shall notify that 
Party not less than 48 hours in advance of the 
scheduled STS operations. Where, in an ex-
ceptional case, all of the information speci-
fied in paragraph 2 is not available not less 
than 48 hours in advance, the oil tanker dis-
charging the oil cargo shall notify the Party 
to the present Convention, not less than 48 
hours in advance that an STS operation will 
occur and the information specified in para-
graph 2 shall be provided to the Party at the 
earliest opportunity. 

  
2 Tämän säännön 1 kappaleessa määritellyn 
ilmoituksen  on sisällettävä ainakin seuraavat 
seikat: 

2 The notification specified in paragraph 1 of 
this regulation5 shall include at least  
the following: 

  
.1 STS-siirtoon osallistuvien öljysäiliöalusten 
nimi, lippu, kutsumerkki, IMO-numero ja ar-
vioitu saapumisaika; 

.1 name, flag, call sign, IMO Number and es-
timated time of arrival of the oil tankers in-
volved in the STS operations; 

  
.2 suunnitellun STS-siirron alkamispäivämää-
rä, kellonaika ja maantieteellinen sijainti; 
 

.2 date, time and geographical location at the 
commencement of the planned  
STS operations; 

  
.3 suoritetaanko STS-siirto ankkurissa vai ku-
lussa; 

.3 whether STS operations are to be conduct-
ed at anchor or underway; 

  
.4 öljytyyppi ja -määrä; .4 oil type and quantity; 
  
.5 STS-siirron suunniteltu kesto; .5 planned duration of the STS operations; 
  
.6 tiedot STS-siirron palveluntarjoajasta tai 
kokonaisvalvontavastuussa olevasta henkilös-
tä sekä yhteystiedot, ja 

.6 identification of STS operations service 
provider or person in overall advisory control 
and contact information; and 

  
.7 vahvistus siitä, että öljysäiliöaluksella on 
41 säännön vaatimukset täyttävä STS-
siirtosuunnitelma. 

.7 confirmation that the oil tanker has on 
board an STS operations Plan meeting the 
requirements of regulation 41. 
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3 Jos öljysäiliöaluksen arvioitu saapumisaika 
STS-siirron suorituspaikkaan tai -alueelle 
muuttuu yli kuudella tunnilla, kyseisen öl-
jysäiliöaluksen päällikön, omistajan tai edus-
tajan on ilmoitettava tarkistettu arvioitu saa-
pumisaika tämän yleissopimuksen sopimus-
puolelle siten, kuin tämän säännön 1 kappa-
leessa määritellään.” 

3 If the estimated time of arrival of an oil 
tanker at the location or area for the STS op-
erations changes by more than six hours, the 
master, owner or agent of that oil tanker shall 
provide a revised estimated time of arrival to 
the Party to the present Convention specified 
in paragraph 1 of this regulation.” 

  
2 Lisätään uusi 8A kohta Selostukseen öl-

jysäiliöalusten rakenteesta ja varustuksesta, 
kaava B, seuraavasti: 

2 In the Record of Construction and Equip-
ment for Oil Tankers, Form B, new section 

8A is added as follows: 

  
”8A Öljynsiirtotoimenpiteet merellä aluksesta 
alukseen (41 sääntö) 

“8A Ship-to-ship oil transfer operations at 
sea (regulation 41) 

  
8A.1 Öljysäiliöaluksessa on 41 säännön mu-
kainen STS-siirtosuunnitelma.” 

8A.1 The oil tanker is provided with an STS 
operations Plan in compliance with  
regulation 41.” 
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1
 Marpol-yleissopimuksen tarkistetun I liit-

teen 7 luku (päätöslauselma MEPC.117(52)) 
sekä Yhdistyneiden Kansakuntien merioike-
usyleissopimuksen 56 artikla koskevat ja kä-
sittelevät näitä toimenpiteitä. 

1
 Revised Annex I of MARPOL, chapter 7 

(resolution MEPC.117(52)) and UNCLOS 
article 56 are applicable  
and address these operations. 

  
2
 IMOn käsikirja öljyn aiheuttamasta pilaan-

tumisesta, “Manual on Oil Pollution, Section 
I, ”Prevention”, sellaisena kuin se on muutet-
tuna sekä ICS:n ja OCIMF:n opas “Ship-to-
ship Transfer Guide, Petroleum”, neljäs pai-
nos, 2005. 

2
 IMO’s “Manual on Oil Pollution, Section I, 

Prevention” as amended, and the ICS and 
OCIMF “Ship-to-ship Transfer Guide, Petro-
leum”, fourth edition, 2005. 

  
3
 IMOn käsikirja öljyn aiheuttamasta pilaan-

tumisesta, “Manual on Oil Pollution, Section 
I, ”Prevention”, sellaisena kuin se on muutet-
tuna sekä ICS:n ja OCIMF:n opas “Ship-to-
ship Transfer Guide, Petroleum”, neljäs pai-
nos, 2005. 

3
 IMO’s “Manual on Oil Pollution, Section I, 

Prevention” as amended, and the ICS and 
OCIMF “Ship-to-ship Transfer Guide, Petro-
leum”, fourth edition, 2005. 

  
4
 Marpol-yleissopimuksen tarkistetun I liit-

teen 3 ja 4 luku (päätöslauselma 
MEPC.117(52)); vaatimukset polttoaineen-
täydennys- ja öljylastinsiirtotoimenpiteiden 
kirjaamisesta öljypäiväkirjaan sekä STS-
siirtosuunnitelmassa vaaditut selostukset. 

4
 Revised Annex I of MARPOL chapters 3 

and 4 (resolution MEPC.117(52)); require-
ments for recording bunkering and oil cargo 
transfer operations in the Oil Record Book, 
and any records required by the STS opera-
tions Plan. 

  
5
 Kansallinen operatiivinen yhteystaho, joka 

on mainittu 31 päivänä joulukuuta 2007 teh-
dyssä asiakirjassa MSC-MEPC.6/Circ.4, tai 
sen myöhemmissä muutoksissa. 

5
 The national operational contact point as 

listed in document MSC-MEPC.6/Circ.4 of 
31 December 2007 or its  
subsequent amendments. 
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LIITE 23 ANNEX 23 

PÄÄTÖSLAUSELMA MEPC.187(59) RESOLUTION MEPC.187(59) 
  
Annettu 17 päivänä heinäkuuta 2009 Adopted on 17 July 2009 
  
(Muutokset Marpol-yleissopimuksen I liit-
teen 1, 12, 13, 17 ja 38 sääntöön, IOPP-
todistuskirjan liitteeseen ja öljypäiväkirjan I 
ja II osaan) 

(Amendments to regulations 1, 12, 13, 17 
and 38 of MARPOL Annex I, Supplement to 
the IOPP Certificate and Oil Record Book 
Parts I and II) 

  
MERIYMPÄRISTÖN 
SUOJELUKOMITEA, 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 Conven-
tion on the International Maritime Organiza-
tion concerning the functions of the Marine 
Environment Protection Committee (the 
Committee) conferred upon it by internation-
al 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 ja alusten aiheuttaman meren pilaan-
tumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn 
kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän 
vuoden 1978 pöytäkirjan (jäljempänä "vuo-
den 1978 pöytäkirja") VI artiklan, joissa yh-
dessä määritellään vuoden 1978 pöytäkirjan 
muuttamismenettely ja annetaan järjestön 
asianmukaiselle elimelle tehtäväksi harkita ja 
hyväksyä muutoksia vuoden 1973 yleissopi-
mukseen sellaisena, kuin se on muutettuna 
vuoden 1978 pöytäkirjalla (Marpol 73/78), 

NOTING Article 16 of the International 
Convention for the Prevention of Pollution 
from Ships, 1973 (hereinafter referred to as 
the “1973 Convention”) and 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”) which together specify 
the amendment procedure of the 1978 Proto-
col and confer upon the appropriate body of 
the Organization the function of considering 
and adopting amendments to the 1973 Con-
vention, as modified by the 1978 Protocol 
(MARPOL 73/78), 

  
ON KÄSITELLYT Marpol 73/78 -
yleissopimuksen I liitteen muutosehdotuksia, 

HAVING CONSIDERED proposed 
amendments to Annex I of MARPOL 73/78, 

  
1. HYVÄKSYY vuoden 1973 yleissopimuk-
sen 16 artiklan 2 kappaleen d kohdan mukai-
sesti Marpol 73/78 -yleissopimuksen I liit-
teen muutokset, jotka koskevat 1, 12, 13, 17 
ja 38 sääntöä, IOPP-todistuskirjan liitteettä ja 
öljypäiväkirjan I ja II osaa, ja joiden teksti on 
tämän päätöslauselman liitteenä; 

1. ADOPTS, in accordance with Article 
16(2)(d) of the 1973 Convention, the 
amendments to Annex I of MARPOL 73/78 
concerning regulations 1, 12, 13, 17 and 38 
and the Supplement to the IOPP Certificate 
and Oil Record Book Parts I and II, the text 
of which is set out in the annex to the present 
resolution; 

  
2. PÄÄTTÄÄ vuoden 1973 yleissopimuksen 2. DETERMINES, in accordance with Arti-
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16 artiklan 2 kappaleen f kohdan iii alakoh-
dan mukaisesti, että mainitut muutokset kat-
sotaan hyväksytyiksi 1 päivänä heinäkuuta 
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; 

cle 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, that 
the amendments shall be deemed to have 
been accepted on 1 July 2010 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 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 2011, 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 2011 upon their ac-
ceptance in accordance with paragraph 2 
above; 

  
4. PYYTÄÄ pääsihteeriä vuoden 1973 yleis-
sopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen e kohdan 
mukaisesti toimittamaan oikeaksi todistetut 
jäljennökset tästä päätöslauselmasta ja sen 
liitteessä olevista muutoksista kaikille sopi-
muspuolille Marpol 73/78 -
yleissopimuksessa, ja 

4. REQUESTS the Secretary-General, in 
conformity with Article 16(2)(e) of the 1973 
Convention, to transmit to all Parties to 
MARPOL 73/78 certified copies of the pre-
sent resolution and the text of the amend-
ments contained in the annex; and 

  
5. PYYTÄÄ LISÄKSI pääsihteeriä toimit-
tamaan jäljennökset tästä päätöslauselmasta 
ja sen liitteestä niille järjestön jäsenille, jotka 
eivät ole sopimuspuolia Marpol 73/78 -
yleissopimuksessa. 

5. REQUESTS FURTHER the Secretary-
General to transmit to the Members of the 
Organization which are not Parties to 
MARPOL 73/78 copies of the present resolu-
tion and its annex. 

  
  

LIITE ANNEX 

  
MUUTOKSET MARPOL-
YLEISSOPIMUKSEN I LIITTEESEEN 

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX I 

  
(Muutokset Marpol-yleissopimuksen I liit-
teen 1, 12, 13, 17 ja 38 sääntöön, IOPP-
todistuskirjan liitteeseen ja öljypäiväkirjan I 
ja II osaan) 

(Amendments to regulations 1, 12, 13, 17 
and 38 of MARPOL Annex I, Supplement to 
the IOPP Certificate and Oil Record Book 
Parts I and II) 

  
Liite1 Annex 1 
  
MUUTOKSET MARPOL-
YLEISSOPIMUKSEN I LIITTEEN 1, 12, 
13, 17 JA 38 SÄÄNTÖÖN 

AMENDMENTS TO REGULATIONS 1, 
12, 13, 17 AND 38 OF  
MARPOL ANNEX I 

  
  

1 sääntö  Regulation 1 
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Määritelmät Definitions 

  
1 Lisätään nykyisen .30 kappaleen perään 
uudet kappaleet .31, .32, .33 ja .34 seuraavas-
ti: 

1 The following new subparagraphs .31, .32, 
.33 and .34 are added after existing subpara-
graph .30: 

  
“.31 Öljyjäte (liete) tarkoittaa aluksen tavan-
omaisessa toiminnassa syntyneitä jäteöljy-
tuotteita, joihin lukeutuvat esimerkiksi pää- 
tai apukoneiston poltto- tai voiteluöljyn puh-
distamisen seurauksena syntyvät jäteöljyt, öl-
jynsuodatuslaitteiden erottama jäteöljy, vuo-
toastioihin kertynyt jäteöljy sekä hydrauli- ja 
voiteluöljyjätteet. 

“.31 Oil residue (sludge) means the residual 
waste oil products generated during the  
normal operation of a ship such as those re-
sulting from the purification of fuel or  
lubricating oil for main or auxiliary machin-
ery, separated waste oil from oil  
filtering equipment, waste oil collected in 
drip trays, and waste hydraulic and  
lubricating oils. 

  
.32 Öljyjäte- (liete) -säiliö tarkoittaa säiliötä, 
jossa säilytetään öljyjätettä (lietettä) ja josta 
liete voidaan poistaa suoraan normitettua yh-
distelaippaa käyttämällä tai jollakin muulla 
hyväksytyllä poistomenetelmällä. 

.32 Oil residue (sludge) tank means a tank 
which holds oil residue (sludge) from  
which sludge may be disposed directly 
through the standard discharge connection  
or any other approved means of disposal. 

  
.33 Öljypitoinen pilssivesi tarkoittaa vettä, 
joka esimerkiksi koneistotilojen vuodoista tai 
huoltotöistä johtuen saattaa olla öljyn saastut-
tamaa. Kaikkea pilssivesijärjestelmään, pils-
sikaivo, pilssiputkisto, kaksoispohjatankin 
katto tai pilssivesisäiliöt mukaan lukien, jou-
tuvaa nestettä pidetään öljypitoisena pilssive-
tenä. 

.33 Oily bilge water means water which may 
be contaminated by oil resulting from  
things such as leakage or maintenance work 
in machinery spaces.  Any liquid  
entering the bilge system including bilge 
wells, bilge piping, tank top or bilge  
holding tanks is considered oily bilge water. 
 

  
.34 Öljypitoisen pilssiveden keräilysäiliö tar-
koittaa säiliötä, johon kerätään öljypitoista 
pilssivettä ennen sen tyhjentämistä, siirtämis-
tä tai hävittämistä.” 

.34 Oily bilge water holding tank means a 
tank collecting oily bilge water prior to its  
discharge, transfer or disposal.” 

  
12 sääntö  

Öljyjäte- (liete) -säiliöt 

Regulation 12 

Tanks for oil residues (sludge) 

  
2 Muutetaan 1 kappaletta seuraavasti: 2 Paragraph 1 is amended to read as follows: 
  
"1 Jokaisessa aluksessa, jonka bruttovetoi-
suus on vähintään 400, tulee olla koneiston 
tyyppi ja matkan pituus huomioon ottaen yk-
si tai useampi tilavuudeltaan riittävä säiliö, 
joka pystyy vastaanottamaan sellaiset öljyjät-
teet (lietteet), joita ei muuten pystytä hävit-
tämään tämän liitteen vaatimusten mukaises-

“1 Every ship of 400 gross tonnage and 
above shall be provided with a tank or tanks  
of adequate capacity, having regard to the 
type of machinery and length of  
voyage, to receive the oil residues (sludge) 
which cannot be dealt with otherwise  
in accordance with the requirements of this 
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ti." Annex.” 
  
3 Lisätään nykyisen 1 kappaleen perään uusi 
2 kappale seuraavasti: 

3 The following new paragraph 2 is inserted, 
after the existing paragraph 1: 

  
"2 Öljyjäte (liete) voidaan poistaa suoraan öl-
jyjäte- (liete) -säiliö(i)stä käyttämällä 13 
säännössä tarkoitettua normitettua yhdiste-
laippaa laituriliitintä varten, tai jollakin 
muulla hyväksytyllä poistomenetelmällä. 
Öljyjäte- (liete) -säiliö(t): 

“2 Oil residue (sludge) may be disposed of 
directly from the oil residue (sludge)  
tank(s) through the standard discharge con-
nection referred to in regulation 13, or any  
other approved means of disposal.  The oil 
residue (sludge) tank(s): 

  
.1 on varustettava poistamiseen tarkoitetulla 
pumpulla, jolla pystytään imemään öljyjäte- 
(liete) -säiliö(i)stä, ja 

.1 shall be provided with a designated pump 
for disposal that is capable of taking suction 
from the oil residue (sludge) tank(s); and   

  
.2 eivät saa sisältää tyhjennysliitäntöjä pilssi-
vesijärjestelmään, öljypitoisen pilssiveden jä-
tevesisäiliöön tai -säiliöihin, kaksoispohja-
tankin kattoon tai öljypitoisen veden erotti-
miin, paitsi siinä tapauksessa, että säiliöt on 
varustettu öljypitoisen pilssiveden jäteve-
sisäiliöön tai pilssikaivoon johtavilla tyhjen-
nysaukoilla, joissa on käsikäyttöiset, itses-
täänsulkeutuvat venttiilit sekä järjestelyt erot-
tuneen veden silmämääräiseen seuraamiseen, 
tai muilla järjestelyillä edellyttäen, että täl-
lainen järjestely ei ole suoraan yhteydessä 
pilssiputkistojärjestelmään." 

.2 shall have no discharge connections to the 
bilge system, oily bilge water holding 
tank(s), tank top or oily water separators ex-
cept that the tank(s) may be fitted with 
drains, with manually operated self-closing 
valves and arrangements for subsequent vis-
ual monitoring of the settled water, that lead 
to an oily bilge water holding tank or bilge 
well, or an alternative arrangement, provided 
such arrangement does not connect directly 
to the bilge piping system.” 

  
4 Numeroidaan nykyinen 2 ja 3 kappale kap-
paleiksi 3 ja 4. 

4 Existing paragraphs 2 and 3 are renum-
bered 3 and 4, respectively. 

  
12, 13, 17 ja 38 sääntö Regulations 12, 13, 17 and 38 
  
5 Korvataan sana "liete" sanoilla "öljyjäte 
(liete)" 12 säännön 2 kappaleessa, 13 sään-
nössä, 17 säännön 2 kappaleen 3 kohdassa, 
38 säännön 2 kappaleessa ja 38 säännön 7 
kappaleessa. 

5 The word “sludge” in regulations 12.2, 13, 
17.2.3, 38.2 and 38.7 is replaced by the 
words “oil residue (sludge)”. 

  
6 Poistetaan 17 säännön 2 kappaleen 3 koh-
dasta sanat "ja muiden öljyjätteiden". 

6 The words “and other oil residues” in regu-
lation 17.2.3 are deleted. 
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LIITE 12 ANNEX 12 

  
PÄÄTÖSLAUSELMA MEPC.200(62) RESOLUTION MEPC.200(62) 
  
Annettu 15 päivänä heinäkuuta 2011 Adopted on 15 July 2011 
  
MUUTOKSET ALUSTEN AIHEUTTA-
MAN MEREN PILAANTUMISEN EH-
KÄISEMISESTÄ VUONNA 1973 TEH-
TYYN KANSAINVÄLISEEN YLEISSO-
PIMUKSEEN LIITTYVÄN VUODEN 
1978 PÖYTÄKIRJAN LIITTEESEEN 

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF 
THE PROTOCOL OF 1978 RELATING 
TO THE INTERNATIONAL CONVEN-
TION FOR THE PREVENTION OF   
POLLUTION FROM SHIPS, 1973 

  
(Erityisaluemääräykset ja Itämeren nimeämi-
nen erityisalueeksi Marpol-yleissopimuksen 
IV liitteen mukaisesti) 

(Special Area Provisions and the Designation 
of the Baltic Sea as a Special Area under  
MARPOL Annex IV) 

  
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 Conven-
tion on the International Maritime Organiza-
tion concerning the functions of the Marine 
Environment Protection Committee (the 
Committee) conferred upon it by internation-
al 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 ja alusten aiheuttaman meren pilaan-
tumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn 
kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän 
vuoden 1978 pöytäkirjan (jäljempänä "vuo-
den 1978 pöytäkirja") VI artiklan, joissa yh-
dessä määritellään vuoden 1978 pöytäkirjan 
muuttamismenettely ja annetaan järjestön 
asianmukaiselle elimelle tehtäväksi harkita ja 
hyväksyä muutoksia vuoden 1973 yleissopi-
mukseen sellaisena, kuin se on muutettuna 
vuoden 1978 pöytäkirjalla (Marpol 73/78), 

NOTING article 16 of the International 
Convention for the Prevention of Pollution 
from  Ships, 1973 (hereinafter referred to as 
the "1973 Convention") and 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") which together specify 
the amendment procedure of the 1978 Proto-
col and confer upon the appropriate body of 
the Organization the function of considering 
and adopting amendments to the 1973 Con-
vention, as modified by the 1978 Protocol 
(MARPOL 73/78), 

  
ON KÄSITELLYT MARPOL 73/78 -
yleissopimuksen IV liitteen muutosehdotuk-
sia, 

HAVING CONSIDERED draft amend-
ments to Annex IV of MARPOL 73/78, 
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1. HYVÄKSYY vuoden 1973 yleissopimuk-
sen 16 artiklan 2 kappaleen d kohdan mukai-
sesti muutokset MARPOL 73/78 -
yleissopimuksen IV liitteeseen, jonka teksti 
on tämän päätöslauselman liitteenä; 

1. ADOPTS, in accordance with article 
16(2)(d) of the 1973 Convention, the 
amendments to Annex IV of MARPOL 
73/78, the text of which is set out at annex to 
the present resolution; 

  
2. PÄÄTTÄÄ vuoden 1973 yleissopimuksen 
16 artiklan 2 kappaleen f kohdan iii alakoh-
dan mukaisesti, että mainitut muutokset kat-
sotaan 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 arti-
cle 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 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 yleis-
sopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen e kohdan 
mukaisesti toimittamaan oikeaksi todistetut 
jäljennökset tästä päätöslauselmasta ja sen 
liitteessä olevista muutoksista kaikille sopi-
muspuolille Marpol 73/78 -
yleissopimuksessa; 

4. REQUESTS the Secretary-General, in 
conformity with article 16(2)(e) of  the 1973 
Convention, to transmit to all Parties to 
MARPOL 73/78 certified copies of the pre-
sent 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 Marpol 73/78  
-yleissopimuksessa. 

5. REQUESTS FURTHER the Secretary-
General to transmit to the Members of the 
Organization which are not Parties to 
MARPOL 73/78 copies of the present resolu-
tion and its Annex. 

  
LIITE ANNEX 

MUUTOKSET MARPOL-
YLEISSOPIMUKSEN IV LIITTEESEEN 

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX 
IV 

  
1 Lisätään 1 sääntöön uudet 5a, 7a ja 7b kap-
paleet: 

1 New paragraphs 5bis, 7bis, and 7ter are 
added to regulation 1: 

  
"5a Erityisalue tarkoittaa merialuetta jossa, 
tunnustetuista teknisistä syistä, liittyen sen 
oseanografiseen ja ekologiseen luonteeseen 
sekä liikenteen erikoiseen luonteeseen, eri-

"5bis Special area means a sea area where for 
recognized technical reasons in relation to its 
oceanographical and ecological condition 
and to the particular character of its traffic 
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tyisten pakollisten menetelmien käyttöönotto 
on tarpeen käymäläjäteveden aiheuttaman 
meren pilaantumisen ehkäisemiseksi. 

the adoption of special mandatory methods 
for the prevention of sea pollution by sewage 
is required. 

  
Erityisalueita ovat: The special areas are: 
  
1) Itämeren alue, kuten se määritellään I liit-
teessä olevan 1 säännön 11 kappaleen 2 koh-
dassa ja 

.1 the Baltic Sea area as defined in regulation 
1.11.2 of Annex I; and 

  
2) kaikki muut merialueet, jotka järjestö ni-
meää erityisalueiksi erityisalueiden ni-
meämisperusteiden ja -menettelyjen mukai-
sesti

1
 aluksista tulevan käymäläjäteveden ai-

heuttaman pilaantumisen estämiseksi. 

.2 any other sea area designated by the Or-
ganization in accordance with criteria and 
procedures for designation of special areas 
with

1 
respect to prevention of pollution by 

sewage from ships.   
  
7a Matkustaja tarkoittaa jokaista muuta hen-
kilöä kuin 

7bis A passenger means every person other 
than: 

  
1) aluksen päällikköä ja miehistön jäseniä ja 
muita, missä ominaisuudessa tahansa aluk-
seen toimeen otettuja tai siinä aluksen lukuun 
työskenteleviä henkilöitä ja 

.1 the master and the members of the crew or 
other persons employed or engaged in any 
capacity on board a ship on the business of 
that ship; and 

  
2) yhtä vuotta nuorempia lapsia. .2 a child under one year of age. 
  
7b Matkustaja-alus tarkoittaa alusta, joka 
kuljettaa enemmän kuin kaksitoista matkus-
tajaa. 

7ter A passenger ship means a ship which 
carries more than twelve passengers. 

  
11 säännön 3 kappaleen soveltamiseksi uusi 
matkustaja-alus on matkustaja-alus: 

For the application of regulation 11.3, a new 
passenger ship is a passenger ship: 

  
1) jonka rakennussopimus on tehty, tai ra-
kennussopimuksen puuttuessa, jonka köli on 
laskettu tai joka on samankaltaisessa raken-
nusvaiheessa 1 päivänä tammikuuta 2016 tai 
sen jälkeen, tai 

.1 for which the building contract is placed, 
or in the absence of a building contract, the 
keel of which is laid, or which is in a similar 
stage of construction, on or after 1 January 
2016; or 

  
2) jonka luovutus tapahtuu vähintään kaksi 
vuotta 1 tammikuuta 2016 jälkeen. 

.2 the delivery of which is two years or more 
after 1 January 2016. 

  
Olemassa oleva matkustaja-alus on matkus-
taja-alus, joka ei ole uusi matkustaja-alus." 

An existing passenger ship is a passenger 
ship which is not a new passenger ship."   

  
2 Lisätään 9 sääntöön uusi 2 kappale: 2 New paragraph 2 is added to regulation 9: 
  
”2 Poiketen 1 kappaleen määräyksistä jokai-
nen matkustaja-alus, jolta 2 säännön mukai-
sesti vaaditaan tämän liitteen määräysten 
noudattamista ja johon sovelletaan 11 sään-
nön 3 kappaletta aluksen ollessa erityisalu-

"2 By derogation from paragraph 1, every 
passenger ship which, in accordance with 
regulation 2, is required to comply with the 
provisions of this Annex, and for which  
regulation 11.3 applies while in a special ar-
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eella, on varustettava jollakin seuraavista 
käymäläjätevesijärjestelmistä: 

ea, shall be equipped with one of the  
following sewage systems: 

  
1) käymäläjäteveden käsittelylaitteisto, jolla 
on hallinnon tyyppihyväksyntä; tyyppihyväk-
synnästä päätettäessä otetaan huomioon jär-
jestön laatimat standardit ja testausmenetel-
mät

2
, tai 

.1 a sewage treatment plant which shall be of 
a type approved by the Administration,  
taking into account the standards and test 
methods developed by the Organization,

2
 or 

  
2) jätevesisäiliö, jolla on hallintoa tyydyttävä 
tilavuus, jotta kaikki käymäläjätevesi pysty-
tään säilyttämään aluksella, ottaen huomioon 
aluksen liikenteen, sillä olevien henkilöiden 
lukumäärän ja muut vaikuttavat tekijät. Jäte-
vesisäiliö on rakennettava hallintoa tyydyttä-
vällä tavalla ja sen sisällön määrä on voitava 
tarkistaa silmämääräisesti.” 

.2 a holding tank of the capacity to the satis-
faction of the Administration for the  
retention of all sewage, having regard to the 
operation of the ship, the number of persons 
on board and other relevant factors.  The 
holding tank shall be constructed to the  
satisfaction of the Administration and shall 
have a means to indicate visually the amount 
of its contents." 

  
3 Korvataan 11 sääntö seuraavasti: 3 Regulation 11 is replaced by the following: 
  

11 sääntö 

Käymäläjäteveden tyhjentäminen 

 

Regulation 11  

Discharge of sewage 

"A Käymäläjäteveden tyhjentäminen muista 
kuin matkustaja-aluksista kaikilla alueilla ja 
käymäläjäteveden tyhjentäminen matkustaja-
aluksista erityisalueiden ulkopuolella 

"A Discharge of sewage from ships other 
than passenger ships in all areas and  
discharge of sewage from passenger ships 
outside special areas 

  
1 Tämän liitteen 3 säännössä mainituin poik-
keuksin käymäläjäteveden tyhjentäminen 
mereen on kielletty, paitsi milloin: 

1 Subject to the provisions of regulation 3 of 
this Annex, the discharge of sewage into the 
sea is prohibited, except when:  

  
1) alus tyhjentää, käyttäen hallinnon tämän 
liitteen 9 säännön 1 kappaleen 2 kohdan mu-
kaisesti hyväksymää järjestelmää, hienonnet-
tua ja desinfioitua käymäläjätevettä etäämpä-
nä kuin kolmen meripeninkulman päässä lä-
himmästä maasta, tai käymäläjätevettä, jota 
ei ole hienonnettu tai desinfioitu, etäämpänä 
kuin 12 meripeninkulman päässä lähimmästä 
maasta, sillä ehdolla, että missään tapaukses-
sa käymäläjätevettä, jota on varastoitu jäte-
vesisäiliössä tai käymäläjätevettä, joka on pe-
räisin eläviä eläimiä sisältävistä tiloista, ei 
tyhjennetä hetkessä, vaan kohtuullisella no-
peudella, kun alus on kulussa ja kulkee vä-
hintään neljän solmun nopeudella. Tyhjen-
nysnopeuden, jonka tulee perustua järjestön 
kehittämiin normeihin, tulee olla hallinnon 

.1 the ship is discharging comminuted and 
disinfected sewage using a system approved 
by the Administration in accordance with  
regulation 9.1.2 of this Annex at a distance of 
more than 3 nautical miles from the nearest 
land, or sewage which is not comminuted or 
disinfected at a distance of more than 12 nau-
tical miles from the nearest land, provided 
that, in any case, the sewage that has been 
stored in holding tanks, or sewage originating 
from spaces containing living animals, shall 
not be discharged instantaneously but at a 
moderate rate when the ship is en route and 
proceeding at not less than 4 knots; the rate 
of discharge shall be approved by the Admin-
istration based upon standards developed by 
the Organization

3
 or 
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hyväksymä
3
 tai 

  
2) aluksella on toiminnassa hyväksytty käy-
mäläjäteveden käsittelylaitteisto, jonka hal-
linto on todennut täyttävän tämän liitteen 9 
säännön 1 kappaleen 1 kohdassa tarkoitetut 
toiminnalliset vaatimukset, eikä poistovesi 
muodosta näkyviä kelluvia kiinteitä kappalei-
ta tai aiheuta ympäröivän veden värjäänty-
mistä. 

.2 the ship has in operation an approved sew-
age treatment plant which has been certified 
by the Administration to meet the operational 
requirements referred to in regulation 9.1.1 
of this Annex, and the effluent shall not  
produce visible floating solids nor cause  
discoloration of the surrounding water. 

  
2 Edellä 1 kappaleessa olevia määräyksiä ei 
sovelleta aluksiin, jotka toimivat tietyn valti-
on lainkäyttövallassa olevalla vesialueella, 
eikä muista valtioista käyviin vesialuksiin, 
kun ne ovat tällä vesialueella ja tyhjentävät 
käymäläjätevettä noudattaen lievempiä vaa-
timuksia, joita tämä valtio saa antaa. 

2 The provisions of paragraph 1 shall not ap-
ply to ships operating in the waters under the 
jurisdiction of a State and visiting ships from 
other States while they are in these waters 
and are discharging sewage in accordance 
with such less stringent requirements as may 
be imposed by such State. 

  
B Käymäläjäteveden tyhjentäminen matkus-
taja-aluksista erityisalueella 

B Discharge of sewage from passenger ships 
within a special area 

  
3 Tämän liitteen 3 säännössä mainituin poik-
keuksin käymäläjäteveden tyhjentäminen 
matkustaja-aluksesta on kielletty erityisalu-
eella 

3 Subject to the provisions of regulation 3 of 
this Annex, the discharge of sewage from a 
passenger ship within a special area shall be 
prohibited: 

  
a) uusien matkustaja-alusten osalta 1 tammi-
kuuta 2016 ja sen jälkeen, ellei 12a säännön 
2 kappaleessa toisin määrätä, ja 

a) for new passenger ships on, or after 1 Jan-
uary 2016, subject to regulation 12bis,  
subparagraph 2; and 

  
b) olemassa olevien alusten osalta 1 tammi-
kuuta 2018 ja sen jälkeen, ellei 12a säännön 
2 kappaleessa  toisin määrätä, 

b) for existing passenger ships on, or after 1 
January 2018, subject to regulation 12bis, 
subparagraph 2, 

  
paitsi milloin seuraavat ehdot täyttyvät: except when the following conditions are sat-

isfied: 
  
aluksella on toiminnassa hyväksytty käymä-
läjäteveden käsittelylaitteisto, jonka hallinto 
on todennut täyttävän tämän liitteen 9 sään-
nön 1 kappaleen 1 kohdassa tarkoitetut toi-
minnalliset vaatimukset, eikä poistovesi 
muodosta näkyviä kelluvia kiinteitä kappalei-
ta tai aiheuta ympäröivän veden värjäänty-
mistä. 

the ship has in operation an approved sewage 
treatment plant which has been certified by 
the Administration to meet the operational 
requirements referred to in regulation 9.2.1 
of this Annex, and the effluent shall not  
produce visible floating solids nor cause dis-
coloration of the surrounding water. 

  
C Yleiset vaatimukset C General requirements 
  
4 Jos käymäläjätevettä sekoitetaan sellaisten 
jätteiden tai jäteveden kanssa, jotka kuuluvat 
Marpol-yleissopimuksen muiden liitteiden 

4 When the sewage is mixed with wastes or 
waste water covered by other Annexes of 
MARPOL, the requirements of those Annex-
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soveltamisalaan, asianomaisten liitteiden 
vaatimukset on täytettävä tämän liitteen vaa-
timusten lisäksi." 

es shall be complied with in addition to the 
requirements of this Annex." 

  
4 Lisätään uusi 12a sääntö seuraavasti: 4 New regulation 12bis is added as follows: 
  
"12a Vastaanottolaitteistot matkustaja-
aluksille erityisalueilla 

"12bis Reception facilities for passenger 
ships in Special Areas 

  
1) Jokainen sopimuspuoli, jonka rantaviiva 
rajoittuu erityisalueeseen, ryhtyy toimiin 
varmistaakseen, että 

.1 Each Party, the coastline of which borders 
a special area, undertakes to ensure that: 

  
1) erityisalueella sijaitsevissa matkustaja-
alusten käyttämissä satamissa ja terminaa-
leissa on laitteistot käymäläjäteveden vas-
taanottoa varten; 

.1 facilities for the reception of sewage are 
provided in ports and terminals which are in 
a special area and which are used by  
passenger ships; 

  
2) laitteistot ovat asianmukaiset ja täyttävät 
näiden matkustaja-alusten tarpeet, ja 

.2 the facilities are adequate to meet the 
needs of those passenger ships; and  

  
3) laitteistoja käytetään siten, että näille mat-
kustaja-aluksille ei aiheuteta tarpeetonta vii-
vytystä. 

.3 the facilities are operated so as not to 
cause undue delay to those passenger ships. 

  
2) Jokaisen asianosaisen sopimuspuolen hal-
lituksen on tiedotettava järjestölle toimenpi-
teet, joihin se on ryhtynyt tämän säännön 1 
kappaleen perusteella. Saatuaan riittävän 
määrän 1 kappaleen mukaisia tiedotuksia jär-
jestön on asetettava päivämäärä, josta lukien 
11 säännön 3 kappaleen vaatimukset kysei-
sen alueen osalta tulevat voimaan. Järjestön 
on tiedotettava kaikille sopimuspuolille näin 
asetetusta päivämäärästä vähintään kaksitois-
ta kuukautta ennen kyseistä päivämäärää. 
Ennen kuin päivämäärä on näin asetettu, 
alusten on erityisalueella liikennöidessään 
noudatettava tämän liitteen 11 säännön 1 
kappaleen vaatimuksia.” 

.2 The Government of each Party concerned 
shall notify the Organization of the measures 
taken pursuant to subparagraph .1 of this 
regulation. Upon receipt of sufficient  
notifications in accordance with subpara-
graph .1 the Organization shall establish a 
date from which the requirements of  
regulation 11.3 in respect of the area in ques-
tion shall take effect. The Organization shall 
notify all Parties of the date so established no 
less than twelve months in advance of that 
date. Until the date so established, ships 
while navigating in the special area shall 
comply with the requirements of regulation 
11.1 of this Annex." 
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1
 Ks. IMOn päätöslauselma A.927(22), oh-

jeet erityisalueiden nimeämiseen Marpol 
73/78 -yleissopimuksen mukaisesti ja ohjeet 
erityisten herkkien merialueiden tunnistami-
seen ja nimeämiseen 

1
 Refer to Assembly resolution A.927(22), 

Guidelines for the designation of special are-
as under MARPOL 73/78 and guidelines for 
the identification and designation of particu-
larly sensitive sea areas.  

  
2
 Ks. käymäläjätevesilaitteistojen jäteve-

sinormien ja suorituskykytestien toteuttamis-
ta koskevat ohjeet [luonnos 2012], jotka jär-
jestön alainen meriympäristön suojelukomi-
tea on hyväksynyt [päätöslauselmalla 
MEPC….]. 

2
 Refer to the [draft 2012] Guidelines on Im-

plementation of Effluent Standards and Per-
formance Tests for Sewage Treatment Plants 
adopted by the Marine Environment  
Protection Committee of the Organization by 
[resolution MEPC….]. 

  
3
 Ks. suositus alusten käsittelemättömän 

käymäläjäteveden tyhjennysnopeutta koske-
vista normeista, jonka järjestön alainen me-
riympäristön suojelukomitea on hyväksynyt 
päätöslauselmalla MEPC.157(55). 

3
 Refer to the Recommendation on standards 

for the rate of discharge of untreated sewage 
from ships adopted by the Marine  
Environmental Protection Committee of the 
Organization by resolution MEPC.157(55).  
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MUUTOKSET KANSAINVÄLISEN TODISTUSKIRJAN  
KAAVAAN KÄYMÄLÄJÄTEVEDEN AIHEUTTAMAN PILAANTUMISEN  

EHKÄISEMISESTÄ 
 
 
 
1 Lisätään "Aluksen tiedot" -otsikon alle seuraava teksti: 
 
Aluksen tyyppi 11 säännön 3 kappaleen soveltamista varten:

*
 

 
Uusi/Olemassa oleva matkustaja-alus 
 
Muu kuin matkustaja-alus 
 
2 Muutetaan 

*
1.1.kappale seuraavasti: 

 
*
1.1. Käymäläjäteveden käsittelylaitteiston kuvaus: 

 
Käymäläjäteveden käsittelylaitteiston tyyppi   …..……………………………………….. 
 
Valmistajan nimi   ………………………………………………………………………… 
 
Hallinto on vahvistanut, että käymäläjäteveden käsittelylaitteisto kykenee saavuttamaan pää-
töslauselman MEPC.2(VI) mukaiset jätevesinormit. 
 
Hallinto on vahvistanut, että käymäläjäteveden käsittelylaitteisto kykenee saavuttamaan pää-
töslauselman MEPC.159(55) mukaiset jätevesinormit. 
 
Hallinto on vahvistanut, että käymäläjäteveden käsittelylaitteisto kykenee saavuttamaan [pää-
töslauselman MEPC…..] mukaiset jätevesinormit. 

§
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Tarpeeton ylipyyhitään 
 
§ MEPC-päätöslauselman numero lisätään, kun meriympäristön suojelukomitea on tulevassa 
kokouksessa hyväksynyt normit. 
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AMENDMENTS TO THE 
FORM OF INTERNATIONAL SEWAGE POLLUTION PREVENTION  

CERTIFICATE 
 
 
 
1 The following text is added under the heading "Particulars of ship": 
 
Type of ship for the application of regulation 11.3:

*
 

 
New/Existing passenger ship 
 
Ship other than a passenger ship 
 
2 Amend paragraph 

*
1.1. to read as follows: 

 
*
1.1. Description of the sewage treatment plant: 

 
Type of sewage treatment plant   ………………………………………………………… 
 
Name of manufacturer   ………………………………………………………………….. 
 
The sewage treatment plant is certified by the Administration to meet the  
effluent standards as provided for in resolution MEPC.2(VI). 
 
The sewage treatment plant is certified by the Administration to meet the  
effluent standards as provided for in resolution MEPC.159(55). 
 
The sewage treatment plant is certified by the Administration to meet the  
effluent standards as provided for in [resolution MEPC.…]. 

§
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 Delete as appropriate. 

 
§
 The number of the MEPC resolution will be inserted when the standards have been adopted 

by the MEPC at a future session. 
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LIITE 13 ANNEX 13 

PÄÄTÖSLAUSELMA MEPC.201(62) RESOLUTION MEPC.201(62) 
  
Annettu 15 päivänä heinäkuuta 2011 Adopted on 15 July 2011 
  
MUUTOKSET ALUSTEN AIHEUTTA-
MAN MEREN PILAANTUMISEN EH-
KÄISEMISESTÄ VUONNA 1973 TEH-
TYYN KANSAINVÄLISEEN YLEISSO-
PIMUKSEEN LIITTYVÄN VUODEN 
1978 PÖYTÄKIRJAN LIITTEESEEN 

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF 
THE PROTOCOL OF 1978 RELATING 
TO THE INTERNATIONAL CONVEN-
TION FOR THE PREVENTION OF 
POLLUTION FROM SHIPS, 1973 

  
(Marpol-yleissopimuksen tarkistettu V liite) (Revised MARPOL Annex V) 
  
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 Conven-
tion on the International Maritime Organiza-
tion concerning the functions of the Marine 
Environment Protection Committee (the 
Committee) conferred upon it by internation-
al 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 ja alusten aiheuttaman meren pilaan-
tumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn 
kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän 
vuoden 1978 pöytäkirjan (jäljempänä "vuo-
den 1978 pöytäkirja") VI artiklan, joissa yh-
dessä määritellään vuoden 1978 pöytäkirjan 
muuttamismenettely ja annetaan järjestön 
asianmukaiselle elimelle tehtäväksi harkita ja 
hyväksyä muutoksia vuoden 1973 yleissopi-
mukseen sellaisena, kuin se on muutettuna 
vuoden 1978 pöytäkirjalla (Marpol 73/78), 

NOTING article 16 of the International 
Convention for the Prevention of Pollution 
from  Ships, 1973 (hereinafter referred to as 
the "1973 Convention") and 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") which together specify 
the amendment procedure of the 1978 Proto-
col and confer upon the appropriate body of 
the Organization the function of considering 
and adopting amendments to the 1973 Con-
vention, as modified by the 1978 Protocol 
(MARPOL 73/78), 

  
ON KÄSITELLYT Marpol 73/78 -
yleissopimuksen V liitteen muutosehdotuk-
sia, 

HAVING CONSIDERED draft amend-
ments to Annex V of MARPOL 73/78, 

  
1. HYVÄKSYY vuoden 1973 yleissopimuk-
sen 16 artiklan 2 kappaleen d kohdan mukai-

1. ADOPTS, in accordance with article 
16(2)(d) of the 1973 Convention, the 
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sesti muutokset Marpol 73/78 -
yleissopimuksen V liitteeseen, jonka teksti 
on tämän päätöslauselman liitteenä; 

amendments to Annex V of MARPOL 73/78, 
the text of which is set out at annex to the 
present resolution; 

  
2. PÄÄTTÄÄ vuoden 1973 yleissopimuksen 
16 artiklan 2 kappaleen f kohdan iii alakoh-
dan mukaisesti, että mainitut muutokset kat-
sotaan 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 arti-
cle 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 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 yleis-
sopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen e kohdan 
mukaisesti toimittamaan oikeaksi todistetut 
jäljennökset tästä päätöslauselmasta ja sen 
liitteessä olevista muutoksista kaikille sopi-
muspuolille Marpol 73/78 -
yleissopimuksessa; 

4. REQUESTS the Secretary-General, in 
conformity with article 16(2)(e) of  the 1973 
Convention, to transmit to all Parties to 
MARPOL 73/78 certified copies of the pre-
sent 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 Marpol 73/78 -
yleissopimuksessa. 

5. REQUESTS FURTHER the Secretary-
General to transmit to the Members of the 
Organization which are not Parties to 
MARPOL 73/78 copies of the present resolu-
tion and its Annex. 

  
LIITE ANNEX 

  
TARKISTETTU MARPOL-
YLEISSOPIMUKSEN V LIITE 

REVISED MARPOL ANNEX V 

  
ALUSTEN KIINTEÄN JÄTTEEN AI-
HEUTTAMAN PILAANTUMISEN EH-
KÄISEMISTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT 

REGULATIONS FOR THE PREVEN-
TION OF POLLUTION BY GARBAGE 
FROM SHIPS   

  
1 sääntö 

Määritelmät 

Regulation 1  

Definitions 
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Tässä liitteessä: For the purposes of this Annex: 
  
1. ”Eläinten ruhot” tarkoittavat sellaisten 
eläinten ruumiita, jotka kuljetetaan aluksella 
lastina ja jotka kuolevat tai lopetetaan mat-
kan aikana. 

1 Animal carcasses means the bodies of any 
animals that are carried on board as cargo 
and that die or are euthanized during the 
voyage. 

  
2. ”Lastijäämät” tarkoittavat sellaisen lastin 
jäämiä, jotka eivät kuulu tämän yleissopi-
muksen muiden liitteiden soveltamisalaan ja 
jotka jäävät kannelle tai ruumaan lastaamisen 
tai purkamisen jälkeen, ja joihin kuuluvat 
myös lastauksen ja purkamisen ylijäämä joko 
märkänä tai kuivana tai pesuveteen sekoitet-
tuna, mutta ne eivät tarkoita lastipölyä, joka 
jää kannelle lakaisemisen jälkeen, eivätkä 
aluksen ulkopinnoilla olevaa pölyä. 

2 Cargo residues means the remnants of any 
cargo which are not covered by other  
Annexes to the present Convention and 
which remain on the deck or in holds  
following loading or unloading, including 
loading and unloading excess or spillage, 
whether in wet or dry condition or entrained 
in wash water but does not include cargo dust 
remaining on the deck after sweeping or dust 
on the external surfaces of the ship. 

  
3. ”Ruokaöljy” tarkoittaa mitä tahansa syö-
tävää öljyä tai eläinrasvaa, jota käytetään tai 
on tarkoitus käyttää ruoan valmistukseen tai 
kypsentämiseen, mutta se ei tarkoita ruokaa, 
joka valmistetaan tätä öljyä käyttäen. 

3 Cooking oil means any type of edible oil or 
animal fat used or intended to be used for the 
preparation or cooking of food, but does not 
include the food itself that is prepared using 
these oils. 

  
4. ”Kotitalousjätteet” tarkoittavat kaikenlai-
sia liitteiden soveltamisalaan kuulumattomia 
jätteitä, joita syntyy aluksen majoitustiloissa. 
Talousjätevesi ei kuulu kotitalousjätteisiin. 

4 Domestic wastes means all types of wastes 
not covered by other Annexes that are  
generated in the accommodation spaces on 
board the ship.  Domestic wastes does not  
include grey water. 

  
5. ”Kulussa” tarkoittaa, että alus liikkuu me-
rellä sellaisella kurssilla tai sellaisilla kurs-
seilla, jonka tai joiden vuoksi (poikkeamiset 
lyhimmältä suorimmalta reitiltä mukaan luet-
tuina) tyhjennykset siinä määrin kuin meren-
kulkuun liittyvistä syistä on käytännöllistä 
leviävät yhtä suurelle merialueelle kuin on 
kohtuullista ja käytännöllistä. 

5 En route means that the ship is underway at 
sea on a course or courses, including  
deviation from the shortest direct route, 
which as far as practicable for navigational  
purposes, will cause any discharge to be 
spread over as great an area of the sea as is 
reasonable and practicable. 

  
6. ”Kalastusvälineet ” tarkoittavat konkreet-
tista pyyntilaitetta tai sen osaa tai sellaista vä-
lineiden yhdistelmää, jotka sijoitetaan veden 
päälle, veteen tai merenpohjaan tarkoituksena 
pyydystää meren tai makean veden eliöitä tai 
hallita myöhemmin tapahtuvaa tällaisten eli-
öiden pyydystämistä tai pyyntiä. 

6 Fishing gear means any physical device or 
part thereof or combination of items that  
may be placed on or in the water or on the 
sea-bed with the intended purpose of  
capturing, or controlling for subsequent cap-
ture or harvesting, marine or fresh water  
organisms. 

  
7. ”Kiinteät tai kelluvat alustat” tarkoittavat 
merellä sijaitsevia kiinteitä tai kelluvia alus-
toja, joita käytetään merenpohjan mineraali-
varojen tutkimiseen, hyödyntämiseen tai 
avomerellä tapahtuvaan jalostukseen. 

7 Fixed or floating platforms means fixed or 
floating structures located at sea which are 
engaged in the exploration, exploitation or 
associated offshore processing of  
sea-bed mineral resources. 
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8. ”Ruokajätteet” tarkoittavat pilaantuneita 
tai pilaantumattomia elintarvikkeita, ja niihin 
kuuluvat hedelmät, vihannekset, maitotuot-
teet, siipikarjanliha, lihatuotteet ja aluksella 
syntyneet ruoantähteet. 

8 Food wastes means any spoiled or un-
spoiled food substances and includes fruits,  
vegetables, dairy products, poultry, meat 
products and food scraps generated  
aboard ship. 

  
9. ”Kiinteä jäte” tarkoittaa kaikenlaisia ruo-
kajätteitä, kotitalousjätteitä ja aluksen toi-
minnasta aiheutuvia jätteitä, kaikenlaisia 
muoveja, lastijäämiä, jätteenpolttouunin tuh-
kaa, ruokaöljyä, kalastusvälineitä ja eläinten 
ruhoja, joita syntyy aluksen tavanomaisen 
toiminnan aikana ja jota on jatkuvasti tai aika 
ajoin poistettava aluksesta lukuun ottamatta 
tämän yleissopimuksen muissa liitteissä mää-
riteltyjä tai lueteltuja aineita. Kiinteään jät-
teeseen eivät kuulu tuoreet kalat ja niiden 
osat, jotka on saatu matkan aikana harjoitetun 
kalastustoiminnan seurauksena tai sellaisen 
kalanviljelyn seurauksena, johon sisältyy ka-
lojen, myös äyriäisten, kuljetus kalanviljely-
laitokseen ja pyydettyjen kalojen, myös äyri-
äisten, kuljetus tällaisista laitoksista rannikol-
le jalostettavaksi. 

9 Garbage means all kinds of food wastes, 
domestic wastes and operational wastes,  
all plastics, cargo residues, cooking oil, fish-
ing gear, and animal carcasses  
generated during the normal operation of the 
ship and liable to be disposed of  
continuously or periodically except those 
substances which are defined or listed in  
other Annexes to the present Convention. 
Garbage does not include fresh fish and  
parts thereof generated as a result of fishing 
activities undertaken during the  
voyage, or as a result of aquaculture activi-
ties which involve the transport of fish in-
cluding shellfish for placement in the aqua-
culture facility and the transport of  
harvested fish including shellfish from such 
facilities to shore for processing. 

  
10. ”Jätteenpolttouunin tuhka” tarkoittaa 
kiinteän jätteen polttamisesta alusten poltto-
uuneissa syntyvää tuhkaa ja kuonaa. 

10 Incinerator ashes means ash and clinkers 
resulting from shipboard incinerators used 
for the incineration of garbage. 

  
11. Lähin maa. Käsite ”lähimmästä maasta" 
tarkoittaa luettuna perusviivasta, josta kysei-
sen alueen aluemeri lasketaan kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti, kuitenkin niin, että kun 
on kysymys Australian koillisrannikosta, tä-
män liitteen sanonta ”lähimmästä maasta” 
tarkoittaa: siitä viivasta, joka kulkee 

11 Nearest land. The term "from the nearest 
land" means from the baseline from which  
the territorial sea of the territory in question 
is established in accordance with  
international law, except that, for the purpos-
es of the present Annex, ''from the  
nearest land'' off the north-eastern coast of 
Australia shall mean from a line drawn  
from a point on the coast of Australia in: 

  
pisteestä 11°00′ eteläistä leveyttä ja 142°08′ 
itäistä pituutta, 

latitude 11°00΄ S, longitude 142°08΄ E 

  
jatkuen siitä pisteeseen 10°35′ eteläistä leve-
yttä ja 141°55′ itäistä pituutta, 

to a point in latitude 10°35΄ S, longitude 
141°55΄ E, 

  
siitä pisteeseen 10°00′ eteläistä leveyttä ja 
142°00′ itäistä pituutta, 

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

  
siitä pisteeseen 09°10′ eteläistä leveyttä ja 
143°52′ itäistä pituutta, 

thence to a point latitude 09°10΄ S, longitude 
143°52΄ E, 
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siitä pisteeseen 09°00′ eteläistä leveyttä ja 
144°30′ itäistä pituutta, 

thence to a point latitude 09°00΄ S, longitude 
144°30΄ E, 

  
siitä pisteeseen 10°41′ eteläistä leveyttä ja 
145°00′ itäistä pituutta, 

thence to a point latitude 10°41΄ S, longitude 
145°00΄ E, 

  
siitä pisteeseen 13°00′ eteläistä leveyttä ja 
145°00′ itäistä pituutta, 

thence to a point latitude 13°00΄ S, longitude 
145°00΄ E, 

  
siitä pisteeseen 15°00′ eteläistä leveyttä ja 
146°00′ itäistä pituutta, 

thence to a point latitude 15°00΄ S, longitude 
146°00΄ E, 

  
siitä pisteeseen 17°30′ eteläistä leveyttä ja 
147°00′ itäistä pituutta, 

thence to a point latitude 17°30΄ S, longitude 
147°00΄ E, 

  
siitä pisteeseen 21°00′ eteläistä leveyttä ja 
152°55′ itäistä pituutta, 

thence to a point latitude 21°00΄ S, longitude 
152°55΄ E, 

  
siitä pisteeseen 24°30′ eteläistä leveyttä ja 
154°00′ itäistä pituutta, 

thence to a point latitude 24°30΄ S, longitude 
154°00΄ E, 

  
siitä Australian rannikon pisteeseen 24°42′ 
eteläistä leveyttä ja 153°15′ itäistä pituutta, 

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

  
12. ”Aluksen toiminnasta aiheutuvat jätteet” 
tarkoittavat kaikkia muiden liitteiden sovel-
tamisalaan kuulumattomia kiinteitä jätteitä 
(lietteet mukaan luettuina), joita aluksella ke-
rätään aluksen tavanomaisen huollon tai toi-
minnan aikana tai joita käytetään lastin ah-
taamiseen ja käsittelemiseen. Aluksen toi-
minnasta aiheutuviin jätteisiin kuuluvat myös 
puhdistusaineet ja lisäaineet, jotka sisältyvät 
lastiruuman ja ulkopintojen pesuveteen. 
Aluksen toiminnasta aiheutuviin jätteisiin ei-
vät kuulu talousjätevesi, pilssivesi eivätkä 
muut vastaavat aluksen käytön kannalta vält-
tämättömät päästöt ottaen huomioon järjestön 
laatimat ohjeet. 

12 Operational wastes means all solid wastes 
(including slurries) not covered by other  
Annexes that are collected on board during 
normal maintenance or operations of a ship, 
or used for cargo stowage and handling.  
Operational wastes also includes cleaning 
agents and additives contained in cargo hold 
and external wash water. Operational wastes 
does not include grey water, bilge water, or 
other similar discharges essential  
to the operation of a ship, taking into account 
the guidelines developed  
by the Organization. 

  
13. ”Muovi” tarkoittaa kiinteää ainetta, johon 
sisältyy keskeisenä valmistusaineena yksi tai 
useampi suurimolekyylinen massapolymeeri 
ja joka muodostuu (muovautuu) joko poly-
meerin valmistuksen aikana tai valmistamalla 
lopputuote lämmön ja/tai paineen avulla. 
Muovien materiaaliominaisuudet vaihtelevat 
kovasta ja hauraasta pehmeään ja joustavaan. 
Tässä liitteessä ”kaikenlaiset muovit” tarkoit-
tavat kaikkea sellaista kiinteää jätettä, joka 
muodostuu muovista tai sisältää muovia mis-
sä muodossa tahansa, mukaan lukien synteet-

13 Plastic means a solid material which con-
tains as an essential ingredient one or more 
high molecular mass polymers and which is 
formed (shaped) during either manufacture of 
the polymer or the fabrication into a finished 
product by heat and/or pressure. Plastics have 
material properties ranging from hard and 
brittle to soft and elastic. For the purposes of 
this annex, "all plastics" means all garbage 
that consists of or includes plastic in any 
form, including synthetic ropes, synthetic 
fishing nets, plastic garbage bags and incin-
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tiset köydet, synteettiset kalaverkot, muoviset 
jätepussit ja muovituotteista peräisin oleva 
jätteenpolttouunin tuhka. 

erator ashes from plastic products. 

  
14. ”Erityisalue” tarkoittaa merialuetta, jossa 
kiinteän jätteen aiheuttaman pilaantumisen 
ehkäisemiseksi on tarpeen hyväksyä pakolli-
sia erityismenetelmiä tunnustetuista teknisis-
tä syistä, jotka liittyvät alueen meritieteelli-
seen ja ekologiseen tilaan sekä alueella har-
joitettavan liikenteen erityispiirteisiin. 

14 Special area means a sea area where for 
recognized technical reasons in relation to its 
oceanographic and ecological condition and 
to the particular character of its traffic the 
adoption of special mandatory methods for 
the prevention of sea pollution by garbage is 
required. 

  
Tässä liitteessä erityisalueet ovat Välimeren 

alue, Itämeren alue, Mustanmeren alue, Pu-

naisenmeren alue, Persianlahden alue, Poh-

janmeren alue, Antarktiksen alue ja Karibian 

laajempi alue, jotka määritellään seuraavasti: 

For the purposes of this Annex the special 
areas are the Mediterranean Sea area, the 
Baltic Sea area, the Black Sea area, the Red 
Sea area, the Gulfs area, the North Sea area, 
the Antarctic area and the Wider Caribbean 
Region, which are defined as follows: 

  
1) ”Välimeren alue” tarkoittaa varsinaista 
Välimerta, siihen kuuluvat merenlahdet ja 
meret mukaan luettuina, siten että Välimeren 
ja Mustanmeren välisenä rajana on pohjoinen 
leveyspiiri 41º ja läntisenä rajana Gibraltarin-
salmi läntisellä pituuspiirillä 5°36′. 

.1 The Mediterranean Sea area means the 
Mediterranean Sea proper including the gulfs 
and seas therein with the boundary between 
the Mediterranean and the Black Sea consti-
tuted by the 41º N parallel and bounded to 
the west by the Straits of Gibraltar at the me-
ridian 5°36΄ W.  

  
2) ”Itämeren alue” tarkoittaa varsinaista Itä-
merta, Pohjanlahtea ja Suomenlahtea sekä 
Itämeren sisääntuloväylää, jonka rajana on 
Skagenin pohjoinen leveyspiiri 57º 44,8′ 
Skagerrakissa. 

.2 The Baltic Sea area means the Baltic Sea 
proper with the Gulf of Bothnia and the Gulf 
of Finland and the entrance to the Baltic Sea 
bounded by the parallel of the Skaw in the 
Skagerrak at 57º 44.8΄ N. 

  
3) ”Mustanmeren alue” tarkoittaa varsinaista 
Mustaamerta siten että Välimeren ja Mus-
tanmeren välisenä rajana on pohjoinen leve-
yspiiri 41º. 

.3 The Black Sea area means the Black Sea 
proper with the boundary between  
the Mediterranean and the Black Sea consti-
tuted by the parallel 41º N.   

  
4) ”Punaisenmeren alue” tarkoittaa varsinais-
ta Punaistamerta, Suezinlahti ja Akabanlahti 
mukaan luettuina, siten että eteläisenä rajana 
on Ras si Anen (12º 28,5′ N, 43º 19,6′ E) ja 
Husn Muradin (12º 40,4′ N, 43º 30,2′ E) vä-
linen loksodromi. 

.4 The Red Sea area means the Red Sea 
proper including the Gulfs of Suez  
and Aqaba bounded at the south by the 
rhumb line between Ras si Ane  
(12º 28.5΄ N, 43º 19.6΄ E) and Husn Murad 
(12º 40.4΄ N, 43º 30.2΄ E). 

  
5) ”Persianlahden alue” tarkoittaa merialu-
etta, joka sijaitsee Ras al Haddin (22º 30′ N, 
59º 48′ E) ja Ras al Fastehin (25º 04′ N, 61º 
25′ E) välisestä loksodromista luoteeseen. 

.5 The Gulfs area means the sea area located 
north-west of the rhumb line  
between Ras al Hadd (22º 30΄ N, 59º 48΄ E) 
and Ras al Fasteh (25º 04΄ N, 61º 25΄ E). 

  
6) ”Pohjanmeren alue” tarkoittaa varsinaista 
Pohjanmerta, siihen kuuluvat meret mukaan 

.6 The North Sea area means the North Sea 
proper including seas therein  
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luettuina, jonka rajana on: with the boundary between: 
  
6.1) Pohjanmeri pohjoisen leveysasteen 62º 
eteläpuolella ja läntisen pituusasteen 4º itä-
puolella; 

.1 the North Sea southwards of latitude 62º N 
and eastwards of longitude 4º W; 

  
6.2) Skagerrak, jonka eteläiseksi rajaksi on 
määritelty Skagenin itäpuolella pohjoinen le-
veysaste 57º 44,8′; ja 

.2 the Skagerrak, the southern limit of which 
is determined east of the Skaw by latitude 
57º 44.8΄ N; and 

  
6.3) Englannin kanaali ja sen sisääntulo-
väylät läntisen pituusasteen 5º itäpuolella ja 
pohjoisen leveysasteen 48º 30′ pohjoispuolel-
la. 

.3 the English Channel and its approaches 
eastwards of longitude 5º W and northwards 
of latitude 48º 30΄ N. 

  
7) ”Antarktiksen alue” tarkoittaa merialuetta 
leveysasteen 60º S eteläpuolella. 

.7 The Antarctic area means the sea area 
south of latitude 60º S. 

  
8) ”Karibian laajempi alue” tarkoittaa Mek-
sikonlahtea ja varsinaista Karibianmerta, sii-
hen kuuluvat lahdet ja meret mukaan luettui-
na, sekä sitä Atlantin valtameren osaa, jonka 
rajana on pohjoinen leveysaste 30° Floridasta 
itään läntiselle pituuspiirille 77°30′, siitä lok-
sodromi pohjoisen leveyspiirin 20° ja länti-
sen pituuspiirin 59° risteyskohtaan, siitä lok-
sodromi pohjoisen leveyspiirin 7°20′ ja länti-
sen pituuspiirin 50° risteyskohtaan, siitä lok-
sodromi lounaaseen Ranskan Guayanan itä-
rajalle. 

.8 The Wider Caribbean Region means the 
Gulf of Mexico and Caribbean Sea  
proper including the bays and seas therein 
and that portion of the Atlantic  
Ocean within the boundary constituted by the 
30° N parallel from Florida  
eastward to 77°30΄ W meridian, thence a 
rhumb line to the intersection   
of 20° N parallel and 59° W meridian, thence 
a rhumb line to the intersection   
of 7°20' N parallel and 50° W meridian, 
thence a rhumb line drawn  
southwesterly to the eastern boundary of 
French Guiana. 

  
2 sääntö 

Soveltamisala 

Regulation 2  

Application 

  
Jollei toisin erikseen määrätä, tämän liitteen 
määräyksiä sovelletaan kaikkiin aluksiin. 

Unless expressly provided otherwise, the 
provisions of this Annex shall apply to all 
ships.   

  
3 sääntö 

Kiinteän jätteen mereen poistamista koskeva 
yleinen kielto 

Regulation 3  

General prohibition on discharge of garbage 
into the sea 

  
1. Kaikenlaisen kiinteän jätteen poistaminen 
mereen on kielletty, jollei tämän liitteen 4, 5, 
6 ja 7 säännössä toisin määrätä. 

1 Discharge of all garbage into the sea is 
prohibited, except as provided otherwise in 
regulations 4, 5, 6 and 7 of this Annex. 
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2. Lukuun ottamatta tämän liitteen 7 säännön 
määräyksiä kaikenlaisten muovien, mukaan 
lukien synteettiset köydet, synteettiset kala-
verkot, muoviset jätepussit ja muovituotteista 
peräisin oleva jätteenpolttouunin tuhka, pois-
taminen mereen on kielletty. 

2 Except as provided in regulation 7 of this 
Annex, discharge into the sea of all plastics, 
including but not limited to synthetic ropes, 
synthetic fishing nets, plastic garbage bags 
and incinerator ashes from plastic products is 
prohibited. 

  
3. Lukuun ottamatta tämän liitteen 7 säännön 
määräyksiä ruokaöljyn poistaminen mereen 
on kielletty. 

3 Except as provided in regulation 7 of this 
Annex, the discharge into the sea of cooking 
oil is prohibited. 

  
4 sääntö 

Kiinteän jätteen poistaminen mereen erityis-
alueiden ulkopuolella 

Regulation 4  

Discharge of garbage outside special areas 

  
1. Seuraavanlaisen kiinteän jätteen poistami-
nen mereen erityisalueiden ulkopuolella on 
sallittua ainoastaan silloin, kun alus on kulus-
sa ja mahdollisimman kaukana lähimmästä 
maasta, mutta joka tapauksessa vähintään: 

1 Subject to the provisions of regulations 5, 
6, and 7 of this Annex, discharge of the fol-
lowing garbage into the sea outside special 
areas shall only be permitted while the ship is 
en route and as far as practicable from the 
nearest land, but in any case not less than:   

  
1) 3 meripeninkulman päässä lähimmästä 
maasta sellaisten ruokajätteiden tapauksessa, 
jotka on syötetty hienontimen tai rouhimen 
läpi. Tällaisten hienonnettujen tai rouhittujen 
ruokajätteiden on pystyttävä kulkemaan ver-
kon lävitse, jonka aukot ovat korkeintaan 25 
mm suuruisia. 

.1 3 nautical miles from the nearest land for 
food wastes which have been passed through 
a comminuter or grinder.  Such comminuted 
or ground food wastes shall be capable of 
passing through a screen with openings no 
greater than 25 mm. 

  
2) 12 meripeninkulman päässä lähimmästä 
maasta sellaisten ruokajätteiden tapauksessa, 
joita ei ole käsitelty edellä 1 alakohdassa tar-
koitetulla tavalla. 

.2 12 nautical miles from the nearest land for 
food wastes that have not been treated  
in accordance with subparagraph .1 above. 

  
3) 12 meripeninkulman päässä lähimmästä 
maasta sellaisten lastijäämien tapauksessa, 
joita ei voida ottaa talteen yleisesti käytettä-
vissä olevilla lastin purkumenetelmillä. Näi-
hin lastijäämiin ei saa sisältyä meriympäris-
tön kannalta haitallisiksi luokiteltuja aineita 
ottaen huomioon järjestön laatimat ohjeet. 

.3 12 nautical miles from the nearest land for 
cargo residues that cannot be recovered using 
commonly available methods for unloading.  
These cargo residues shall not contain any 
substances classified as harmful to the  
marine environment, taking into account 
guidelines developed by the Organization. 

  
4) Eläinten ruhojen poistaminen on suoritet-
tava mahdollisimman kaukana lähimmästä 
maasta ottaen huomioon järjestön laatimat 
ohjeet. 

.4 For animal carcasses, discharge shall occur 
as far from the nearest land as possible,  
taking into account the guidelines developed 
by the Organization.   

  
2. Puhdistusaineita ja lisäaineita, jotka sisäl-
tyvät lastiruuman, kannen ja ulkopintojen pe-

2 Cleaning agents or additives contained in 
cargo hold, deck and external surfaces wash 
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suveteen, saa poistaa mereen, mutta nämä ai-
neet eivät saa olla meriympäristön kannalta 
haitallisia ottaen huomioon järjestön laatimat 
ohjeet. 

water may be discharged into the sea, but 
these substances must not be harmful to the 
marine environment, taking into account 
guidelines developed by the Organization. 

  
3. Kun kiinteä jäte on sekoittunut muihin ai-
neisiin tai kun kiinteään jätteeseen on sekoit-
tunut muita aineita, joiden poistaminen me-
reen on kielletty tai joiden poistamiseen so-
velletaan erilaisia vaatimuksia, on sovelletta-
va tiukempia vaatimuksia. 

3 When garbage is mixed with or contami-
nated by other substances prohibited from 
discharge or having different discharge re-
quirements, the more stringent requirements 
shall apply. 

  
5 sääntö 

Erityisvaatimukset, jotka koskevat kiinteän 
jätteen poistamista mereen kiinteiltä tai kel-

luvilta alustoilta 

Regulation 5  

Special requirements for discharge of gar-
bage from fixed or floating platforms 

  
1. Jollei tämän säännön 2 kohdassa toisin 
määrätä, kiinteän jätteen poistaminen mereen 
on kielletty kiinteiltä tai kelluvilta alustoilta 
sekä kaikilta muilta aluksilta, jotka ovat alus-
tojen vieressä tai enintään 500 metrin etäi-
syydellä niistä. 

1 Subject to the provisions of paragraph 2 of 
this regulation, the discharge into the sea of 
any garbage is prohibited from fixed or float-
ing platforms and from all other ships when 
alongside or within 500 m of such platforms. 

  
2. Ruokajätteitä saa poistaa mereen kiinteiltä 
tai kelluvilta alustoilta, jotka sijaitsevat yli 12 
meripeninkulman etäisyydellä lähimmästä 
maasta, sekä kaikilta muilta aluksilta, jotka 
ovat alustojen vieressä tai enintään 500 met-
rin etäisyydellä niistä, mutta ainoastaan sil-
loin, kun jätteet on syötetty hienontimen tai 
rouhimen läpi. Tällaisten hienonnettujen tai 
rouhittujen ruokajätteiden on pystyttävä kul-
kemaan verkon lävitse, jonka aukot ovat kor-
keintaan 25 mm suuruisia. 

2 Food wastes may be discharged into the sea 
from fixed or floating platforms located more 
than 12 nautical miles from the nearest land 
and from all other ships when alongside or 
within 500 m of such platforms, but only 
when the wastes have been passed through a 
comminuter or grinder.  Such comminuted or 
ground food wastes shall be capable of pass-
ing through a screen with openings no greater 
than 25 mm. 

  
6 sääntö 

Kiinteän jätteen poistaminen mereen erityis-
alueilla 

Regulation 6  

Discharge of garbage within special areas 

  
1. Seuraavanlaisen kiinteän jätteen poistami-
nen mereen erityisalueilla on sallittu ainoas-
taan silloin, kun alus on kulussa ja kun: 

1 Discharge of the following garbage into the 
sea within special areas shall only be permit-
ted while the ship is en route and as follows: 

  
1) Ruokajätteitä poistetaan mereen mahdolli-
simman kaukana lähimmästä maasta, mutta 
vähintään 12 meripeninkulman päässä lä-
himmästä maasta tai lähimmästä jäähyllystä. 

.1 Discharge into the sea of food wastes as 
far as practicable from the nearest land, but 
not less than 12 nautical miles from the near-
est land or the nearest ice shelf.  Food wastes 
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Ruokajätteet on hienonnettava tai rouhittava, 
ja niiden on pystyttävä kulkemaan verkon lä-
vitse, jonka aukot ovat korkeintaan 25 mm 
suuruisia. Ruokajätteeseen ei saa olla sekoit-
tunut muunlaista jätettä. Alueelle tuotuja lin-
tutuotteita, mukaan lukien siipikarjanliha ko-
konaisena ja paloina, ei saa poistaa mereen 
Antarktiksen alueella, jollei niitä ole steriloi-
tu. 

shall be comminuted or ground and shall be 
capable of passing through a screen with 
openings no greater than 25 mm.  Food 
wastes shall not be contaminated by any oth-
er garbage type.  Discharge of introduced 
avian products, including poultry and poultry 
parts, is not permitted in the Antarctic area 
unless it has been treated to be made sterile. 

  
2) Lastijäämiä, joita ei voida ottaa talteen 
yleisesti käytettävissä olevilla purkumene-
telmillä, poistetaan mereen ja kaikki seuraa-
vat edellytykset täyttyvät: 

.2 Discharge of cargo residues that cannot be 
recovered using commonly available  
methods for unloading, where all the follow-
ing conditions are satisfied: 

  
2.1) lastijäämät, puhdistusaineet ja lisäaineet, 
jotka sisältyvät lastiruuman pesuveteen, eivät 
sisällä meriympäristön kannalta haitallisiksi 
luokiteltuja aineita ottaen huomioon järjestön 
laatimat ohjeet; 

.1 Cargo residues, cleaning agents or addi-
tives, contained in hold washing water do not 
include any substances classified as harmful 
to the marine environment, taking into ac-
count guidelines developed by  
the Organization; 

  
2.2) sekä lähtösatama että seuraava määräsa-
tama sijaitsevat erityisalueella ja alus ei näi-
den satamien välillä poikkea erityisalueen ul-
kopuolella; 

.2 Both the port of departure and the next 
port of destination are within the special area 
and the ship will not transit outside the  
special area between those ports; 

  
2.3) mainituissa satamissa ei ole saatavana 
riittäviä vastaanottolaitteistoja ottaen huomi-
oon järjestön laatimat ohjeet; ja 

.3 No adequate reception facilities are availa-
ble at those ports taking into account  
guidelines developed by the Organization; 
and 

  
2.4) mikäli tämän kohdan 2.1, 2.2 ja 2.3 ala-
kohdan edellytykset täyttyvät, jäämiä sisältä-
vä lastiruuman pesuvesi on poistettava me-
reen mahdollisimman kaukana lähimmästä 
maasta tai lähimmästä jäähyllystä ja vähin-
tään 12 meripeninkulman päässä lähimmästä 
maasta tai lähimmästä jäähyllystä. 

.4 Where the conditions of subparagraphs 
2.1, 2.2 and 2.3 of this paragraph have been 
fulfilled, discharge of cargo hold washing 
water containing residues shall be made as 
far as practicable from the nearest land or the 
nearest ice shelf and not less than 12 nautical 
miles from the nearest land or the nearest ice 
shelf. 

  
2. Puhdistusaineita ja lisäaineita, jotka sisäl-
tyvät kannen ja ulkopintojen pesuveteen, saa 
poistaa mereen, mutta vain silloin kun nämä 
aineet eivät ole meriympäristön kannalta hai-
tallisia ottaen huomioon järjestön laatimat 
ohjeet. 

2 Cleaning agents or additives contained in 
deck and external surfaces wash water may 
be discharged into the sea, but only if these 
substances are not harmful to the marine en-
vironment, taking into account guidelines 
developed by the Organization. 

  
3. Antarktiksen alueeseen sovelletaan seu-
raavia sääntöjä (tämän säännön 1 kohdan 
sääntöjen lisäksi): 

3 The following rules (in addition to the rules 
in paragraph 1 of this regulation) apply with 
respect to the Antarctic area: 
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1) Kukin sopimuspuoli, jonka satamasta 
alukset lähtevät Antarktisen alueelle tai saa-
puvat sieltä, sitoutuu varmistamaan, että riit-
tävät laitteistot ovat käytettävissä, niin pian 
kuin on käytännössä mahdollista, kaikkien 
alusten kaiken kiinteän jätteen vastaanottoa 
varten aiheuttamatta kohtuutonta viivästystä 
ja laitteistoja käyttävien alusten tarpeet huo-
mioiden. 

.1 Each Party at whose ports ships depart en 
route to or arrive from the Antarctic area  
undertakes to ensure that as soon as practica-
ble adequate facilities are provided for the 
reception of all garbage from all ships, with-
out causing undue delay, and according to 
the needs of the ships using them. 

  
2) Kunkin sopimuspuolen on varmistettava, 
että kaikilla aluksilla, jotka purjehtivat sen li-
pun alla, on ennen saapumista Antarktiksen 
alueelle riittävä kapasiteetti kaiken kiinteän 
jätteen säilyttämiseen toimiessaan alueella, ja 
että niillä on sopimus tällaisen kiinteän jät-
teen toimittamisesta vastaanottolaitteisiin 
alueelta poistuttuaan. 

.2 Each Party shall ensure that all ships enti-
tled to fly its flag, before entering  
the Antarctic area, have sufficient capacity 
on board for the retention of all garbage, 
while operating in the area and have con-
cluded arrangements to discharge  
such garbage at a reception facility after leav-
ing the area.   

  
4. Kun kiinteä jäte on sekoittunut muihin ai-
neisiin tai kun kiinteän jätteen ovat saastutta-
neet muut aineet, joiden poistaminen mereen 
on kielletty tai joiden poistamiseen sovelle-
taan erilaisia vaatimuksia, on sovellettava 
tiukempia vaatimuksia. 

4 When garbage is mixed with or contami-
nated by other substances prohibited from 
discharge or having different discharge re-
quirements, the more stringent requirements 
shall apply. 

  
7 sääntö 

Poikkeukset 

Regulation 7  

Exceptions 

  
1. Tämän liitteen 3, 4, 5 ja 6 sääntöä ei sovel-
leta: 

1 Regulations 3, 4, 5 and 6 of this Annex 
shall not apply to: 

  
1) kiinteän jätteen poistamiseen aluksesta, 
kun se on välttämätöntä aluksen tai aluksella 
olevien turvallisuuden varmistamiseksi tai 
ihmishenkien pelastamiseksi merellä; tai 

.1 The discharge of garbage from a ship nec-
essary for the purpose of securing the safety 
of a ship and those on board or saving life at 
sea; or 

  
2) vahingossa tapahtuneeseen kiinteän jätteen 
häviämiseen, joka johtuu aluksen tai sen lait-
teiden vaurioitumisesta, edellyttäen että 
kaikki kohtuulliset varotoimet on toteutettu 
ennen vaurion tapahtumista ja sen jälkeen, 
vahingossa tapahtuvan häviämisen ehkäise-
miseksi tai minimoimiseksi; tai 

.2 The accidental loss of garbage resulting 
from damage to a ship or its equipment,  
provided that all reasonable precautions have 
been taken before and after the occurrence of 
the damage, to prevent or minimize the  
accidental loss; or 

  
3) vahingossa tapahtuneeseen kalastusväli-
neiden häviämiseen edellyttäen että kaikki 
kohtuulliset varotoimet on toteutettu tällaisen 
häviämisen ehkäisemiseksi; tai 

.3 The accidental loss of fishing gear from a 
ship provided that all reasonable  
precautions have been taken to prevent such 
loss; or 
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4) kalastusvälineiden poistamiseen aluksesta 
meriympäristön suojelun tai aluksen tai sen 
miehistön turvallisuuden vuoksi. 

.4 The discharge of fishing gear from a ship 
for the protection of the marine environment 
or for the safety of that ship or its crew. 

  
2. Kulussaoloa koskeva poikkeus: 2 Exception of en route: 
  
1) Tämän liitteen 4 ja 6 säännön kulussaoloa 
koskevia vaatimuksia ei sovelleta ruokajät-
teiden poistamiseen, mikäli on selvää, että 
näiden ruokajätteiden säilyttäminen aluksella 
muodostaa välittömän terveysriskin aluksella 
oleville ihmisille. 

.1 The en route requirements of regulations 4 
and 6 shall not apply to the discharge of food 
wastes where it is clear the retention on 
board of these food wastes presents an  
imminent health risk to the people on board. 

  
8 sääntö 

Vastaanottolaitteistot 

Regulation 8  

Reception facilities 

  
1. Kukin sopimuspuoli sitoutuu varmista-
maan, että satamissa ja terminaaleissa on riit-
tävät laitteistot kiinteän jätteen vastaanottoa 
varten aiheuttamatta aluksille aiheetonta vii-
västystä ja laitteistoja käyttävien alusten tar-
peet huomioiden. 

1 Each Party undertakes to ensure the provi-
sion of adequate facilities at ports and termi-
nals for the reception of garbage without 
causing undue delay to ships, and according 
to the needs of the ships using them. 

  
2. Kunkin sopimuspuolen on ilmoitettava jär-
jestölle, asianomaisten tietoon saatettavaksi, 
kaikki ne tapaukset, joissa tämän säännön 
mukaisesti toimitettujen laitteistojen on väi-
tetty olevan riittämättömät. 

2 Each Party shall notify the Organization for 
transmission to the Contracting Parties con-
cerned of all cases where the facilities pro-
vided under this regulation are alleged to be 
inadequate. 

  
3. Vastaanottolaitteistot erityisalueilla 3 Reception facilities within special areas 
  
1) Kukin sopimuspuoli, jonka rantaviiva 
muodostaa erityisalueen rajan, sitoutuu var-
mistamaan, että erityisalueen kaikissa sata-
missa ja terminaaleissa on mahdollisimman 
pian riittävät vastaanottolaitteistot ottaen 
huomioon näillä alueilla toimivien alusten 
tarpeet. 

.1 Each Party, the coastline of which borders 
a special area, undertakes to ensure that as 
soon as possible, in all ports and terminals 
within the special area, adequate reception 
facilities are provided, taking into account 
the needs of ships operating in these areas. 

  
2) Kukin sopimuspuoli, jota asia koskee, il-
moittaa järjestölle tämän säännön 2.1 ala-
kohdan nojalla toteutetuista toimenpiteistä. 
Saatuaan riittävät ilmoitukset järjestö vahvis-
taa ajankohdan, jolloin tämän liitteen 6 sään-
nön vaatimukset tulevat voimaan kyseisen 
alueen osalta. Järjestö ilmoittaa kaikille so-
pimuspuolille vahvistamansa ajankohdan vä-
hintään 12 kuukautta ennen kyseistä ajankoh-
taa. Ennen vahvistettua ajankohtaa erityisalu-
eella liikennöivien alusten on noudatettava 

.2 Each Party concerned shall notify the Or-
ganization of the measures taken pursuant to 
subparagraph 3.1 of this regulation.  Upon 
receipt of sufficient notifications  
the Organization shall establish a date from 
which the requirements of regulation 6 of this 
Annex in respect of the area in question are 
to take effect.  The Organization shall notify 
all Parties of the date so established no less 
than twelve months in advance of that date.  
Until the date so established, ships that are 
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tämän liitteen 4 säännön vaatimuksia, jotka 
koskevat kiinteän jätteen poistamista mereen 
erityisalueiden ulkopuolella. 

navigating in a special area shall comply with 
the requirements of regulation 4 of this  
Annex as regards discharges outside special 
areas. 

  
9 sääntö 

Satamavaltioiden suorittama operatiivisten 
vaatimusten valvonta

1
 

Regulation 9 

Port State control on operational require-
ments

1
 

  
1. Kun alus on toisen sopimuspuolen sata-
massa tai offshore-terminaalissa, kyseisen 
sopimuspuolen asianmukaisesti valtuuttamat 
viranomaiset tarkastavat, täyttääkö se tämän 
liitteen mukaiset operatiiviset vaatimukset, 
jos voidaan perustellusti olettaa, että päällik-
kö tai miehistö ei ole perehtynyt keskeisiin 
aluksella noudatettaviin menettelyihin, jotka 
koskevat kiinteän jätteen aiheuttaman pilaan-
tumisen ehkäisemistä. 

1 A ship when in a port or an offshore termi-
nal of another Party is subject to inspection 
by officers duly authorized by such Party 
concerning operational requirements under 
this Annex, where there are clear grounds for 
believing that the master or crew are not fa-
miliar with essential shipboard procedures re-
lating to the prevention of pollution by gar-
bage. 

  
2. Tämän säännön 1 kohdassa esitetyissä olo-
suhteissa sopimuspuolen on toimittava sen 
varmistamiseksi, että alus ei purjehdi ennen 
kuin tilanne on saatettu tämän liitteen vaati-
musten mukaiseen kuntoon. 

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

  
3. Tähän sääntöön sovelletaan satamavaltioi-
den suorittamaa valvontaa koskevia menette-
lyjä, joista määrätään tämän yleissopimuksen 
5 artiklassa. 

3 Procedures relating to the port State control 
prescribed in article 5 of the present Conven-
tion shall apply to this regulation. 

  
4. Mikään tässä säännössä ei rajoita sopi-
muspuolen oikeuksia ja velvollisuuksia val-
voa tässä yleissopimuksessa nimenomaisesti 
määrättyjä operatiivisia vaatimuksia. 

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. 

  
10 sääntö 

Kyltit, jätehuoltosuunnitelmat 
2
 ja jätepäivä-

kirja 

Regulation 10  

Placards, garbage management plans
2
 and 

garbage record-keeping 

1. 1) Aluksella, jonka pituus on vähintään 12 
metriä, sekä kiinteällä tai kelluvalla alustalla 
on oltava näkyvällä paikalla kyltti, jossa tie-
dotetaan miehistölle ja matkustajille tämän 
liitteen 3, 4, 5 ja 6 säännössä asetetuista kiin-
teän jätteen poistamista koskevista vaatimuk-
sista tapauskohtaisesti. 

1 .1 Every ship of 12 m or more in length 
overall and fixed or floating platforms shall 
display placards which notify the crew and 
passengers of the discharge requirements of 
regulations 3, 4, 5 and 6 of this Annex, as 
applicable. 
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.2. Kyltti laaditaan aluksen miehistön työkie-
lellä, ja aluksilla, joilla tehdään matkoja 
yleissopimuksen muiden sopimuspuolten 
lainkäyttövallan piiriin kuuluviin satamiin tai 
offshore-terminaaleihin, myös englanniksi, 
ranskaksi tai espanjaksi. 

.2 The placards shall be written in the work-
ing language of the ship's crew and, for ships 
engaged in voyages to ports or offshore ter-
minals under the jurisdiction of other Parties 
to the Convention, shall also be in English, 
French or Spanish. 

  
2. Aluksella, jonka bruttovetoisuus on vähin-
tään 100, sekä aluksella, joka on sertifioitu 
kuljettamaan vähintään 15 henkilöä, sekä 
kiinteällä tai kelluvalla alustalla on oltava jä-
tehuoltosuunnitelma. Miehistön on noudatet-
tava jätehuoltosuunnitelmaa. Tässä suunni-
telmassa on esitettävä kirjallisesti menettelyt, 
jotka koskevat kiinteän jätteen vähentämistä, 
keräämistä, säilyttämistä, käsittelyä ja pois-
tamista sekä laitteiden käyttöä aluksella. Sii-
nä on myös nimettävä suunnitelman täytän-
töönpanosta vastaava(t) henkilö(t). 
Suunnitelma on laadittava järjestön laatimien 
ohjeiden

2
 perusteella miehistön työkielellä. 

2 Every ship of 100 gross tonnage and above, 
and every ship which is certified to carry 15 
or more persons, and fixed or floating plat-
forms shall carry a garbage management plan 
which the crew shall follow.  This plan shall 
provide written procedures for minimizing, 
collecting, storing, processing and disposing 
of garbage, including the use of the equip-
ment on board.  It shall also designate the 
person or persons in charge of carrying out 
the plan.  Such a plan shall be based on the 
guidelines developed by the Organization

2
 

and written in the working language of the 
crew. 

  
3. Aluksella, jonka bruttovetoisuus on vähin-
tään 400, sekä aluksella, joka on rekisteröity 
sertifioitu kuljettamaan vähintään 15 henki-
löä ja jolla tehdään matkoja yleissopimuksen 
muiden sopimuspuolten lainkäyttövallan pii-
riin kuuluviin satamiin tai offshore-
terminaaleihin, sekä kiinteällä tai kelluvalla 
alustalla on pidettävä jätepäiväkirjaa. Jäte-
päiväkirjan, joka on joko osa aluksen virallis-
ta lokikirjaa tai muussa muodossa, on oltava 
tämän liitteen lisäyksessä olevan mallin mu-
kainen. 

3 Every ship of 400 gross tonnage and above 
and every ship which is certified to carry 15 
or more persons engaged in voyages to ports 
or offshore terminals under the jurisdiction of 
another Party to the Convention and every 
fixed or floating platform shall be provided 
with a Garbage Record Book.  The Garbage 
Record Book, whether as a part of the ship's 
official log-book or otherwise, shall be in the 
form specified in the appendix to this Annex:   

  
1) Jokainen poistaminen mereen tai vastaan-
ottolaitteistoon ja jokainen suoritettu jätteen-
poltto on merkittävä viipymättä jätepäiväkir-
jaan, ja toimenpiteestä vastaava päällystön 
jäsen vahvistaa sen allekirjoituksellaan pois-
tamisen tai polttamisen suorittamispäivänä. 
Aluksen päällikön on allekirjoitettava jäte-
päiväkirjan jokainen täytetty sivu. Merkinnät 
jätepäiväkirjaan on tehtävä ainakin englan-
niksi, ranskaksi tai espanjaksi. Jos merkinnät 
tehdään myös sen valtion virallisella kielellä, 
jonka lipun alla alus purjehtii, tällä kielellä 
tehdyt merkinnät ovat ensisijaisia ristiriitati-
lanteessa; 

.1 Each discharge into the sea or to a recep-
tion facility, or a completed incineration, 
shall be promptly recorded in the Garbage 
Record Book and signed for on the date of 
the discharge or incineration by the officer in 
charge.  Each completed page of the Garbage 
Record Book shall be signed by the master of 
the ship.  The entries in the Garbage Record 
Book shall be at least in English, French or 
Spanish.  Where the entries are also made in 
an official language of the State whose flag 
the ship is entitled to fly, the entries in that 
language shall prevail in case of a dispute or 
discrepancy; 

  
2) Kutakin poistamista tai polttamista koske- .2 The entry for each discharge or incinera-
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vaan merkintään on sisällytettävä päivämäärä 
ja kellonaika, aluksen sijaintipaikka, kiinteän 
jätteen jätelaji sekä arvioitu poistettu tai pol-
tettu määrä; 

tion shall include date and time, position of 
the ship, category of the garbage and the es-
timated amount discharged or incinerated; 

  
3) Jätepäiväkirja on pidettävä aluksella tai 
kiinteällä tai kelluvalla alustalla paikassa, 
jossa se on helposti saatavissa tarkastusta 
varten kaikkina asianmukaisina aikoina. 
Asiakirjaa on säilytettävä vähintään kaksi 
vuotta viimeisen merkinnän tekemisestä. 

.3 The Garbage Record Book shall be kept on 
board the ship or the fixed or floating  
platform, and in such a place as to be readily 
available for inspection at all reasonable 
times.  This document shall be preserved for 
a period of at least two years from the date of 
the last entry made in it; 

  
4) Tämän liitteen 7 säännössä tarkoitettu 
poistaminen tai vahingossa tapahtunut hä-
viäminen merkitään jätepäiväkirjaan, tai 
aluksella, jonka bruttovetoisuus on alle 400, 
aluksen viralliseen lokikirjaan. Merkinnän on 
sisällettävä poistamisen tai häviämisen tapah-
tumispaikka, olosuhteet ja syyt, yksityiskoh-
taiset tiedot poistetuista tai hävinneistä koh-
teista toteutetut kohtuulliset varotoimet pois-
tamisen tai vahingossa tapahtuneen häviön 
ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. 

.4 In the event of any discharge or accidental 
loss referred to in regulation 7 of this Annex 
an entry shall be made in the Garbage Record 
Book, or in the case of any ship of less than 
400 gross tonnage, an entry shall be made in 
the ship's official log-book, of the location, 
circumstances of, and the reasons for the dis-
charge or loss, details of the items discharged 
or lost, and the reasonable precautions taken 
to prevent or minimize such discharge or  
accidental loss. 

  
4. Hallinto voi myöntää poikkeuksia jätepäi-
väkirjoja koskevista vaatimuksista seuraavis-
sa tapauksissa: 

4 The Administration may waive the re-
quirements for Garbage Record Books for:   

  
1) alus, jolla tehdään enintään 1 tunnin mit-
taisia matkoja ja joka on rekisteröity kuljet-
tamaan vähintään 15 henkilöä; tai 

.1 Any ship engaged on voyages of one (1) 
hour or less in duration which is certified to 
carry 15 or more persons; or 

  
2) kiinteät tai kelluvat alustat. .2 Fixed or floating platforms. 
  
5. Yleissopimuksen sopimuspuolen hallituk-
sen toimivaltaisella viranomaisella on oikeus 
tarkastaa jätepäiväkirjat tai aluksen virallinen 
lokikirja millä tahansa aluksella, joka kuuluu 
tämän säännön soveltamisalaan, kun alus on 
sen satamassa tai offshore-terminaalissa, ja 
sillä on oikeus ottaa jäljennös näihin kirjoihin 
tehdyistä merkinnöistä ja saada pyynnöstä 
aluksen päällikön oikeaksi todistama jäljen-
nös näistä merkinnöistä. Näin otetut jäljen-
nökset, jotka aluksen päällikkö on todistanut 
oikeiksi jäljennöksiksi aluksen jätepäiväkir-
jan tai aluksen virallisen lokikirjan merkin-
nöistä, on otettava tutkittavaksi mahdollises-
sa oikeudenkäynnissä todisteena merkinnässä 
todetuista tosiseikoista. Jätepäiväkirja tai 
aluksen virallinen lokikirja on tarkastettava ja 

5 The competent authority of the Govern-
ment of a Party to the Convention may in-
spect the Garbage Record Books or ship's of-
ficial log–book on board any ship to which 
this regulation applies while the ship is in its 
ports or offshore terminals and may make a 
copy of any entry in those books, and may 
require the master of the ship to certify that 
the copy is a true copy of such an entry.  Any 
copy so made, which has been certified by 
the master of the ship as a true copy of an en-
try in the ship's Garbage Record Book or 
ship's official log-book, shall be admissible 
in any judicial proceedings as evidence of the 
facts stated in the entry.  The inspection of a 
Garbage Record Book or ship's official log-
book and the taking of a certified copy by the 
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toimivaltaisen viranomaisen on otettava oi-
keaksi todistettu jäljennös tämän kohdan mu-
kaisesti mahdollisimman nopeasti aiheutta-
matta alukselle aiheetonta viivytystä. 

competent authority under this paragraph 
shall be performed as expeditiously as possi-
ble without causing the ship to be unduly de-
layed. 

  
6. Tämän liitteen 7.1.3 ja 7.1.4 säännössä 
tarkoitetusta kalastusvälineiden vahingossa 
tapahtuneesta häviämisestä tai poistamisesta, 
josta aiheutuu huomattava uhka meriympä-
ristölle tai navigoinnille, on ilmoitettava val-
tiolle, jonka lipun alla alus purjehtii, ja sil-
loin, kun häviäminen tai poistaminen tapah-
tuu rannikkovaltion lainkäyttövallan piiriin 
kuuluvilla vesillä, myös kyseiselle rannikko-
valtiolle. 

6 The accidental loss or discharge of fishing 
gear as provided for in regulations 7.1.3 and 
7.1.3bis which poses a significant threat to 
the marine environment or navigation shall 
be reported to the State whose flag the ship is 
entitled to fly, and, where the loss or dis-
charge occurs within waters subject to the ju-
risdiction of a coastal State, also to that 
coastal State. 
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1
 Ks. satamavaltioiden valvontamenettelyt, 

jotka järjestö on hyväksynyt päätöslauselmal-
la A.787(19) ja muuttanut päätöslauselmalla 
A.882(21); ks. myynnissä oleva IMO:n jul-
kaisu IA650E. 

1
 Refer to the Procedures for port State con-

trol adopted by the Organization by resolu-
tion A.787(19) and  
amended by A.882(21); see IMO sales publi-
cation IA650E. 

  
2
 Ks. jätehuoltosuunnitelmien laatimista kos-

kevat ohjeet, jotka järjestön alainen meriym-
päristön suojelukomitea on hyväksynyt pää-
töslauselmalla MEPC.71(38); ks. suojeluko-
mitean ryhmäkirjekiertokirje MEPC/Circ.317 
ja myynnissä oleva IMO:n julkaisu IA656E. 

2
 Refer to the Guidelines for the development 

of garbage management plans adopted by the 
Marine Environment Protection Committee 
of the Organization by resolution 
MEPC.71(38); see MEPC/Circ.317  
and IMO sales publication IA656E. 
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LISÄYS 
 

JÄTEPÄIVÄKIRJAN MALLI 
 
Aluksen nimi: _______________________ 
 
Rekisterinumero tai tunnuskirjaimet: _________________________ 
 
IMO nro: _______________________ 
 
Ajanjakso: ___________ Alkamisajankohta: _________ Päättymisajankohta: ____________ 
 
1. Johdanto 
Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehdyn kansainvälisen 
yleissopimuksen (MARPOL-yleissopimuksen), sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1978 
pöytäkirjalla, V liitteen 10 säännön mukaan jokaisesta kiinteän jätteen poistamisesta tai polt-
tamisesta on pidettävä kirjaa. Tämä koskee poistamista mereen, vastaanottolaitteistoihin tai 
muihin aluksiin sekä vahingossa tapahtunutta kiinteän jätteen häviämistä. 
 
2. Kiinteä jäte ja jätehuolto 
”Kiinteä jäte” tarkoittaa kaikenlaisia ruokajätteitä, kotitalousjätteitä ja aluksen toiminnasta ai-
heutuvia jätteitä, kaikenlaisia muoveja, lastijäämiä, jätteenpolttouunin tuhkaa, ruokaöljyä, ka-
lastusvälineitä ja eläinten ruhoja, joita syntyy aluksen tavanomaisen toiminnan aikana ja jota 
on jatkuvasti tai aika ajoin poistettava aluksesta lukuun ottamatta tämän yleissopimuksen 
muissa liitteissä määriteltyjä tai lueteltuja aineita. Kiinteään jätteeseen eivät kuulu tuoreet ka-
lat ja niiden osat, jotka on saatu matkan aikana harjoitetun kalastustoiminnan seurauksena tai 
sellaisen kalanviljelyn seurauksena, johon sisältyy kalojen, myös äyriäisten, kuljetus kalanvil-
jelylaitokseen ja pyydettyjen kalojen, myös äyriäisten, kuljetus tällaisista laitoksista rannikolle 
jalostettavaksi. Merkityksellisten tietojen osalta on otettava huomioon myös MARPOL-
yleissopimuksen V liitteen täytäntöönpanoa koskevat ohjeet.

3
  

 
3. Kiinteän jätteen kuvaus 
Kiinteä jäte on ryhmiteltävä jätepäiväkirjaa (tai aluksen virallista lokikirjaa) varten seuraavas-
ti: 
 
A. Muovit 
 
B. Ruokajätteet 
 
C. Kotitalousjätteet 
 
D. Ruokaöljy 
 
E. Jätteenpolttouunin tuhka 
 
F. Aluksen toiminnasta aiheutuvat jätteet 
 
G. Lastijäämät 
 
H. Eläinten ruhot 
 
I. Kalastusvälineet

4
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4. Merkinnät jätepäiväkirjaan 
 
4.1. Jätepäiväkirjaan on tehtävä merkinnät kustakin seuraavasta tapahtumasta: 
 
4.1.1. Kun kiinteää jätettä poistetaan maissa olevaan vastaanottolaitteistoon

5
 tai muihin aluk-

siin: 
 
1) poistamispäivä ja -kellonaika 
2) satama tai laitteisto taikka aluksen nimi 
3) poistetun kiinteän jätteen jätelaji 
4) jokaisen jätelajin arvioitu poistettu määrä kuutiometreinä  
5) toimenpiteestä vastaavan päällystön jäsenen allekirjoitus. 
 
4.1.2. Kun kiinteää jätettä poltetaan jätteenpolttouunissa: 
 
1) polttamisen alkamis- ja päättymispäivä ja -kellonaika 
2) aluksen sijaintipaikka (leveysaste ja pituusaste) polttamisen alkaessa ja päättyessä 
3) poltetun kiinteän jätteen jätelajit 
4) arvioitu poltettu määrä kuutiometreinä 
5) toimenpiteestä vastaavan päällystön jäsenen allekirjoitus. 
 
4.1.3. Kun kiinteää jätettä poistetaan mereen MARPOL-yleissopimuksen V liitteen 4, 5 tai 6 
säännön mukaisesti: 
 
1) poistamispäivä ja -kellonaika 
2) aluksen sijaintipaikka (leveysaste ja pituusaste). Huom. lastijäämien poistamisen osalta on 
ilmoitettava myös sijaintipaikat poistamisen alkaessa ja päättyessä. 
3) poistetun kiinteän jätteen jätelaji 
4) jokaisen jätelajin arvioitu poistettu määrä kuutiometreinä  
5) toimenpiteestä vastaavan päällystön jäsenen allekirjoitus. 
 
4.1.4. Vahingossa tapahtuneet tai muut poikkeukselliset kiinteän jätteen poistamiset tai hä-
viämiset mereen, MARPOL-yleissopimuksen V liitteen 7 säännön mukaiset tapaukset mukaan 
luettuina: 
 
1) tapahtumispäivä ja -kellonaika 
2) satama ja aluksen sijaintipaikka tapahtumishetkellä (leveysaste, pituusaste ja veden syvyys, 
jos tiedossa) 
3) poistetun tai hävinneen kiinteän jätteen jätelaji 
4) jokaisen jätelajin arvioitu määrä kuutiometreinä  
5) poistamisen tai häviämisen syy ja yleisiä huomautuksia. 
 
4.2. Kiinteän jätteen määrä 
 
Aluksella olevan kiinteän jätteen määrä on arvioitava kuutiometreinä, mahdollisuuksien mu-
kaan jokaisen jätelajin osalta erikseen. Jätepäiväkirjassa on useita viittauksia kiinteän jätteen 
arvioituun määrään. Kiinteän jätteen määrien arvioinnin täsmällisyys on tulkinnanvarainen 
asia. Määrää koskevat arviot eroavat toisistaan ennen jätteen käsittelyä ja käsittelyn jälkeen. 
Joissakin käsittelytavoissa, esimerkiksi ruokajätteen jatkuvassa käsittelyssä, ei ole mahdollista 
antaa käyttökelpoista arviota määrästä. Tällaiset tekijät on otettava huomioon tehtäessä ja tul-
kittaessa jätepäiväkirjaan tehtyjä merkintöjä. 
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3
 MARPOL 73/78 -yleissopimuksen V liitteen täytäntöönpanoa koskevat ohjeet, sellaisina 

kuin ne ovat muutettuina päätöslauselmilla 
4
 Ks. ohjeet, jotka järjestö laatii myöhemmin. 

5
 Aluksen päällikön tulisi saada vastaanottolaitteistojen, proomut ja trukit mukaan luettuina, 

toiminnasta vastaavalta taholta kuitti tai todistus, jossa ilmoitetaan siirretyn kiinteän jätteen 
arvioitu määrä. Kuitit tai todistukset on sisällytettävä jätepäiväkirjaan. 
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LUETTELO KIINTEÄN JÄTTEEN POISTAMISISTA 

 
Aluksen nimi: ___________________________ 
 
Rekisterinumero tai tunnuskirjaimet: ____________________________ 
 
IMO nro: ____________ 
 
Kiinteän jätteen jätelajit: 
 
A. Muovit 
B. Ruokajätteet 
C. Kotitalousjätteet (esim. paperituotteet, lumppu, lasi, metalli, pullot, astiat jne.) 
D. Ruokaöljy 
E. Jätteenpolttouunin tuhka 
F. Aluksen toiminnasta aiheutuvat jätteet 
G. Lastijäämät 
H. Eläinten ruhot 
I. Kalastusvälineet 
 
 
TAULUKON UUSI ULKOASU SEURAAVASTI: 
Päivä / 

kellon-

aika: 

Aluksen  

sijaintipaikka / 

huomautukset (esim.  

häviäminen  

vahingossa) 

Jätelaji Arvioitu poistettu 

tai poltettu määrä 

Mereen Vastaanotto-

laitteistoon 

Poltta-

minen 

Oikeaksi  

todistaminen / 

allekirjoitus 

        

        

        

        

 

 
Päällikön allekirjoitus: _______________ Päiväys: ________________________ 
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APPENDIX 
 

FORM OF GARBAGE RECORD BOOK 
  
Name of ship: _______________________ 
  
Distinctive number or letters: ________________________ 
  
IMO No.: ________________________ 
  
Period: ____________ From: ______________ To: _____________ 
  
1 Introduction  
  
In accordance with regulation 10 of Annex V of the International Convention for the Preven-
tion of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL),  a record 
is to be kept of each discharge operation or completed incineration.  This includes discharges 
into the sea, to reception facilities, or to other ships, as well as the accidental loss of garbage.  
  
2 Garbage and garbage management  
  
Garbage means all kinds of food wastes, domestic wastes and operational wastes, all plastics, 
cargo residues, cooking oil, fishing gear, and animal carcasses generated during the normal 
operation of the ship and liable to be disposed of continuously or periodically except those 
substances which are defined or listed in other Annexes to the present Convention.  Garbage 
does not include fresh fish and parts thereof generated as a result of fishing activities under-
taken during the voyage, or as a result of aquaculture activities which involve the transport of 
fish including shellfish for placement in the aquaculture facility and the transport of harvested 
fish including shellfish from such facilities to shore for processing.   
 
The Guidelines for the Implementation of Annex V of MARPOL

3
 should also be referred to 

for relevant information.  
  
3 Description of the garbage  
  
Garbage is to be grouped into categories for the purposes of the Garbage Record Book (or 
ship's official log-book) as follows:  
  
A Plastics  
  
B Food wastes  
  
C Domestic Wastes  
  
D Cooking Oil  
  
E Incinerator ashes  
  
F Operational wastes  
 
G Cargo residues  
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H Animal Carcass(es)  
  
I Fishing Gear

4
 

  
4 Entries in the Garbage Record Book  
  
4.1 Entries in the Garbage Record Book shall be made on each of the following occasions:  
  
4.1.1 When garbage is discharged to a reception facility

5
 ashore or to other ships:  

  
.1 Date and time of discharge  
.2 Port or facility, or name of ship  
.3 Categories of garbage discharged  
.4 Estimated amount discharged for each category in cubic metres  
.5 Signature of officer in charge of the operation.  
  
4.1.2 When garbage is incinerated:  
  
.1 Date and time of start and stop of incineration  
.2 Position of the ship (latitude and longitude) at the start and stop of incineration  
.3 Categories of garbage incinerated  
.4 Estimated amount incinerated in cubic metres  
.5 Signature of the officer in charge of the operation.  
  
4.1.3 When garbage is discharged into the sea in accordance with regulations 4, 5 or 6 of An-
nex V of MARPOL:  
  
.1 Date and time of discharge  
.2 Position of the ship (latitude and longitude).  Note: for cargo residue discharges, include 
discharge start and stop positions.  
.3 Category of garbage discharged  
.4 Estimated amount discharged for each category in cubic metres  
.5 Signature of the officer in charge of the operation.  
  
4.1.4 Accidental or other exceptional discharges or loss of garbage into the sea, including in 
accordance with regulation 7 of Annex V of MARPOL:  
  
.1 Date and time of occurrence  
.2 Port or position of the ship at time of occurrence (latitude, longitude and water depth if 
known)  
.3 Categories of garbage discharged or lost  
.4 Estimated amount for each category in cubic metres  
.5 The reason for the discharge or loss and general remarks.   
 
4.2 Amount of garbage  
  
The amount of garbage on board should be estimated in cubic metres, if possible separately 
according to category.  The Garbage Record Book contains many references to estimated 
amount of garbage.  It is recognized that the accuracy of estimating amounts of garbage is left 
to interpretation.  Volume estimates will differ before and after processing.  Some processing 
procedures may not allow for a usable estimate of volume, e.g., the continuous processing of 
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food waste.  Such factors should be taken into consideration when making and interpreting en-
tries made in a record.  
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3
 Refer to the Guidelines for the Implementation of Annex V of MARPOL 73/78, as amended 

by resolutions.  
4
 Refer to Guidelines to be developed by the Organization.  

5
 Ship's masters should obtain from the operator of the reception facilities, which includes 

barges and trucks, a receipt or certificate specifying the estimated amount of garbage trans-
ferred.  The receipts or certificates must be kept together with the Garbage Record Book.  
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RECORD OF GARBAGE DISCHARGES 
  
Ship's name: ________________________ 
  
Distinctive No., or letters: ________________________ 
  
IMO No.: ______________ 
  
Garbage categories:  
  
A. Plastics  
B. Food wastes  
C. Domestic wastes (e.g., paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.)  
D. Cooking oil  
E. Incinerator Ashes  
F. Operational wastes  
G. Cargo residues  
H. Animal Carcass(es)  
I. Fishing gear  
  
NEW TABLE LAYOUT AS BELOW:  
Date/ 

Time 

Position of the 

Ship / Remarks 

(e.g., accidental 

loss) 

Category Estimated 

Amount 

Discharged 

or 

Incinerated 

To 

Sea 

To 

Reception 

Facility 

Incineration Certification/ 

Signature 

        

        

        

        

 
 
Master’s signature: ___________________ Date: ___________________ 
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LIITE 12 ANNEX 12 

  
PÄÄTÖSLAUSELMA MEPC.251(66), RESOLUTION MEPC.251(66) 
  
Annettu 4 päivänä huhtikuuta 2014 Adopted on 4 April 2014 
  
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 

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF 
THE PROTOCOL OF 1997 TO AMEND  
THE INTERNATIONAL CONVENTION 
FOR THE PREVENTION OF  
POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS 
MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 
1978 RELATING THERETO 

  
Muutokset MARPOL-sopimuksen liitteeseen 
VI ja vuoden 2008 typen oksidien tekniseen 
säännöstöön  

Amendments to MARPOL Annex VI and the 
NOx Technical Code 2008  

  
(muutokset 2, 13, 19, 20 ja 21 sääntöihin se-
kä lisäys MARPOL-sopimuksen liitteen VI 
mukaiseen IAPP-todistuskirjaan ja vuoden 
2008 typen oksidien teknisen säännöstön 
mukaiseen kahta polttoainetta käyttävien 
moottorien todistuskirjaan) 

(Amendments to regulations 2, 13, 19, 20 
and 21 and the Supplement to the IAPP Cer-
tificate under MARPOL Annex VI and  
certification of dual-fuel engines under the 
NOX Technical Code 2008) 

  
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 tehtäviä, 

RECALLING article 38(a) of the Conven-
tion on the International Maritime Organiza-
tion concerning the functions of the Marine 
Environment Protection Committee con-
ferred upon it by international conventions 
for the prevention and control of marine pol-
lution from ships,   

  
PANEE MERKILLE alusten aiheuttaman 
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 
1973 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen 
(jäljempänä ’vuoden 1973 yleissopimus’) 16 
artiklan, alusten aiheuttaman meren pilaan-

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 
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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, 

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 amendments 
to the 1973 Convention, as modified by the 
1978 and 1997 Protocols, 

  
PANEE MERKILLE, että vuoden 1997 
pöytäkirjan myötä liite VI eli "Säännöt alus-
ten aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäi-
semiseksi" lisättiin vuoden 1973 sopimuk-
seen, 

NOTING that, by the 1997 Protocol, 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 MERKILLE MARPOL-
yleissopimuksen liitteessä VI olevan 13 
säännön, joka tekee meridieselmoottoreiden 
typenoksidien päästöjenrajoituksesta (vuoden 
2008 typen oksidien tekninen säännöstö) pa-
kollisen kyseisen liitteen mukaisesti, 

NOTING FURTHER regulation 13 of 
MARPOL Annex VI which makes the Tech-
nical Code on Control of Emission of Nitro-
gen Oxides from Marine Diesel Engines 
(NOx Technical XCode 2008) mandatory un-
der that Annex, 

  
PANEE MERKILLE MYÖS, että sekä uu-
distettu liite VI, joka on otettu käyttöön pää-
töslauselmalla MEPC.176(58), että vuoden 
2008 typen oksidien tekninen säännöstö, joka 
on otettu käyttöön päätöslauselmalla 
MEPC.177(58), astuivat voimaan 1 päivänä 
heinäkuuta 2010, 

NOTING ALSO that both the revised An-
nex VI, adopted by resolution MEPC.176(58) 
and the NOx Technical Code 2008, adopted 
by resolution MEPC.177(58) entered into 
force on 1 July 2010, 

  
muutetun VI liitteen ja vuoden 2008 typen 
oksidien teknisen säännöstön muutosehdo-
tukset HUOMIOIDEN, 

HAVING CONSIDERED draft amend-
ments to the revised Annex VI and the NOx 
Technical Code 2008, 

  
1. HYVÄKSYY vuoden 1973 sopimuksen 
16 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti 
muutokset liitteeseen VI ja vuoden 2008 ty-
pen oksidien tekniseen säännöstöön, jonka 
teksti on tämän päätöslauselman liitteenä; 

1. ADOPTS, in accordance with article 
16(2)(d) of the 1973 Convention, the 
amendments to Annex VI and the NOx Tech-
nical Code 2008, the text of which is set out 
in the annex to the present resolution; 
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2. PÄÄTTÄÄ vuoden 1973 yleissopimuksen 
16 artiklan 2 kappaleen f kohdan iii ala-
kohdan mukaisesti, että mainitut muutokset 
katsotaan hyväksytyiksi 1 päivänä maalis-
kuuta 2015, ellei ennen tätä päivää vähintään 
yksi kolmannes sopimuspuolista tai sopi-
muspuolet, joiden kauppalaivastot yhdessä 
edustavat vähintään 50:tä prosenttia koko 
maailman kauppalaivaston bruttovetoisuu-
desta, ole ilmoittanut järjestön pääsihteerille, 
että ne vastustavat muutoksia; 

2. DETERMINES, in accordance with arti-
cle 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, that 
the amendments shall be deemed to have 
been accepted on 1 March 2015, 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% 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 syyskuuta 2015, kun ne on hyväksyt-
ty 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 September 2015 upon their 
acceptance in accordance with paragraph 2 
above; 

  
4. PYYTÄÄ pääsihteeriä toimittamaan vuo-
den 1973 sopimuksen 16 artiklan 2 kohdan e 
alakohdan mukaisesti vuoden 1973 sopimuk-
sen, sellaisena kuin sitä on muutettu vuosien 
1978 ja 1997 pöytäkirjoilla, sopimuspuolille 
oikeaksi todistetut jäljennökset tästä päätös-
lauselmasta ja liitteestä olevista muutoksista; 

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 Järjestön jäsenille, jotka eivät sopi-
muspuolia ole vuoden 1973 sopimuksessa, 
sellaisena kuin sitä on muutettu vuosien 1978 
ja 1997 pöytäkirjoilla, jäljennökset nykyises-
tä päätöslauselmasta ja sen liitteestä. 

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. 
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LIITE ANNEX 

  
MUUTOKSET MARPOL-SOPIMUKSEN 
VI LIITTEESEEN JA VUODEN 2008 
TYPEN OKSIDIEN TEKNISEEN 
SÄÄNNÖSTÖÖN 

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX 
VI AND THE NOx TECHNICAL CODE 
2008 

  
MUUTOKSET MARPOL-SOPIMUKSEN 
LIITTEESEEN VI 

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX 
VI 

  
1 luku 

Yleistä 

Chapter 1 

General 

  
2 sääntö 

Määritelmät 

Regulation 2 

Definitions 

  
1 26 kappale muutetaan seuraavanlaiseksi: 1 Paragraph 26 is amended to read as fol-

lows: 
  
 "26 Tämän liitteen 4 luvun mukaisella kaa-
susäiliöaluksella tarkoitetaan säiliöalusta, 
muuta kuin tämän säännön 38 kappaleessa 
määritettyä LNG-säiliöalusta, joka on raken-
nettu tai otettu käyttöön ja jota käytetään nes-
temäisten kaasujen kuljetukseen irtolastina." 

 "26 Gas carrier in relation to chapter 4 of 
this Annex means a cargo ship, other than an 
LNG carrier as defined in paragraph 38 of 
this regulation, constructed or adapted and 
used for the carriage in bulk of any liquefied 
gas." 

  
2 Uudet 38–43 kappaleet lisätään nykyisen 
37 kappaleen jälkeen seuraavasti: 

2 New paragraphs 38 to 43 are added after 
existing paragraph 37 as follows:  

  
 "38 Tämän liitteen 4 luvun mukaisella LNG-
säiliöaluksella tarkoitetaan säiliöalusta, joka 
on rakennettu tai otettu käyttöön ja jota käy-
tetään nestemäisen maakaasun (liquefied na-
tural gas, LNG) kuljetukseen irtolastina. 

 "38 LNG carrier in relation to chapter 4 of 
this Annex means a cargo ship constructed or 
adapted and used for the carriage in bulk of 
liquefied natural gas (LNG). 

  
 39 Tämän liitteen 4 luvun mukaisella ristei-
lyaluksella tarkoitetaan matkustaja-alusta, 
jolla ei ole lastikantta ja joka on suunniteltu 
erityisesti matkustajien kaupalliseen kuljet-

 39 Cruise passenger ship in relation to chap-
ter 4 of this Annex means a passenger ship 
not having a cargo deck, designed exclusive-
ly for commercial transportation of  
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tamiseen, johon sisältyy yöpyminen meri-
matkalla. 

passengers in overnight accommodations on 
a sea voyage. 

  
 40 Tämän liitteen 4 luvun mukaisella tavan-
omaisella kuljetuskoneistolla tarkoitetaan 
kuljetuskoneistoa, jossa mäntäpolttomoottori 
toimii pääasiallinen käyttövoimana, joka on 
kytketty potkuriakseliin joko suoraan tai 
vaihteiston kautta. 

 40 Conventional propulsion in relation to 
chapter 4 of this Annex means a method of 
propulsion where a main reciprocating inter-
nal combustion engine(s) is the prime mover 
and coupled to a propulsion shaft either di-
rectly or through a gear box. 

  
 41 Tämän liitteen 4 luvun mukaisella epäta-
vanomaisella kuljetuskoneistolla tarkoitetaan 
muuta kuljetuskoneistoa kuin tavanomaista 
kuljetuskoneistoa, kuten dieselsähkö-, turbii-
ni- ja hybridikäyttövoimajärjestelmiä. 

 41 Non-conventional propulsion in relation 
to chapter 4 of this Annex means a method of 
propulsion, other than conventional propul-
sion, including diesel-electric propulsion, 
turbine propulsion, and hybrid propulsion 
systems. 

  
 42 Tämän liitteen 4 luvun mukaisella aluk-
sella, jolla on jäänmurtokyky, tarkoitetaan 
lastialusta, joka on suunniteltu murtamaan ta-
saista jäätä itsenäisesti vähintään kahden 
solmun nopeudella, kun jää on paksuudeltaan 
vähintään 1,0 metriä ja jään taivutuslujuus on 
vähintään 500 kPa. 

 42 Cargo ship having ice-breaking capabil-
ity in relation to chapter 4 of this Annex 
means a cargo ship which is designed to 
break level ice independently with a speed of 
at least 2 knots when the level ice thickness 
is 1.0 m or more having ice bending strength 
of at least 500 kPa. 

  
 43 Aluksella, joka on luovutettu 1 päivänä 
syyskuuta 2019 tai sen jälkeen, tarkoitetaan 
alusta: 

 43 A ship delivered on or after 1 September 
2019 means a ship: 

  
.1 jonka rakennussopimus on tehty 1 päivänä 
syyskuuta 2015 tai sen jälkeen; tai 

.1 for which the building contract is placed 
on or after 1 September 2015; or 

  
.2 jos rakennussopimusta ei ole tehty, jonka 
köli on laskettu tai joka on samanlaisessa ra-
kennusvaiheessa 1 päivänä maaliskuuta 2016 
tai sen jälkeen; tai 

.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 March 
2016; or 

  
.3 jonka toimitus on 1 päivänä syyskuuta 
2019 tai sen jälkeen." 

.3 the delivery of which is on or after 1 Sep-
tember 2019." 

  
2 luku 

Katsastus, todistukset ja valvonta 

Chapter 2 

Survey, certification and means of control 
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5 sääntö 

Katsastukset 

Regulation 5 

Surveys 

  
3 4.2 kappaleen ensimmäisessä lauseessa sa-
na "alus" korvataan sanoilla "uusi alus". 

3 In the first sentence of paragraph 4.2, the 
words "a ship" are replaced with the words "a 
new ship". 

  
3 luku 

Alusten päästöjen valvontaa koskevat vaa-
timukset 

Chapter 3 

Requirements for control of emissions 
from ships 

  
13 sääntö 

Typen oksidit (NOX) 

Regulation 13 

Nitrogen oxides (NOX) 

  
4 Kappale 2.2 muutetaan seuraavanlaiseksi: 4 Paragraph 2.2 is amended to read as fol-

lows: 
  
"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 ole 
mahdollista täyttää tämän säännön 5.1 kappa-
leen 1 alakohdan vaatimuksia (III taso), kor-
vaava moottori täyttää tämän säännön 4 kap-
paleen vaatimukset (II taso). Samalla on 
otettava huomioon Järjestön laatimat ohjeet*. 

"2.2 For a major conversion involving the re-
placement 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 at the 
time of the replacement or addition of the en-
gine shall apply. In the case of replacement 
engines only, if it is not possible for such a 
replacement engine to meet the standards set 
forth in paragraph 5.1.1 of this regulation 
(Tier III, as applicable), then that replace-
ment engine shall meet the standards set forth 
in paragraph 4 of this regulation (Tier II), 
taking into account guidelines developed by 
the Organization*.   

  
  

————— 
* Katso vuoden 2013 MARPOL-sopimuksen VI 
liitteen 13.2.2 säännön mukaisia vuoden 2013 oh-
jeita siltä osin kuin ne käsittelevät sitä, että eri-
laisten vaihtomoottoreiden ei tarvitse noudattaa 
III tason rajoitetta, mikä on otettu käyttöön pää-
töslauselmalla MEPC.230(65)." 

————— 
* Refer to the 2013 Guidelines as required by 
regulation 13.2.2 of MARPOL Annex VI in re-
spect of non-identical replacement engines not re-
quired to meet the Tier III limit, adopted by the 
MEPC by resolution MEPC.230(65)." 
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5 5.1 ja 5.2 kappaleet muutetaan 
seuraavanlaisiksi: 

5 Paragraphs 5.1 and 5.2 are amended to read 
as follows: 

 
 
 
 

 

"III taso "Tier III 
  
 5.1 Tämän liitteen 3 säännön mukaisesti 
päästöjenvalvontaalueella, joka on suunnitel-
tu tämän määräyksen 6 kappaleen mukaisesti 
typen oksidien valvonnan III tasolle, aluk-
seen asennetun meridieselmoottorin toiminta: 

 5.1 Subject to regulation 3 of this Annex, in 
an emission control area designated for Tier 
III NOX control under paragraph 6 of this 
regulation, the operation of a marine diesel 
engine that is installed on a ship: 

  
 .1 kielletään, elleivät moottorin typen oksi-
dipäästöt (laskettuna typpidioksidin painotet-
tuna kokonaispäästönä) noudata seuraavia ra-
joja, joissa n = moottorin nimelliskierrosluku 
(kampiakselin kierroksia minuutissa): 

 .1 is prohibited except when the emission of 
nitrogen oxides (calculated as the total 
weighted emission of NOX) from the engine 
is within the following limits, where  
n = rated engine speed (crankshaft revolu-
tions per minute): 

  
  .1 3,4 g/kWh, kun n on alle 130 rpm;   .1 3.4 g/kWh when n is less than 130 rpm; 
  
  .2 9 • n

(–0.2)
 g/kWh kun n on vähintään 130 

rpm mutta alle 2 000 rpm; 
  .2 9 • n

(–0.2)
 g/kWh when n is 130 or more 

but less than 2,000 rpm; 
  
  .3 2,0 g/kWh, kun n on yli 2 000 rpm;   .3 2.0 g/kWh when n is 2,000 rpm or more; 
  
kun when: 
  
 .2 kyseinen alus on rakennettu 1 päivänä 
tammikuuta 2016 tai sen jälkeen ja operoi 
Pohjois-Amerikan NOX – päästöjen valvonta-
alueella tai Yhdysvaltojen Karibianmeren 
NOX – päästöjen valvonta-alueella; 

 .2 that ship is constructed on or after 1 Janu-
ary 2016 and is operating in the North  
American Emission Control Area or the 
United States Caribbean Sea Emission Con-
trol Area;   

  
kun when: 
  
 .3 kyseinen alus operoi päästöjen valvonta-
alueella, joka on suunniteltu tämän säännön 6 
kappaleen mukaisesti typen oksidien valvon-
nan III tasolle ja joka ei ole tämän määräyk-
sen 5.1.2 kappaleen mukainen päästöjen val-
vonta-alue, ja joka on rakennettu kyseisen 
päästöjen valvonta-alueen käyttöönottopäi-
vänä tai sen jälkeen tai myöhäisempänä päi-

 .3 that ship is operating in an emission con-
trol area designated for Tier III NOX control 
under paragraph 6 of this regulation, other 
than an emission control area described in 
paragraph 5.1.2 of this regulation, and is con-
structed on or after the date of adoption of 
such an emission control area, or a later date 
as may be specified in the amendment desig-
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vänä, kuten saatetaan määrittää typen oksidi-
en III tason päästöjen valvonta-aluetta kos-
kevassa muutoksessa, sen mukaan kumpi 
ajankohta on myöhäisempi. 

nating the NOX Tier III emission control ar-
ea, whichever is later. 

  
 5.2 Tämän säännön 5.1.1 kappaletta ei so-
velleta 

 5.2 The standards set forth in paragraph 
5.1.1 of this regulation shall not apply to:   

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

  .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, of 
less than 24 metres when it has been specifi-
cally designed, and is used solely, for recrea-
tional purposes; or 

  
  .2 sellaiselle alukselle asennettuun meridie-
selmoottoriin, jonka dieselmoottorin yhdis-
tetty nimelliskäyttöteho on alle 750 kW, jos 
Hallinnolle osoitetaan riittävällä varmuudel-
la, että alus ei voi täyttää tämän säännön 5.1 
kappaleen 1 alakohdan vaatimuksia aluksen 
rakenteellisten rajoitusten takia; tai 

  .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; or 

  
  .3 sellaiselle alukselle asennettuun meridie-
selmoottoriin, joka on asennettu alukseen en-
nen 1 päivää tammikuuta 2021, kun aluksen 
bruttovetoisuus on alle 500 ja nykyisen so-
pimuksen liitteessä I olevassa 1.19 säännössä 
määritetty pituus (L) on 24 m tai enemmän, 
kun alus on erityisesti suunniteltu virkistys-
käyttöön ja sitä käytetään yksinomaan tähän 
tarkoitukseen." 

  .3 a marine diesel engine installed on a ship 
constructed prior to 1 January 2021 of less 
than 500 gross tonnage, with a length (L), as 
defined in regulation 1.19 of Annex I to the 
present convention, of 24 m or over when it 
has been specifically designed, and is used 
solely, for recreational purposes." 
 

  
6 10 kappale poistetaan. 6 Paragraph 10 is deleted. 
  

4 luku 

Alusten energiatehokkuutta koskevat 
määräykset 

Chapter 4 

Regulations for energy efficiency of ships 

  
19 sääntö 

Soveltaminen 

Regulation 19 

Application 

7 Uusi 2.2 alakohta lisätään seuraavasti: 7 A new subparagraph 2.2 is added as fol-
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lows: 
  
".2 alukset, jotka eivät kulje konevoimalla, ja 
tasanteet, joihin sisältyvät kelluvat tuotanto-, 
varastointi- ja kierrätysyksiköt ja kelluvat va-
rastointiyksiköt sekä öljynporauslautat, riip-
pumatta niiden kuljetuskoneistosta." 

".2 ships not propelled by mechanical means, 
and platforms including FPSOs and FSUs 
and drilling rigs, regardless of their propul-
sion." 

  
8 3 kappale muutetaan seuraavanlaiseksi: 8 Paragraph 3 is amended to read as follows: 
  
"3 Tämän liitteen 20 ja 21 sääntöjä ei sovel-
leta aluksiin, joissa on epätavanomainen kul-
jetuskoneisto. Siitä huolimatta 20 ja 21 sään-
töjä sovelletaan risteilyaluksiin, joiden käyt-
tövoima on muuta kuin tavanomaista käyttö-
voimaa, ja LNG-säiliöaluksille, joiden käyt-
tövoima voi olla tavanomaista tai muuta kuin 
tavanomaista ja jotka on 2 säännön 43 kappa-
leen mukaisesti toimitettu 1 päivänä syyskuu-
ta 2019 tai sen jälkeen. 20 ja 21 sääntöjä ei 
sovelleta lastialuksiin, joilla on 
jäänmurtokyky." 

"3 Regulations 20 and 21 of this Annex shall 
not apply to ships which have  
non-conventional propulsion, except that 
regulations 20 and 21 shall apply to cruise 
passenger ships having non-conventional 
propulsion and LNG carriers having  
conventional or non-conventional propulsion, 
delivered on or after 1 September 2019, as 
defined in paragraph 43 of regulation 2. Reg-
ulations 20 and 21 shall not apply to cargo 
ships having ice-breaking capability." 

  
20 sääntö 

Saavutettua energiatehokkuutta mittaava 
suunnitteluindeksi (saavutettu EEDI-indeksi) 

Regulation 20 

Attained Energy Efficiency Design Index (at-
tained EEDI) 

  
9 1 kappale korvataan seuraavalla 
kappaleella: 

9 Paragraph 1 is replaced with the following: 

  
 "1 Saavutettu EEDI lasketaan:  "1 The attained EEDI shall be calculated for: 
  
  .1 jokaiselle uudelle alukselle;   .1 each new ship; 
  
  .2 jokaiselle uudelle alukselle, jolle on tehty 
merkittävä muutos; ja 

  .2 each new ship which has undergone a 
major conversion; and 

  
  .3 jokaiselle uudelle tai olemassa olevalle 
alukselle, johon tehty merkittävä muutos on 
laajuudeltaan sellainen, että hallinto katsoo 
aluksen vastarakennetuksi joka kuuluu yh-
teen tai useampaan 2 säännön 25–35, 38 ja 
39 kappaleen luokkaan. Saavutettu EEDI-
indeksi on aluskohtainen ja ilmoittaa aluksen 
arvioidun energiatehokkuuden. Siihen liite-
tään tekninen EEDI-asiakirja, joka sisältää 

  .3 each new or existing ship which has  
undergone a major conversion, that is so  
extensive that the ship is regarded by the 
Administration as a newly-constructed ship, 
which falls into one or more of the categories 
in regulations 2.25 to 2.35, 2.38 and 2.39 of 
this Annex. The attained EEDI shall be spe-
cific to each ship and shall indicate the  
estimated performance of the ship in terms of 
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saavutetun EEDI-indeksin laskemiseen tar-
vittavat tiedot ja osoittaa laskentamenetel-
män. Hallinnon tai sen asianmukaisesti val-
tuuttaman laitoksen on tarkistettava saavutet-
tu EEDI-indeksi teknisen EEDI-asiakirjan 
perusteella. 

energy efficiency, and be accompanied by 
the EEDI technical file that contains the  
information necessary for the calculation of 
the attained EEDI and that shows the process 
of calculation. The attained EEDI shall be 
verified, based on the EEDI technical file,  
either by the Administration or by any  
organization duly authorized by * it 

————— ————— 
* Katso hyväksyttyjä organisaatioita koskeva 
koodi (RO Code), joka on otettu käyttöön 
päätöslauselmalla MEPC.237(65), sellaisena 
kuin sitä on mahdollisesti muutettu." 

* Refer to Code for Recognized Organiza-
tions (RO Code), adopted by the MEPC by 
resolution MEPC.237(65), as may be amend-
ed." 

  
21 Sääntö 

Vaadittu EEDI 

Regulation 21 

Required EEDI   

  
10 1 kappale korvataan seuraavalla 
kappaleella: 

10 Paragraph 1 is replaced with the follow-
ing: 

  
 "1 Jokaisen:  "1 For each: 
  
  .1 uuden aluksen;   .1 new ship; 
  
  .2 uuden aluksen, jolle on tehty suuri muu-
tostyö; ja 

  .2 new ship which has undergone a major 
conversion; and 

  
  .3 uuden tai nykyisen aluksen, jolle on tehty 
suuri muutostyö, joka on niin mittava, että 
alus on Hallinnon mukaan vastarakennetun 
veroinen, ja kun alus kuuluu yhteen tai use-
ampaan tämän liitteen 2.25– 2.35, 2.38 ja 
2.39 sääntöjen luokista ja johon sovelletaan 
tätä lukua, saavutettu EEDI on seuraavanlai-
nen: 

  .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 in regulations 2.25 
to 2.31, 2.33 to 2.35, 2.38 and 2.39 and to 
which this chapter is applicable, the attained 
EEDI shall be as follows: 

  
Saavutettu EEDI ≤ vaadittu EEDI = (1-
X/100) x vertailulinjan arvo 

Attained EEDI ≤ Required EEDI = (1-X/100) 
x reference line value 

  
jossa X on taulukossa 1 määritetty vaaditun 
EEDIn vähennystekijä verrattuna EEDIn ver-
tailulinjaan." 

where X is the reduction factor specified in 
table 1 for the required EEDI compared to 
the EEDI reference line." 

  
11 21 säännön taulukkoon 1 lisätään uudet 
rivit ro-ro-ajoneuvojenkuljetusaluksille, 
LNG-säiliöaluksille, risteilyaluksille, joissa 

11 New rows are added to table 1 in regula-
tion 2 for ro-ro cargo ships (vehicle carrier), 
LNG carrier, cruise passenger ship having 
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on epätavanomainen kuljetuskoneisto, ro-ro-
lastialuksille ja ro-ro-matkustaja-aluksille se-
kä **- ja ***-merkit ja niiden selitykset seu-
raavasti: 

non-conventional propulsion, ro-ro cargo 
ships and ro-ro passenger ships, and marks 
** and *** and their explanations are added, 
as follows:   

  
  
 

 
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 

 
LNG-säiliöalus*** 

 

10 000 dwt ja yli 
 
– 

 
10** 

 
20 

 
30 

 

Ro-ro-lastialus 
(ajoneuvojenkuljetus-

alus)*** 

 

10 000 dwt ja yli 
 
– 

 
5** 

 
15 

 
30 

 
 

Ro-ro-lastialus*** 

 

2 000 dwt ja yli 
 
– 

 
5** 

 
20 

 
30 

1 000 – 
2 000 dwt 

 
– 

 
0–5*** 

 
0–20* 

 
0–30* 

 
 

Ro-ro-matkustaja-
alus*** 

 

1 000 dwt ja yli 
 
– 

 
5** 

 
20 

 
30 

250 – 
1 000 dwt 

 
– 

 
0–5*** 

 
0–20* 

 
0–30* 

 
Risteilyalus***, jossa 
on epätavanomainen 

kuljetuskoneisto 

 

85 000 gt 
ja yli 

 
– 

 
5** 

 
20 

 
30 

 

25 000 – 
85 000 gt 

 
– 

 
0–5*** 

 
0–20* 

 
0–30* 

————— 
* Vähennystekijä interpoloidaan lineaarisesti kahden arvon väliin aluksen koosta riippu-

en. Pienempään alukseen sovelletaan alempaa vähennystekijän arvoa. 
** Vaihe 1 alkaa kyseisille aluksille 1 päivänä syyskuuta 2015. 
*** Vähennystekijää sovelletaan aluksille, jotka on toimitettu 1 päivänä syyskuuta 2019 tai 

sen jälkeen, kuten 2 säännön 43 kappaleessa on määritetty. 
 
Huomio: "–"-merkintä tarkoittaa, että vaadittua EEDIä ei sovelleta." 
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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 

 
LNG carrier*** 

 

10,000 DWT 
and above 

 
n/a 

 
10** 

 
20 

 
30 

 

Ro-ro cargo ship 
(vehicle carrier)*** 

 

10,000 DWT 
and above 

 
n/a 

 
5** 

 
15 

 
30 

 
 

Ro-ro cargo  
ship*** 

 

2,000 DWT and 
above 

 
n/a 

 
5** 

 
20 

 
30 

1,000 – 
2,000 DWT 

 
n/a 

 
0–5*** 

 
0–20* 

 
0–30* 

 
 

Ro-ro passenger 
ship*** 

 

1000 DWT and 
above 

 
n/a 

 
5** 

 
20 

 
30 

250 – 
1,000 DWT 

 
n/a 

 
0–5*** 

 
0–20* 

 
0–30* 

 
Cruise passenger, 

ship*** having  
non-conventional 

propulsion 

 

85,000 GT 
and above 

 
n/a 

 
5** 

 
20 

 
30 

 

25,000 – 
85,000 GT 

 
n/a 

 
0–5*** 

 
0–20* 

 
0–30* 

 
————— 
* Reduction factor to be linearly interpolated between the two values dependent upon ship size. The 
lower value of the reduction factor is to be applied to the smaller ship size. 
** Phase 1 commences for those ships on 1 September 2015. 
*** Reduction factor applies to those ships delivered on or after 1 September 2019, as defined in para-
graph 43 of regulation 2. 
 
Note: n/a means that no required EEDI applies." 
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12 Uudet rivit lisätään 3 kappaleen tauluk-
koon 2 ro-ro-ajoneuvojenkuljetusaluksille, 
LNG-säiliöaluksille, risteilyaluksille, joissa 
on epätavanomainen kuljetuskoneisto, ro-ro-
lastialuksille ja ro-ro-matkustaja-aluksille 
seuraavasti: 

12 New rows are added to table 2 in para-
graph 3 for ro-ro cargo ship (vehicle carrier), 
LNG carrier, cruise passenger ship having 
non-conventional propulsion, ro-ro cargo 
ships and ro-ro passenger ships as follows: 

 
" 

2 säännössä määritelty alustyyppi 
 

a b c 

 

 
2.33 Ro-ro-ajoneuvojenkuljetusalus 

(dwt/gt
)-0.7・780,36 

jossa dwt/gt < 0,3 
1812,63 
jossa dwt/gt ≥ 0,3 

 

 
Aluksen dwt 

 

 
0,471 

2.34 Ro-ro-lastialus 1405,15 Aluksen dwt 0,498 
2.35 Ro-ro-matkustaja-alus 752,16 Aluksen dwt 0,381 
2.38 LNG-säiliöalus 2253,7 Aluksen dwt 0,474 
2.39 Risteilyalus***, jossa on  
epätavanomainen kuljetuskoneisto o 

 

170,84 
 

Aluksen gt 
 

0,214 

      " 
 
" 

Ship type defined in regulation 2 a b c 

 

 
2.33 Ro-ro cargo ship (vehicle carrier) 

(DWT/GT
)-0.7・780.36  

where DWT/GT<0.3 
1812,63 
jossa dwt/gt ≥ 0,3 

 

 
DWT of the 
ship 

 

 
0.471 

2.34 Ro-ro cargo ship 1405,15 DWT of the 
ship 

0,498 

2.35 Ro-ro passenger ship 752,16 DWT of the 
ship 

0,381 

2.38 LNG carrier 2253,7 DWT of the 
ship 

0,474 

2.39 Cruise passenger ship having   
non-conventional propulsion 

 

170,84 
 

GT of the ship 
 

0,214 

      " 
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Lisäys I Appendix I 

  
Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan 
(IAPP-todistuskirja) kaava(8 sääntö)  

Form of International Air Pollution Preven-
tion (IAPP) Certificate (regulation 8) 

  
13 Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan 
(IAPP-todistuskirjan) lisäyksen alaviite 
muutetaan seuraavanlaiseksi: 

13 The footnote in the Supplement to Inter-
national Air Pollution Prevention Certificate 
(IAPP Certificate) is amended to read as fol-
lows: 

  
"

*
 Toteutettu ainoastaan aluksille, jotka on 

rakennettu 1 päivänä tammikuuta 2016 tai 
sen jälkeen ja jotka on erityisesti suunniteltu 
ja joita on käytetty ainoastaan virkistystarkoi-
tuksiin ja joihin 13.5.2.1 säännön ja 13.5.2.3 
säännön mukaisesti 13.5.1.1 säännöllä annet-
tua NOX-päästörajaa ei sovelleta." 

"
*
 Completed only in respect of ships con-

structed on or after 1 January 2016 that are 
specially designed, and used solely, for rec-
reational purposes and to which, in  
accordance with regulation 13.5.2.1 and reg-
ulation 13.5.2.3, the NOX emission limit as 
given by regulation 13.5.1.1 will not apply." 

 
 
 
MUUTOKSET VUODEN 2008 TYPEN OKSIDIEN TEKNISEEN SÄÄNNÖSTÖÖN 
 
Lyhenteet, indeksit ja symbolit 
 
14 Taulukko 4 korvataan seuraavalla taulukolla: 
 

"Taulukko 4 – Polttoainekoostumuksen symbolit 
 

Symboli Määritelmä Yksikkö 
* 

Polttoaineen H-pitoisuus % m/m 
* 

Polttoaineen C-pitoisuus % m/m 

 Polttoaineen S-pitoisuus % m/m 
*
 Polttoaineen N-pitoisuus % m/m 

*
 Polttoaineen O-pitoisuus % m/m 

α Moolisuhde (H/C) 1 
 

*
-indeksit "_G" tarkoittaa kaasumaisen polttoaineen osuutta. "_ 

 
  L" tarkoittaa nestemäisen polttoaineen osuutta." 
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AMENDMENTS TO THE NOX TECHNICAL CODE 2008 
 
Abbreviations, subscripts and symbols 
 
14 Table 4 is replaced by the following: 
 
  "Table 4 – Symbols for fuel composition 
 

Symbol Definition Unit 
 H content of fuel % m/m 

 C content of fuel % m/m 

 S content of fuel % m/m 

 N content of fuel % m/m 

 O content of fuel % m/m 

α Molar ratio (H/C) 1 
 
 

*
 Subscripts "_G" denotes gas-fuel fraction. 

 
  "_L" denotes liquid-fuel fraction." 
 
 

1 luku 

Yleistä 

Chapter 1 

General 

  
15 1.3.10 kappale korvataan seuraavalla 
kappaleella: 

15 Paragraph 1.3.10 is replaced by the fol-
lowing: 

  
"Meridieselmoottori tarkoittaa mäntäpoltto-
moottoria, joka toimii 13 säännön alaisella 
nestemäisellä polttoaineella tai kaksipoltto-
ainekäytössä, myös tarvittaessa tehostimella 
tai yhdistelmäjärjestelmällä varustettua moot-
toria. 

"Marine diesel engine means any reciprocat-
ing internal combustion engine operating on 
liquid or dual fuel, to which regulation 13 
applies, including booster/compound  
systems, if applied. 

  
Kun moottoria on tarkoitus käyttää tavallises-
ti kaasulla eli pääasiallisena polttoaineena on 
kaasumainen polttoaine ja koepolttoaineena 
tai tasapainottavana polttoaineena on neste-
mäinen polttoaine, 13 säännön vaatimusten 
on täytyttävä vain tässä toimintatilassa. Pel-
kän nestemäisen polttoaineen käyttö, joka 
johtuu häiriötilanteiden aiheuttamista kaasun-
jakelun rajoituksista, sallitaan matkalla siihen 

Where an engine is intended to be operated 
normally in the gas mode, i.e. with the gas 
fuel as the main fuel and with liquid fuel as 
the pilot or balance fuel, the requirements of 
regulation 13 have to be met only for this op-
eration mode. Operation on pure liquid fuel 
resulting from restricted gas supply in cases 
of failures shall be exempted for the voyage 
to the next appropriate port for the repair of 
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asti, kun alus saapuu satamaan, jossa vika 
voidaan korjata." 

the failure." 

  
5 luku 

NOx-päästömittausmenetelmät 
testialustalla 

Chapter 5 

Procedures for NOx emission measure-
ments on a test bed 

  
16 Nykyinen 5.3.4 kappale poistetaan ja uu-
det 5.3.4, 5.3.5 ja 5.3.6 kappaleet lisätään 
nykyisen 5.3.3 kappaleen jälkeen seuraavasti: 

16 Existing paragraph 5.3.4 is deleted and 
new paragraphs 5.3.4, 5.3.5 and 5.3.6 are 
added after existing paragraph 5.3.3 as  
follows: 

  
"5.3.4 Kaasumaisen polttoaineen valinta yh-
distelmäpolttoainekäytön testaamista varten 
riippuu testin tavoitteista. Jos vakiokaasu-
polttoainetta ei ole saatavilla, muita kaasu-
maisia polttoaineita voidaan käyttää Hallin-
non hyväksynnällä. Kaasupolttoainenäyte ke-
rätään testauksen aikana perusmoottorista. 
Näytteen koostumus analysoidaan, ja se eri-
tellään. 

"5.3.4 The selection of gas fuel for testing for 
dual fuel depends on the aim of tests. In case 
where an appropriate standard gas fuel is not 
available, other gas fuels shall be used with 
the approval of the Administration. A gas 
fuel sample shall be collected during the test 
of the parent engine. The gas fuel shall be 
analysed to give fuel composition and fuel 
specification. 

  
5.3.5 Kaasupolttoaineen lämpötila mitataan 
ja kirjataan yhdessä mittauskohdan aseman 
kanssa. 

5.3.5 Gas fuel temperature shall be measured 
and recorded together with the measurement 
point position. 

  
5.3.6 Yhdistelmäjärjestelmällä varustetun 
moottorin, joka käyttää nestemäistä polttoai-
neitta koepolttoaineena tai tasapainottavana 
polttoaineena, kaasutilaa testataan käyttämäl-
lä LTG-polttoaineen (liquid-to-gas) enim-
mäissuhdetta. Kyseinen enimmäissuhde tar-
koittaa erilaisten testisyklitilojen sertifioitu-
jen LTG-asetuksen maksimia. Nestemäisen 
polttoaineen osuuden on noudatettava 5.3.1, 
5.3.2 ja 5.3.3 kappaleita." 

5.3.6 Gas mode operation of dual fuel en-
gines using liquid fuel as pilot or balance fuel 
shall be tested using maximum liquid-to-gas 
fuel ratio, such maximum ratio means for the 
different test cycle modes the maximum liq-
uid-to-gas setting certified. The liquid frac-
tion of the fuel shall comply with 5.3.1, 5.3.2 
and 5.3.3."   

  
17 Nykyisen 5.12.3.3 kappaleen jälkeen lisä-
tään uusi lause seuraavasti: 

17 A new sentence is added at the end of ex-
isting paragraph 5.12.3.3, as follows:   

  
"Yhdistelmäpolttoainetta käytettäessä las-
kennan on noudatettava 5.12.3.1–5.12.3.3 
kappaleita. Kuitenkin arvot qmf, wALF, wBET, 
wDEL, wEPS, ffw lasketaan seuraavan taulukon 
mukaisesti: 

"In case of the use of dual fuel, the calcula-
tion shall be in accordance with  
paragraphs 5.12.3.1 to 5.12.3.3. However, 
qmf, wALF, wBET, wDEL, wEPS, ffw values shall 
be calculated in accordance with the follow-
ing table: 
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Kaavan tekijät (6) (7) (8)  
 

Kaava tekijöille 

 

qmf 

 

= 
 

qmf_G + qmf_L 

 
wALF 

 
= 

qmf  G  wALF  G  qmf  L  wALF  L 

qmf   G  qmf   L 

 
wBET 

 
= 

qmf  G  wBET  G  qmf  L  wBET  L 

qmf   G  qmf   L 

 
wDEL 

 
= 

qmf  G  wDEL  G  qmf  L  wDEL  L 

qmf   G  qmf   L 

 
wEPS 

 
= 

qmf  G  wEPS  G  qmf  L  wEPS  L 

qmf   G  qmf   L 

 

 

Factors in the formula (6) (7) (8)  
 

Formula for factors 

 

qmf 

 

= 
 

qmf_G + qmf_L 

 
wALF 

 
= 

qmf  G  wALF  G  qmf  L  wALF  L 

qmf   G  qmf   L 

 
wBET 

 
= 

qmf  G  wBET  G  qmf  L  wBET  L 

qmf   G  qmf   L 

 
wDEL 

 
= 

qmf  G  wDEL  G  qmf  L  wDEL  L 

qmf   G  qmf   L 

 
wEPS 

 
= 

qmf  G  wEPS  G  qmf  L  wEPS  L 

qmf   G  qmf   L 
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18 5.12.5.1 kappaleen taulukko 5 korvataan 
seuraavalla taulukolla: 

18 In paragraph 5.12.5.1, table 5 is replaced 
by the following: 

 
 
"Taulukko 5 – Vakio ukaasu ja polttoainekohtaiset parametrit raakapakokaasulle 
 

 
Kaasu 

 
NOX 

 
CO 

 
HC 

 
CO2 

 
O2 

 

kaasu kg/m
3
 

 
2,053 

 
1,250 

 
* 

 
1,9636 

 
1,4277 

 e 
† Kerroin ukaasu

‡ 

Nestemäinen 

polttoaine
**

 

1,2943 0,001586 0,000966 0,000479 0,001517 0,001103 

Rypsimetyyli-
esteri 

 
 
1,2950 

 
 
0,001585 

 
 
0,000965 

 
 
0,000536 

 
 
0,001516 

 
 
0,001102 

Metanoli 1,2610 0,001628 0,000991 0,001133 0,001557 0,001132 

Etanoli 1,2757 0,001609 0,000980 0,000805 0,001539 0,001119 

Maakaasu 1,2661 0,001621 0,000987 0,000558 0,001551 0,001128 

Propaani 1,2805 0,001603 0,000976 0,000512 0,001533 0,001115 

Butaani 1,2832 0,001600 0,000974 0,000505 0,001530 0,001113 

 
*            

Riippuu polttoaineesta. 
**           

Raakaöljystä johdettu. 
†             

 on pakokaasun nimellinen tiheys. 

‡          
At  = 2, kostea ilma, 273 K, 101.3 kPa. 
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"Table 5 – Coefficient ugas and fuel-specific parameters for raw exhaust gas 
 

 
Gas 

 
NOX 

 
CO 

 
HC 

 
CO2 

 
O2 

 

 kg/m
3 

gas
 

 
2,053 

 
1,250 

 
* 

 
1,9636 

 
1,4277 

 
e

† 
Coefficient ugas

‡ 

Liquid fuel
**

 1,2943 0,001586 0,000966 0,000479 0,001517 0,001103 

Rapeseed  

Methyl  

Ester 

 
 
1,2950 

 
 
0,001585 

 
 
0,000965 

 
 
0,000536 

 
 
0,001516 

 
 
0,001102 

Metanol 1,2610 0,001628 0,000991 0,001133 0,001557 0,001132 

Ethanol 1,2757 0,001609 0,000980 0,000805 0,001539 0,001119 

Natural gas 1,2661 0,001621 0,000987 0,000558 0,001551 0,001128 

Propane 1,2805 0,001603 0,000976 0,000512 0,001533 0,001115 

Butane 1,2832 0,001600 0,000974 0,000505 0,001530 0,001113 

 
*            

Depending on fuel 
**           

Petroleum derived. 
†              is the nominal density of the exhaust gas. 
‡           

At  = 2, wet air, 273 K, 101.3 kPa. 

 

 
Taulukon 5 u:n arvot perustuvat ideaalikaa-
suominaisuuksille. 
Useampaa polttoainetyyppiä käytettäessä 
käytetty ukaasu-arvo määritellään arvoista, joi-
ta voidaan soveltaa edellä olevan taulukon 
kaasuille. Suhteutus on käytetyn 
polttoainesuhteen mukaista. 

Values for u given in table 5 are based on 
ideal gas properties.  
In multiple fuel type operation, the ugas value 
used shall be determined from the gas values 
applicable to those fuels in the table set out 
above proportioned in accordance with the 
fuel ratio used." 
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6 luku 

Menettelyt alusten NOx-päästörajoitusten 
noudattamisen todistamiseksi 

Chapter 6 

Procedures for demonstrating compliance 
with NOx emission limits on board 

19 6.3.1.4 kappale korvataan seuraavalla 
kappaleella: 

19 Paragraph 6.3.1.4 is replaced by the fol-
lowing: 

  
"6.3.1.4 Käytännössä on usein mahdotonta 
mitata polttoöljyn kulutus heti, kun moottori 
on asennettu alukseen. Menettelyn yksinker-
taistamiseksi aluksella voidaan moottorin 
polttoöljyn kulutuksen etukäteen sertifioidut, 
testialustalla suoritetut mittaustulokset hy-
väksyä. Tällaisissa tapauksissa, erityisesti 
raskasta (standardin ISO 8217:2005 mukai-
nen RM-luokan polttoöljy) tai yhdistelmä-
polttoainetta käytettäessä on suoritettava ar-
viointi, johon sisältyy vastaava arvioitu virhe. 
Koska laskennassa käytetyn polttoöljyn vir-
tausnopeuden (  ) on liityttävä polttoöljyn 
koostumukseen, joka on määritetty testin ai-
kana otetusta polttoainenäytteestä, testialus-
tan arvon  mittausta korjataan siltä varal-
ta, että testialustan ja testin öljyn ja kaasujen 
välillä on eroa nettolämpöarvoissa. Kyseisen 
virheen vaikutus lopullisiin päästöihin laske-
taan ja ilmoitetaan päästömittaustuloksissa. 

"6.3.1.4 In practical cases, it is often impos-
sible to measure the fuel oil consumption 
once an engine has been installed on board a 
ship. To simplify the procedure on board, the 
results of the measurement of the fuel oil 
consumption from an engine's  
pre-certification test-bed testing may be ac-
cepted. In such cases, especially concerning 
residual fuel oil operation (RM-grade fuel oil 
according to ISO 8217:2005) and dual fuel 
operation, an estimation with a correspond-
ing estimated error shall be made. Since the 
fuel oil flow rate used in the calculation  
( ) must relate to the fuel oil composition 
determined in respect of the fuel sample 
drawn during the test, the measurement of 

 from the test-bed testing shall be  
corrected for any difference in net calorific 
values between the test bed and test fuel oils 
and gases. The consequences of such an error 
on the final emissions shall be calculated and 
reported with the results of the emission 
measurement." 

  
20 6.3.2.1 kappaleen taulukko 6 korvataan 
seuraavalla taulukolla: 

20 In paragraph 6.3.2.1, table 6 is replaced 
by the following: 
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————— 
*Vain kahta polttoainetta käyttävät moottorit.” 

 
 

Taulukko 6 – Mitattavat ja tallennettavat moottorin parametrit 
 

Symboli Käsite 
 

Yksikkö 

   

Ha 

 

Absoluuttinen kosteus (moottorin imuilman vesipitoisuuden massa, joka liittyy kui-

vaan ilmamassaan 

 

g/kg 

n d,i Moottorin nopeus   ( i 
th 

-tilassa syklin aikana) min
–1 

n turb,i Turboahtimen nopeus (jos sovellettavissa) (i 
th

 –tilassa syklin aikana) min
–1 

Pb Kokonaisilmanpaine (in ISO 3046-1:1995: 

Px = Px =Tapahtumapaikan ympäristön kokonaispaine 

kPa 

PC,i Ahtoilmanpaine ahtoilman jäähdyttimen jälkeen ( ith –tilassa syklin aikana) kPa 

Pi Jarruteho (i
th

-tilassa syklin aikana) kW 

Qmf,i Polttoöljy (Yhdistelmäjärjestelmällä varustetun moottorin tapauksessa polttoöljy ja -kaasu) 

(i 
th

 –tilassa syklin aikana) 
 

kg/h 

Si Polttoaineen täytöstila (mahdollisuuksien mukaan jokaisen sylinterin) 

 (i 
th

 –tilassa syklin aikana) 

 

Ta Ilmanottoaukon imuilman lämpötila (ISO 3046-1:1995: Tx = TTx = tapahtumapaikan ympäris-

tön termodynaaminen lämpötila) 

 

K 

TSC,i Ahtoilman lämpötila ahtoilman jäähdyttimen jälkeen (jos sovellettavissa)  

(i 
th

 –tilassa syklin aikana) 
 

K 

Tcaclin Ahtoilman jäähdytin, jäähdytysnesteen tulolämpötila  

°C 

Tcaclout Ahtoilman jäähdytin, jäähdytysnesteen ulostulolämpötila  

°C 

TExh,i Pakokaasun lämpötila näytteenottopisteessä (i 
th

 –tilassa syklin aikana)  

°C 

TFuel_l Polttoöljyn lämpötila ennen moottoria  

°C 

TSea Meriveden lämpötila  

°C 

TFuel_G* Kaasumaisen polttoaineen lämpötila ennen moottoria  

°C 
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Table 6 – Engine parameters to be measured and recorded 

 

Symbol Term 

 

Unit  

Ha 
 

Absolute humidity (mass of engine intake air water content related to mass of dry air)  g/kg  

nd,i  

Engine speed (at the i 
th

 mode during the cycle)  

min–1  

n turb,i  

Turbocharger speed (if applicable) (at the i 
th

 mode during the cycle)  

min–1  

 

Pb 

 
Total barometric pressure (in ISO 3046-1:1995:  

Px= Px = site ambient total pressure)  

kPa  

 

PC,i 

 
Charge air pressure after the charge air cooler (at the mode during the cycle)  

kPa  

 

Pi 

 

Brake power (at the i 
th

 mode during the cycle)  

kW  

 

Qmf,i 
 

Fuel oil (in case of dual fuel engine, it would be fuel oil and gas) (at the i 
th

 mode during the 

cycle)  

kg/h  

 

Si 

 

Fuel rack position (of each cylinder, if applicable) (at the i 
th

 mode during the cycle)   

 

 
Ta 

Intake air temperature at air inlet (in ISO 3046-1:1995: Tx = TTx = site ambient thermody-
namic air temperature)  
 

K  

 

TSC,i 
Charge air temperature after the charge air cooler (if applicable) (at the i 

th
 mode during the 

cycle)  
 

K  

Tcaclin Charge air cooler, coolant inlet temperature  
 

°C  

Tcaclout Charge air cooler, coolant outlet temperature  
 

°C  

TExh,i Exhaust gas temperature at the sampling point (at the i 
th

 mode during the cycle)  

 

°C  

TFuel_l Fuel oil temperature before the engine  
 

°C  

TSea Seawater temperature  
 

°C  

TFuel_G* Gas fuel temperature before the engine °C 

————— 
* Only for dual-fuel engine." 
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21 Uusi 6.3.4.3 kappale lisätään nykyisen 
6.3.4.2 kappaleen jälkeen seuraavasti: 

21 A new paragraph 6.3.4.3 is added after ex-
isting paragraph 6.3.4.2 as follows:  

  
"6.3.4.3 Kun kyseessä on kahta polttoainetta 
käyttävä moottori, käytettävän kaasupolttoai-
neen tulee olla saatavilla aluksella." 

"6.3.4.3 In case of a dual fuel engine, the gas 
fuel used shall be the gas fuel available on 
board." 

  
22 6.3.11.2 kappale korvataan seuraavalla 
kappaleella: 

22 Paragraph 6.3.11.2 is replaced by the fol-
lowing: 

  
"6.3.11.2 Moottorin NOX-päästöt vaihtelevat 
polttoaineen sytytyslaadusta ja polttoainee-
seen sidotusta typestä riippuen. Jos polttoai-
neen sytytyslaadun vaikutuksesta typen oksi-
dien muodostumiseen polttoprosessissa ei ole 
tarpeeksi tietoa ja polttoaineeseen sitoutu-
neen typen muunnosnopeus riippuu myös 
moottorin tehokkuudesta, aluksella suorite-
tulle RM-luokan polttoöljyn (ISO 8217: 
2005) testille saatetaan antaa 10 %:n hyvitys. 
Aluksella etukäteen suoritetulle sertifiointi-
testille tätä hyvitystä ei kuitenkaan myönne-
tä. Käytettyjen polttoöljyjen ja kaasumaisten 
polttoaineiden hiili-, vety-, typpi- ja rikkipi-
toisuudet on analysoitava ja lisäksi standardi-
en ISO 8217:2005 ja ISO 8178-5:2008 anta-
missa määrin on analysoitava kaikki polttoöl-
jyjen ja kaasumaisten polttoaineiden luokitte-
lemiselle välttämättömät ainesosat." 

"6.3.11.2 The NOX emission of an engine 
may vary depending on the ignition quality 
of the fuel oil and the fuel-bound nitrogen. If 
there is insufficient information available on 
the influence of the ignition quality on the 
NOX formation during the combustion  
process and the fuel-bound nitrogen  
conversion rate also depends on the engine 
efficiency, an allowance of 10% may be 
granted for an on board test run carried out 
on an RM-grade fuel oil (ISO 8217:2005), 
except that there will be no allowance for the 
pre-certification test on board. The fuel oil 
and gas fuel used shall be analysed for its 
composition of carbon, hydrogen, nitrogen, 
sulphur and, to the extent given in  
(ISO 8217:2005) and (ISO 8178-5:2008), 
any additional components necessary for a 
specification of the fuel oil and gas fuel." 

  
23 6.4.11.1 kappaleen taulukko 9 korvataan 
seuraavalla taulukolla: 

23 In paragraph 6.4.11.1, table 9 is replaced 
by the following: 
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"Taulukko 9 – Polttoöljyn oletusparametrit 

 
 Hiili Vety Typpi Happi 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Kevyt polttoöljy 
(ISO 8217:2005, 
DM-laatu) 

 
86,2 % 

 
13,6 % 

 
0,0 % 

 
0,0 % 

Raskas polttoöljy 
(ISO 8217:2005, 
RM-laatu) 

 
86,1% 

 
10,9 % 

 
0,4 % 

 
0,0 % 

 

Maakaasu 
 

75,0 % 
 

25,0 % 
 

0,0 % 
 

0,0 % 

 

Muille öljyille oletusarvon hyväksyy Hallinto." 
 
 
 

"Table 9 – Default fuel oil parameters 

 Carbon Hydrogen Nitrogen  
 

Oxygen  
 

W
BET W

ALF 
W

DEL 
W

EPS 

Distillate fuel oil 
(ISO 8217:2005, DM 
grade)  

86.2% 13.6% 0,0 % 0.0% 

Residual fuel oil 
(ISO 8217:2005, RM 
grade)  

86.1% 10.9% 0,4 % 0.0% 

Natural gas  
75,0 % 25.0% 0,0 % 0.0% 

 
For other fuel oils, default value as approved by the Administration." 
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VI lisäys 

Pakokaasumassavirran laskeminen (hiili-
tasapainomenetelmä) 

Appendix VI 

Calculation of exhaust gas mass flow (car-
bon balance method)   

  
24 Uusi 2.5 kappale lisätään nykyisen 2.4 
kappaleen jälkeen seuraavasti: 

24 A new paragraph 2.5 is added after exist-
ing paragraph 2.4 as follows: 

  
"2.5 Parametrit qmf, wALF, wBET, wDEL, wEPS, 
ffd kaavassa (1) lasketaan seuraavasti siinä ta-
pauksessa, kun kahta polttoainetta käyttävä 
moottori on kaasutilassa: 

"2.5 qmf, wALF, wBET, wDEL, wEPS, ffd  
parameters, in formula (1), in case of gas 
mode operation of dual-fuel engine, shall be 
calculated as follows: 

  
 
 
 
 

Tekijät kaavassa (1)  
 

Tekijöiden kaava 

 

qmf 

 

= 

 

qmf_G+qmf_L 

 
wALF 

 
= 

qmf  G  wALF  G  qmf  L  wALF  L 

qmf   G  qmf   L 

 
wBET 

 
= 

qmf  G  wBET  G  qmf  L  wBET  L 

qmf   G  qmf   L 

 
wDEL 

 
= 

qmf _ G  wDEL _ G  qmf _ L  wDEL _ L 

qmf _ G  qmf _ L 

 
wEPS 

 
= 

qmf  G  wEPS  G  qmf  L  wEPS  L 

qmf   G  qmf   L 

 
*** 
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Factors in formula (1)  
 

Formula of factors 

 

qmf 

 

= 
 

qmf_G+qmf_L 

 
wALF 

 
= 

qmf  G  wALF  G  qmf  L  wALF  L 

qmf   G  qmf   L 

 
wBET 

 
= 

qmf  G  wBET  G  qmf  L  wBET  L 

qmf   G  qmf   L 

 
wDEL 

 
= 

qmf _ G  wDEL _ G  qmf _ L  wDEL _ L 

qmf _ G  qmf _ L 

 
wEPS 

 
= 

qmf  G  wEPS  G  qmf  L  wEPS  L 

qmf   G  qmf   L 

 
*** 
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LIITE 9 ANNEX 9 

  
PÄÄTÖSLAUSELMA MEPC.258(67),  RESOLUTION MEPC.258(67) 
  
Annettu 17 päivänä lokakuuta 2014 Adopted on 17 October 2014 
  
MUUTOKSET ALUSTEN AIHEUTTA-
MAN MEREN PILAANTUMISEN EH-
KÄISEMISESTÄ VUONNA 1973 TEH-
DYN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPI-
MUKSEN, SELLAISENA KUIN SE ON 
MUUTETTUNA SIIHEN LIITTYVÄLLÄ 
VUODEN 1978 PÖYTÄKIRJALLA, 
MUUTTAMISESTA VUONNA 1997 
TEHDYN PÖYTÄKIRJAN LIITTEE-
SEEN 

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF 
THE PROTOCOL OF 1997 TO AMEND  
THE INTERNATIONAL CONVENTION 
FOR THE PREVENTION OF  
POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS 
MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 
1978 RELATING THERETO 

  
Muutokset MARPOL-yleissopimuksen 
liitteeseen VI 

Amendments to MARPOL Annex VI   

  
(Muutokset 2 ja 13 sääntöihin ja lisäys IAPP-
todistuskirjaan) 

(Amendments to regulations 2 and 13 and the 
Supplement to the IAPP Certificate)   

  
MERIYMPÄRISTÖN 
SUOJELUKOMITEA, 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 tehtäviä, 

RECALLING Article 38(a) of the Conven-
tion on the International Maritime Organiza-
tion concerning the functions of the Marine 
Environment Protection Committee con-
ferred upon it by international conventions 
for the prevention and control of marine pol-
lution from ships, 

  
PANEE MERKILLE alusten aiheuttaman 
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 
1973 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen 
(jäljempänä ’vuoden 1973 yleissopimus’) 16 
artiklan, alusten aiheuttaman meren  
pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen 

NOTING article 16 of the International 
Convention for the Prevention of Pollution 
from Ships, 1973 ("1973 Convention"), arti-
cle VI of the Protocol of 1978 relating to the 
International Convention for the Prevention 
of Pollution from Ships, 1973 ("1978 Proto-
col") and article 4 of the Protocol of 1997 to 



 60/2017  
  

 

 76  

 

 

 

liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (jäljempä-
nä ’vuoden 1978 pöytäkirja’) VI artiklan ja 
alusten aiheuttaman meren pilaantumisen  
ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn  
kansainväliseen yleissopimukseen muutettu-
na siihen liittyvällä vuoden 1978  
pöytäkirjalla liitetyn vuoden 1997 muutos-
pöytäkirjan (jäljempänä ’vuoden 1997 pöytä-
kirja’) 4 artiklan, joissa yhdessä määritellään 
vuoden 1997 pöytäkirjan muuttamismenette-
ly ja annetaan järjestön asianmukaiselle eli-
melle tehtäväksi harkita ja hyväksyä muutok-
sia vuoden 1973 yleissopimukseen sellaisena, 
kuin se on muutettuna vuosien 1978 ja 1997 
pöytäkirjoilla, 

amend the International Convention for the 
Prevention of Pollution from Ships, 1973, as 
modified by the Protocol of 1978 relating 
thereto ("1997 Protocol"), which together 
specify the amendment procedure of the 
1997 Protocol and confer upon the appropri-
ate body of the Organization 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 liite IV ”Säännöt alusten 
aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemi-
seksi” 

NOTING ALSO that, by the 1997 Protocol, 
Annex VI entitled Regulations for the pre-
vention of air pollution from ships was added 
to the 1973 Convention, 

  
PANEE LISÄKSI MERKILLE, että muu-
tettu VI liite, joka otettiin käyttöön päätös-
lauselmalla 
MEPC.176(58), astui voimaan 1 päivänä hei-
näkuuta 2010, 

NOTING FURTHER that the revised An-
nex VI, which was adopted by resolution 
MEPC.176(58), entered into force on 1 July 
2010, 

  
muutetun, yksinomaan kaasumaista polttoai-
netta käyttäviä moottoreita koskevan VI liit-
teen muutosehdotukset HUOMIOIDEN 

HAVING CONSIDERED draft amend-
ments to the revised Annex VI concerning 
engines solely fuelled by gaseous fuels, 

  
1 HYVÄKSYY vuoden 1973 sopimuksen 16 
artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti 
muutokset liitteeseen VI ja vuoden 2008 ty-
pen oksidien tekniseen säännöstöön, jonka 
teksti on tämän päätöslauselman liitteenä; 

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

  
2 PÄÄTTÄÄ vuoden 1973 yleissopimuksen 
16 artiklan 2 kappaleen f kohdan iii  
alakohdan mukaisesti, että mainitut muutok-
set katsotaan hyväksytyiksi 1 päivänä syys-
kuuta 2015, ellei ennen tätä päivää vähintään 
yksi kolmannes sopimuspuolista tai sopi-
muspuolet, joiden kauppalaivastot yhdessä 
edustavat vähintään 50:tä prosenttia koko 
maailman kauppalaivaston  
bruttovetoisuudesta, ole ilmoittanut järjestön 
pääsihteerille, että ne vastustavat muutoksia; 

2 DETERMINES, in accordance with article 
16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, that the 
amendments shall be deemed to have been 
accepted on 1 September 2015, 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% of the 
gross tonnage of the world's merchant fleet, 
have communicated to the Organization their 
objection to the amendments; 



 60/2017  
  

 

 77  

 

 

 

  
3 KEHOTTAA sopimuspuolia panemaan 
merkille, että muutokset tulevat vuoden 1973 
yleissopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen g 
kohdan ii alakohdan mukaisesti voimaan 1 
päivänä maaliskuuta 2016, 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, said amendments shall enter into 
force on 1 March 2016 upon their acceptance 
in accordance with paragraph 2 above; 

  
4 PYYTÄÄ pääsihteeriä toimittamaan vuo-
den 1973 sopimuksen 16 artiklan 2 kohdan e 
alakohdan mukaisesti vuoden 1973 sopimuk-
sen, sellaisena kuin sitä on muutettu vuosien 
1978 ja1997 pöytäkirjoilla, sopimuspuolille 
oikeaksi todistetut jäljennökset tästä päätös-
lauselmasta ja liitteestä olevista muutoksista; 

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 Järjestön jäsenille, jotka eivät ole 
vuoden 1973 sopimuksen, sellaisena kuin sitä 
on muutettu vuosien 1978 ja1997 pöytäkir-
joilla, sopimuspuolia jäljennökset nykyisestä 
päätöslauselmasta ja sen liitteestä. 

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. 

  
LIITE ANNEX 

  
MUUTOKSET MARPOL-SOPIMUKSEN 
VI LIITTEESEEN 

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX 
VI 

  
(Muutokset 2 ja 13 sääntöihin ja I lisäykseen) (Amendments to regulations 2 and 13 and 

appendix I) 
  
MARPOL-yleissopimuksen liite VI MARPOL Annex VI 
  
Säännöt alusten aiheuttaman ilman pilaantu-
misen ehkäisemiseksi 

Regulations for the prevention of air pollu-
tion from ships 

  
1 luku 

Yleistä 

Chapter 1 

General 

  
2 sääntö 

Määritelmät 

Regulation 2  

Definitions 

  
1 Polttoöljyn määritelmä 9 kappaleessa kor-
vataan seuraavalla määritelmällä: 

1 The definition of "fuel oil" in paragraph 9 
is replaced by the following definition: 
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"Polttoöljy tarkoittaa mitä tahansa poltetta-
vaksi aluksella tarkoitettua aluksen kulkuun 
tai käyttöön tarvittavaa polttoainetta, myös 
kaasumaista, kevyttä ja raskasta  
polttoainetta." 

"Fuel oil means any fuel delivered to and in-
tended for combustion purposes for  
propulsion or operation on board a ship, in-
cluding gas, distillate and residual fuels."   

  
2 Meridieselmoottorin määritelmä 14 kappa-
leessa korvataan seuraavalla määritelmällä: 

2 The definition of "marine diesel engine" in 
paragraph 14 is replaced by the following  
definition: 

  
"Meridieselmoottori tarkoittaa mäntäpoltto-
moottoria, joka toimii tämän liitteen 13 sään-
nön alaisella nestemäisellä polttoaineella tai 
kaksipolttoainekäytössä, myös tarvittaessa 
tehostimella tai yhdistelmäjärjestelmällä va-
rustettua moottoria. Lisäksi 1 päivänä maa-
liskuuta 2016 tai sen jälkeen rakennettuun 
alukseen asennettu kaasukäyttöinen moottori 
tai toisenlainen vaihtomoottori, joka on asen-
nettu kyseisenä päivänä tai sen jälkeen, kat-
sotaan myös meridieselmoottoriksi." 

"Marine diesel engine means any reciprocat-
ing internal combustion engine operating on 
liquid or dual fuel, to which regulation 13 of 
this Annex applies, including  
booster/compound systems if applied. In ad-
dition, a gas fuelled engine installed on a ship 
constructed on or after 1 March 2016 or a gas 
fuelled additional or non-identical  
replacement engine installed on or after that 
date is also considered as a marine diesel  
engine." 

  
3 luku 

Alusten päästöjen valvontaa koskevat vaa-
timukset 

Chapter 3  

Requirements for control of emissions 
from ships 

  
13 sääntö 

Typen oksidit (NOX) 

Regulation 13   

Nitrogen oxides (NOX) 

  
3 7.3 kappale korvataan seuraavalla 
kappaleella: 

3 Paragraph 7.3 is replaced by the following 
paragraph:   

  
"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 kappaleen alainen, lähtöte-
holtaan yli 5 000 kW:n ja sylinteritilavuudel-
taan vähintään 90 litran meridieselmoottori, 
kansainvälisessä ilmansuojelutodistuskirjaan 
on sellaisen meridieselmoottorin osalta, jo-
hon pätee tämän säännön 7.1 kappale, mer-
kittävä yksi seuraavista seikoista: 

"7.3 With regard to a marine diesel engine 
with a power output of more than 5,000 kW 
and a per cylinder displacement 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 one of  
the following: 

  
 .1 hyväksytty menetelmä, jota on sovellettu  .1 an approved method has been applied  
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tämän säännön 7.1.1 kappaleen mukaisesti; pursuant to paragraph 7.1.1 of this regula-
tion;   

  
 .2 moottori, joka on sertifioitu tämän sään-
nön 7.1.2 kappaleen mukaisesti; 

 .2 the engine has been certified pursuant to 
paragraph 7.1.2 of this regulation;   

  
 .3 hyväksytty menetelmä, joka ei ole vielä 
kaupallisesti saatavilla, kuten tämän säännön 
7.2 kappaleessa on kuvailtu; tai 

 .3 an approved method is not yet commer-
cially available as described in paragraph 7.2 
of this regulation; or   

  
 .4 hyväksyttyä menetelmää ei voi soveltaa."  .4 an approved method is not applicable." 
  

LISÄYS I APPENDIX I 

  
Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan 
(IAPP-todistuskirja) kaava (8 sääntö) 

Form of International Air Pollution Preven-
tion (IAPP) Certificate (Regulation 8)   

  
Lisäys IAPP-todistuskirjaan Supplement to the International Air Pollution 

Prevention Certificate (IAPP Certificate)   
  
4 1.4 kappaleeseen liittyvä alaviite korvataan 
seuraavalla alaviitteellä: 

4 The footnote relating to paragraph 1.4 is 
replaced by the following footnote:   

  
"* Toteutettu ainoastaan aluksille, jotka on 
rakennettu 1 päivänä tammikuuta 2016 tai 
sen jälkeen ja jotka on erityisesti suunniteltu 
ja joita on käytetty ainoastaan virkistystarkoi-
tuksiin ja joihin 13.5.2.1 säännön tai 13.5.2.3 
säännön mukaisesti 13.5.1.1 säännöllä annet-
tua NOX-päästörajaa ei sovelleta." 

"* Completed only in respect of ships con-
structed on or after 1 January 2016 that are 
specially designed, and used solely for recre-
ational purposes and to which, in accordance 
with regulation 13.5.2.1 or regulation 
13.5.2.3, the NOX emission limit as given by 
regulation 13.5.1.1 will not apply." 

  
5 2.2.1 kappale korvataan seuraavalla 
kappaleella: 

5 Paragraph 2.2.1 is replaced by the follow-
ing paragraph: 

  
"2.2.1 Seuraavat alukseen asennetut meridie-
selmoottorit noudattavat 13 säännön vaati-
muksia: 

"2.2.1 The following marine diesel engines 
installed on this ship are in accordance with 
the requirements of regulation 13, as indicat-
ed: 
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MARPOL-yleissopimuksen liitteen VI sovellet-

tava sääntö 

(NTC = NOX Technical Code [ty-

penoksidien tekninen säännöstö] 

2008) (AM = Approved Method 

[hyväksytty menetelmä]) 

 
Moot-

tori 

#1 

 
Moot-

tori 

#2 

 
Moot-

tori 

#3 

 
Moot-

tori 

#4 

 
Moot-

tori 

#5 

 
Moot-

tori 

#6 

1 Valmistaja ja malli       

2 Sarjanumero       

3 Käyttö (sovellettavissa olevat käyttösyklit – NTC 3.2)       

4 Nimellisteho (kW)  (NTC 1.3.11)       

5 Nimelliskierrosluku (RPM)  (NTC 1.3.12)       

6 Samanlainen moottori asennettu ≥ 1/1/2000 poikkeuk-

sen myöntänyt 13.1.1.2 

□ □ □ □ □ □ 

7 Samanlaisen moottorin asennuspäivä (pp/kk/vvvv) 

13.1.1.2:n mukaisesti 

      

8a Muutostyö 

(pp/kk/vvvv) 

13.2.1.1 ja 13.2.2       

8b 13.2.1.2 ja 13.3.2       

8c 13.2.1.3 ja 13.3.2       

9a  
 
 

 

I taso 

13.3 
□ □ □ □ □ □ 

9b 13.2.2 
□ □ □ □ □ □ 

9c 13.2.3.1 
□ □ □ □ □ □ 

9d 13.2.3.2 
□ □ □ □ □ □ 

9e 13.7.1.2 
□ □ □ □ □ □ 

10a  
 
 
 
 

II taso 

13.4 
□ □ □ □ □ □ 

10b 13.2.2 
□ □ □ □ □ □ 

10c 13.2.2 (III taso ei ole mahdolli-

nen) 
□ □ □ □ □ □ 

10d 13.2.3.2 
□ □ □ □ □ □ 

10e 13.5.2 (Poikkeukset) 
□ □ □ □ □ □ 

10f 13.7.1.2 
□ □ □ □ □ □ 

11a  

 

III taso (ai-

noastaan 

13.5.1.1 
□ □ □ □ □ □ 

11b 13.2.2 
□ □ □ □ □ □ 

11c 13.2.3.2 
□ □ □ □ □ □ 
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11d ECA‐NOx) 13.7.1.2 
□ □ □ □ □ □ 

12  

 

AM* 

asennettu 
□ □ □ □ □ □ 

13 ei ole kaupallisesti saatavilla tätä tutkimusta 

varten 
□ □ □ □ □ □ 

14 Ei sovellettavissa 
□ □ □ □ □ □ 

*  Katso vuoden 2014 ohjeet hyväksytystä menetelmäprosessista (päätöslauselma MEPC.243(66))." 
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Applicable regulation of MARPOL Annex VI  

(NTC = NOX Technical Code 2008)  
(AM = Approved Method)  

 

Engine  
#1 

 

Engine  
#2 

 

Engine  
#3 

 

Engine  
#4 

 

Engine  
#5 

 

Engine  
#6 

1 Manufacturer and model  
 

      

2 Serial number  
 

      

3 Use (applicable application cycle(s) – NTC 3.2)  
 

      

4 Rated power (kW) (NTC 1.3.11)  
 

      

5 Rated speed (RPM) (NTC 1.3.12)  
 

      

6 Identical engine installed ≥ 1/1/2000 exempted by 
13.1.1.2  

13.1.1.2 

□ □ □ □ □ □ 

7 Identical engine installation date (dd/mm/yyyy) as 
per 13.1.1.2  

 

      

8a Major Conversion 
(dd/mm/yyyy)  

 

13.2.1.1 & 13.2.2       

8b 13.2.1.2 & 13.3.2       

8c 13.2.1.3 & 13.3.2       

9a  
 
 

 

Tier I  
 

13.3 
□ □ □ □ □ □ 

9b 13.2.2 
□ □ □ □ □ □ 

9c 13.2.3.1 
□ □ □ □ □ □ 

9d 13.2.3.2 
□ □ □ □ □ □ 

9e 13.7.1.2 
□ □ □ □ □ □ 

10a  
 
 
 
 

Tier II  
 

13.4 
□ □ □ □ □ □ 

10b 13.2.2 
□ □ □ □ □ □ 

10c 13.2.2  (Tier III not possible)  
 

□ □ □ □ □ □ 

10d 13.2.3.2 
□ □ □ □ □ □ 

10e 13.5.2 (Exemptions)  
 

□ □ □ □ □ □ 

10f 13.7.1.2 
□ □ □ □ □ □ 

11a  

 

Tier III  
(ECA-NOx only) 

 

13.5.1.1 
□ □ □ □ □ □ 

11b 13.2.2 
□ □ □ □ □ □ 

11c 13.2.3.2 
□ □ □ □ □ □ 

11d 13.7.1.2 
□ □ □ □ □ □ 
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12  

 

AM* 

installed  
 

□ □ □ □ □ □ 

13 not commercially available at this survey  

 
□ □ □ □ □ □ 

14 not applicable  
 

□ □ □ □ □ □ 

* Refer to the 2014 Guidelines on the approved method process (resolution MEPC.243(66))." 
 
6 2.5 kappale korvataan seuraavalla kappa-
leella:  
 
"2.5 Jätteenpoltto aluksella (16 sääntö)  
 

6 Paragraph 2.5 is replaced by the following 
paragraph: 
 
"2.5 Shipboard incineration (regulation 16) 

 
Aluksella on polttouuni, joka on 
 
.1 asennettu 1 päivänä tammikuuta 2000 tai 
sen jälkeen ja joka noudattaa 
 

The ship has an incinerator: 
 
.1 installed on or after 1 January 2000 that 
complies with: 

 
   .1 päätöslauselmaa MEPC.76(40), sellaisena kuin sitä on muutettu * □ 
   .2 päätöslauselmaa MEPC.244(66)   □ 
 
 
.1 resolution MEPC.76(40), as amended *    □ 
.2 resolution MEPC.244(66)     □ 
 
 
.2 asennettu ennen 1 päivää tammikuuta 2000 
ja joka noudattaa 
 

.2 installed before 1 January 2000 that com-
plies with: 
 

 
   .1 päätöslauselmaa MEPC.59(33), sellaisena kuin sitä on muutettu ** □ 
   .2 päätöslauselmaa MEPC.76(40), sellaisena kuin sitä on muutettu * □" 
 
    * Sellaisena kuin sitä on muutettu päätöslauselmalla MEPC.93(45). 
    ** Sellaisena kuin sitä on muutettu päätöslauselmalla MEPC.92(45). 
 
 
   .1 resolution MEPC.59(33), as amended **    □ 
   .2 resolution MEPC.76(40), as amended *    □" 
 
 
    * As amended by resolution MEPC.93(45).  
    ** As amended by resolution MEPC.92(45)." 
 



 60/2017  
  

 

 

84 

 

 

 

 
 

LIITE 11 ANNEX 11 

  
PÄÄTÖSLAUSELMA MEPC.265(68) RESOLUTION MEPC.265(68) 
  
(hyväksytty 15 päivänä toukokuuta 2015) (adopted on15 May 2015) 
  
MUUTOKSET ALUSTEN AIHEUTTA-
MAN MEREN PILAANTUMISEN EH-
KÄISEMISESTÄ VUONNA 1973 TEH-
DYN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPI-
MUKSEN VUODEN 1978 PÖYTÄKIR-
JAN LIITTEESEEN 

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF 
THE PROTOCOL OF 1978 RELATING 
TO THE INTERNATIONAL CONVEN-
TION FOR THE PREVENTION OF  
POLLUTION FROM SHIPS, 1973 

  
Muutokset MARPOL-yleissopimuksen liit-
teisiin I, II, IV ja V 

Amendments to MARPOL Annexes I, II, IV 
and V 

  
(Polaarisäännöstön ympäristöön liittyvien 
määräysten tekemisestä pakollisiksi) 

(Making the use of the environment-related 
provisions of the Polar Code 
 mandatory) 

  
MERIYMPÄRISTÖN 
SUOJELUKOMITEA, 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 tehtäviä, 

RECALLING Article 38(a) of the Conven-
tion on the International Maritime Organiza-
tion concerning the functions of the Marine 
Environment Protection Committee con-
ferred upon it by international conventions 
for the prevention and control of marine pol-
lution from ships, 

  
PANEE MERKILLE alusten aiheuttaman 
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 
1973 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen 
16 artiklan, sellaisena kuin sitä on muutettu 
yleissopimukseen liittyvällä vuoden 1978 
pöytäkirjalla, jossa tarkennetaan muuttamis-
menettelyä ja annetaan järjestön asianmukai-
selle elimelle tehtäväksi harkita ja hyväksyä 
muutoksia, 

NOTING article 16 of the International 
Convention for the Prevention of Pollution 
from Ships, 1973, as modified by the Proto-
col of 1978 relating thereto (MARPOL), 
which specifies the amendment procedure 
and confers upon the appropriate body of the 
Organization the function of considering and 
adopting amendments thereto, 

  
TUNNUSTAA tarpeen määritellä meriympä-
ristön suojelun lisävaatimusten vuoksi polaa-
risilla vesialueilla operoiville aluksille pakol-
liset määräykset, jotka ylittävät MARPOL-
yleissopimuksen ja muiden Kansainvälisen 
merenkulkujärjestön sitovien välineiden vaa-

RECOGNIZING the need to provide a 
mandatory framework for ships operating in 
polar waters due to the additional demands 
on ships, their systems and operation, which 
go beyond the existing requirements of 
MARPOL, and other relevant binding IMO 
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timukset, instruments,   
  
PANEE MERKILLE päätöslauselman 
MEPC.264(68), jonka perusteella se on otta-
nut käyttöön arktisilla merialueilla operoivia 
aluksia koskevien määräysten ympäristöön 
liittyvät säännöt, 

NOTING resolution MEPC.264(68), by 
which it adopted the International Code for 
Ships Operating in Polar Waters (Polar 
Code) with respect to its environment-related 
provisions,   

  
PANEE MERKILLE MYÖS, että meritur-
vallisuuskomitea hyväksyi 94. istunnossaan 
päätöslauselmalla MSC.385(94) arktisilla 
merialueilla operoivia aluksia koskevien 
määräysten turvallisuutta koskevat säännöt 
sekä päätöslauselmalla MSC.386(94) muu-
tokset vuonna 1974 tehtyyn SOLAS-
sopimukseen, joilla polaarisäännöstön turval-
lisuuteen liittyvistä määräyksistä tulee pakol-
lisia, 

NOTING ALSO that the Maritime Safety 
Committee, at its ninety-fourth session, 
adopted, by resolution MSC.385(94), the In-
ternational Code for Ships Operating in Polar 
Waters with respect to its safety-related pro-
visions, and, by resolution MSC.386(94), 
amendments to the 1974 SOLAS Convention 
to make the safety-related provisions of the 
Polar Code mandatory, 

  
ON OTTANUT HUOMIOON ehdotetut 
muutokset MARPOL-yleissopimuksen liit-
teisiin I, II, IV ja V, joiden tarkoituksena on 
tehdä polaarisäännöstön ympäristöön liittyvät 
määräykset pakollisiksi, 

HAVING CONSIDERED proposed 
amendments to MARPOL Annexes I, II, IV 
and V to make the environment-related pro-
visions of the Polar Code mandatory, 

  
1 HYVÄKSYY MARPOL-sopimuksen 16 
artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti 
muutokset liitteisiin I, II, IV ja V, joiden 
teksti on tämän päätöslauselman liitteenä; 

1 ADOPTS, in accordance with article 
16(2)(d) of MARPOL, amendments to An-
nexes I, II, IV and V, the text of which is set 
out in the annex to the present resolution; 

  
2 PÄÄTTÄÄ MARPOL-yleissopimuksen 16 
artiklan 2 kappaleen f kohdan iii ala- kohdan 
mukaisesti, että mainitut muutokset katsotaan 
hyväksytyiksi 1 päivänä heinäkuuta 2016, 
ellei ennen tätä päivää joko enemmän kuin 
yksi kolmannes sopimushallituksista tai so-
pimushallituksista, joiden yhteinen kauppa-
laivasto tonnistoltaan on vähintään 50 pro-
senttia koko maailman kauppalaivastosta, ole 
ilmoittanut järjestön pääsihteerille, että ne 
vastustavat muutoksia; 

2 DETERMINES, in accordance with article 
16(2)(f)(iii) of MARPOL, that the amend-
ments shall be deemed to have been accepted 
on 1 July 2016, unless, prior to that date, not 
less than one third of the Parties or Parties 
the combined merchant fleets of which con-
stitute not less than 50% of the gross tonnage 
of the world's merchant fleet, have commu-
nicated to the Organization their objection to 
the amendments; 

  
3 KEHOTTAA sopimuspuolia panemaan 
merkille, että muutokset tulevat MARPOL-
yleissopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen g 
kohdan ii alakohdan mukaisesti voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2017, 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 
MARPOL, the said amendments shall enter 
into force on 1 January 2017 upon their ac-
ceptance in accordance with paragraph 2 
above; 

  
4 PYYTÄÄ MARPOL-yleissopimuksen 16 
artiklan 2 kohdan e alakohdan perusteella 
pääsihteeriä toimittamaan kaikille MARPOL-

4 REQUESTS the Secretary-General, for the 
purposes of article 16(2)(e) of MARPOL, to 
transmit certified copies of the present reso-
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yleissopimuksen sopimuspuolille oikeaksi 
todistetut jäljennökset tästä päätöslauselmas-
ta ja liitteen muutokset; 

lution and the text of the amendments con-
tained in the annex to all Parties to 
MARPOL; 

  
5 PYYTÄÄ LISÄKSI pääsihteeriä toimit-
tamaan niille Järjestön jäsenille, jotka eivät 
ole MARPOL-yleissopimuksen sopimuspuo-
lia, jäljennökset tästä päätöslauselmasta ja 
sen liitteen; 

5 REQUESTS FURTHER the Secretary-
General to transmit copies of the present res-
olution and its annex to Members of the Or-
ganization which are not Parties to 
MARPOL. 

  
LIITE ANNEX 

  
MUUTOKSET MARPOL-
YLEISSOPIMUKSEN LIITTEISIIN I, II, 
IV JA V 

AMENDMENTS TO MARPOL  
ANNEXES I, II, IV AND V 

  
LIITE I ANNEX I 

  
SÄÄNNÖT ÖLJYN AIHEUTTAMAN 
PILAANTUMISEN EHKÄISEMISEKSI 

REGULATIONS FOR THE PREVEN-
TION OF POLLUTION BY OIL 

  
1 luku 

Yleistä 

Chapter 1 

General 

  
3 sääntö 

Vapautukset ja poikkeusluvat 

Regulation 3 

Exemptions and waivers 

  
1 Lisätään 1 kappaleeseen sanat ”tai polaari-
säännöstön II-A osan 1.2 osion määräysten” 
kohtien ”tämän liitteen 3 ja 4 luvun määräys-
ten” ja ”, jotka koskevat rakennetta” väliin. 

1 In paragraph 1, the words "or section 1.2 of 
part II-A of the Polar Code" are inserted be-
tween "chapters 3 and 4 of this Annex" and 
"relating to construction". 

  
2 Lisätään uusi 5.2.2 kappale seuraavasti: 2 A new paragraph 5.2.2 is added as follows: 
  
 ”.2 matkat arktisilla vesialueilla; tai”  ".2 voyages within Arctic waters; or" 
  
3 Numeroidaan olemassa olevat 5.2.2–5.2.6 
kappaleet uudelleen 5.2.3–5.2.7 kappaleiksi 
ja muutetaan alakohdat samalla tavalla. Kor-
vataan uudelleen numeroitujen 5.2.5–5.2.6 
kappaleiden kappaleviittauksen ”5.2.2” ja 
”5.2.2.2” viittauksilla ”5.2.3” ja 5.2.3.2”. 

3 The existing paragraphs 5.2.2 to 5.2.6 are 
renumbered as paragraphs 5.2.3 to 5.2.7 and 
the subparagraphs are renumbered according-
ly. In the renumbered paragraphs 5.2.5 and 
5.2.6, the referenced paragraph numbers 
"5.2.2" and "5.2.2.2" are replaced by "5.2.3" 
and "5.2.3.2", respectively. 

  
4 Korvataan uudelleen numeroidun 5.2.3 
kappaleen johdantokappale seuraavasti: 

4 The chapeau of the renumbered paragraph 
5.2.3 is replaced with the following: 
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 ”.3 matkat 50 meripeninkulman etäisyyden 
sisällä lähimmästä maasta erityisalueiden tai 
polaaristen vesialueiden ulkopuolella, kun 
säiliöalus tekee:” 

 ".3 voyages within 50 nautical miles from 
the nearest land outside special areas or Arc-
tic waters where the tanker is engaged in:" 

  
4 sääntö 

Poikkeukset 

Regulation 4 

Exceptions 

  
5 Korvataan johdantokappale seuraavalla 
johdantokappaleella: 

5 The chapeau is replaced with the following: 

  
 ”Tämän liitteen 15 ja 34 sääntö ja polaari-
säännöstön II-A osan 1.1.1 kappale eivät 
koske:” 

 "Regulations 15 and 34 of this Annex and 
paragraph 1.1.1 of part II-A of the Polar 
Code shall not apply to:" 

  
3 luku 

Kaikkien alusten koneistotiloja koskevat 
vaatimukset 

Chapter 3 

Requirements for machinery spaces of all 
ships 

  
B-OSA 

Varustus 

PART B 

Equipment 

  
14 sääntö 

Öljyn suodatusjärjestelmä 

Regulation 14 

Oil filtering equipment 

  
6 Korvataan 5.1 kappale seuraavalla 
kappaleella: 

6 Paragraph 5.1 is replaced with the follow-
ing: 

  
 ”.1 ainoastaan erityisalueilla tai arktisilla ve-
sialueilla matkoja tekeville aluksille tai” 

 ".1 any ship engaged exclusively on voyages 
within special areas or Arctic waters, or" 

  
7 Lisätään 5.3.4 kappaleeseen sanojen ”eri-
tyisalueilla” ja ”tai on hyväksytty” väliin sa-
nat ”tai arktisilla vesialueilla”. 

7 In paragraph 5.3.4, between the words 
"within special areas" and "or has been ac-
cepted", the words "or Arctic waters" are in-
serted. 

  
C-OSA 

Öljyn tyhjentämisen valvonta 

PART C 

Control of discharge of oil 

  
15 sääntö Regulation 15 



 60/2017  
  

 

 88  

 

 

 

Öljyn tyhjentämisen valvonta Control of discharge of oil 

  
8 Lisätään A-osion otsikon jälkeen sanat ”po-
laarisia vesialueita lukuun ottamatta”. 

8 At the end of the title for section A, the 
words "except in Arctic waters" are added. 

  
9 Lisätään C-osion otsikon sanojen jälkeen 
sanat ” ja polaarisia vesialueita”. 

9 At the end of the title for section C, the 
words "and Arctic waters" are added. 

  
4 luku 

Öljysäiliöalusten lastitilaa koskevat vaa-
timukset 

Chapter 4 

Requirements for the cargo area of oil 
tankers 

  
C-OSA 

Öljyn toiminnallisen tyhjentämisen val-
vonta 

PART C  

Control of operational discharges of oil 

  
34 sääntö 

Öljyn tyhjentämisen valvonta 

Regulation 34 

Control of discharge of oil 

  
10 A-osion otsikon jälkeen lisätään sanat 
”polaarisia vesialueita lukuun ottamatta”. 

10 At the end of the title for section A, the 
words "except in Arctic waters" are added. 

  
6 luku 

Vastaanottolaitteistot 

Chapter 6  

Reception facilities 

  
38 Sääntö 

Vastaanottolaitteistot 

Regulation 38 

Reception facilities 

  
11 Lisätään 2.5 kappaleeseen sanat ”ja polaa-
risäännöstön II-A osan 1.1.1 kappaleen” sa-
nojen ”tämän liitteen 15 ja 34 säännön” jäl-
keen. 

11 In paragraph 2.5, the words "and para-
graph 1.1.1 of part II-A of the Polar Code" 
are added after the words "regulations 15 and 
34 of this Annex". 

  
12 Lisätään sanat ”ja polaarisäännöstön II-A 
osan 1.1.1 kappaleen” 3.5 kappaleeseen sa-
nojen ”tämän liitteen 15 säännön” jälkeen. 

12 In paragraph 3.5, the words "and para-
graph 1.1.1 of part II-A of the Polar Code" 
are added after the words "regulation 15 of 
this Annex". 

  
11 luku Chapter 11  
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Arktisilla merialueilla operoivia aluksia 
koskevat säännöt 

International Code for Ships Operating in 
Polar Waters 

  
13 Lisätään uusi 11 luku nykyisen 10 luvun 
jälkeen seuraavasti: 

13 A new chapter 11 is added after existing 
chapter 10 as follows: 

  
”11 luku 

Arktisilla merialueilla operoivia aluksia 
koskevat säännöt 

"Chapter 11 

International Code for Ships Operating in 
Polar Waters 

  
46 sääntö 

Määritelmät 

Regulation 46 

Definitions 

  
Tässä liitteessä For the purpose of this Annex, 
  
1 Polaarisäännöstöllä tarkoitetaan arktisilla 
merialueilla operoivia aluksia koskevia sään-
töjä, joihin kuuluvat johdanto, I-A ja II-A 
osat sekä I-B ja II-B osat, sellaisina kuin ne 
on hyväksytty päätöslauselmilla 
MSC.385(94) ja MEPC.264(68) ja sellaisina 
kuin niitä on muutettu, edellyttäen, että 

1 Polar Code means the International Code 
for Ships Operating in Polar Waters, consist-
ing of an introduction, parts I-A and II-A and 
parts I-B and II-B, adopted by resolutions 
MSC.385(94) and MEPC.264(68), as may be 
amended, provided that:   

  
.1 polaarisäännöstön johdannon ja II-A osan 
1 luvun ympäristöön liittyvien määräysten 
muutokset on hyväksytty, saatettu voimaan ja 
otettu käyttöön nykyisen sopimuksen 16 ar-
tiklan mukaisesti siltä osin kuin ne koskevat 
menetelmiä, joita sovelletaan liitteen lisäyk-
seen; ja 

.1 amendments to the environment-related 
provisions of the introduction and chapter 1 
of part II-A of the Polar Code are adopted, 
brought into force and take effect in accord-
ance with the provisions of article 16 of the 
present Convention concerning the amend-
ment procedures applicable to an appendix to 
an annex; and 

  
.2 Meriympäristön suojelukomitea on hyväk-
synyt polaarisäännöstön II-B osan muutokset 
menetelmäsääntöjensä mukaisesti. 

.2 amendments to part II-B of the Polar Code 
are adopted by the Marine Environment Pro-
tection Committee in accordance with its 
Rules of Procedure. 

  
2 Arktisilla vesialueilla tarkoitetaan vesialu-
eita, jotka sijaitsevat pohjoiseen linjasta, joka 
alkaa pisteestä 58º00,0ʼ N pohjoista leveyttä 
ja 042º00,0ʼ W läntistä pituutta ja jatkuu pis-
teeseen 64º37,0ʼ N pohjoista leveyttä ja 
035º27,0ʼ W läntistä pituutta ja sieltä suoraan 
pisteeseen 67º03,9ʼ N pohjoista leveyttä ja 
026º33,4ʼ W läntistä pituutta, josta edelleen 
suoraan pisteeseen 70º49,56ʼ N pohjoista le-
veyttä ja 008º59,61ʼ W läntistä pituutta 

2 Arctic waters means those waters which are 
located north of a line from the latitude 
58º00΄.0 N and longitude 042º00΄.0 W to 
latitude 64º37΄.0 N, longitude 035º27΄.0 W 
and thence by a rhumb line to latitude 
67º03΄.9 N, longitude 026º33΄.4 W and 
thence by a rhumb line to the latitude 
70º49΄.56 N and longitude 008º59΄.61 W 
(Sørkapp, Jan Mayen) and by the southern 
shore of Jan Mayen to 73º31'.6 N and 
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(Sørkapp, Jan Mayen) ja Jan Mayenin poh-
joisrantaa pitkin pisteeseen 73º31,6ʼ N poh-
joista leveyttä ja 019º01,0ʼ E itäistä pituutta 
Karhusaaren ohi ja sitten isoympyrälinjan 
kautta pisteeseen 68º38,29ʼ N pohjoista leve-
yttä ja 043º23,08ʼ E itäistä pituutta (Cap Ka-
nin Nos), josta Aasian mantereen rantaa pit-
kin itään Beringinsalmelle, josta länteen le-
veysasteelle 60º N aina Ilpirskiin asti ja siitä 
edelleen 60 pohjoista leveyspiiriä pitkin itään 
aina Etolin salmeen, josta Pohjois-Amerikan 
pohjoisrannikkoa ja 60 pohjoista leveyspiiriä 
pitkin ja sieltä itään vastaavasti 60 leveyspii-
riä pitkin kohtaan 056º37,1ʼ W läntistä pi-
tuutta ja edelleen pisteeseen 58º00,0ʼ N poh-
joista leveyttä ja 042º00,0ʼ W läntistä pituut-
ta. 

019º01'.0 E by the Island of Bjørnøya, and 
thence by a great circle line to the latitude 
68º38΄.29 N and longitude 043º23΄.08 E (Cap 
Kanin Nos) and hence by the northern shore 
of the Asian Continent eastward to the Ber-
ing Strait and thence from the Bering Strait 
westward to latitude 60º N as far as Il'pyrskiy 
and following the 60th North parallel east-
ward as far as and including Etolin Strait and 
thence by the northern shore of the North 
American continent as far south as latitude 
60º N and thence eastward along parallel of 
latitude 60º N, to longitude 056º37΄.1 W and 
thence to the latitude 58º00΄.0 N, longitude 
042º00΄.0 W.   

  
3 Polaarisilla vesialueilla tarkoitetaan arkti-
sia vesialueita ja/tai Antarktiksen aluetta. 

3 Polar waters means Arctic waters and/or 
the Antarctic area. 

  
47 sääntö 

Soveltaminen ja vaatimukset 

Regulation 47 

Application and requirements 

  
1 Tätä kappaletta sovelletaan kaikkiin aluk-
siin, jotka operoivat polaarisilla vesialueilla. 

1 This chapter applies to all ships operating 
in polar waters. 

  
2 Ellei nimenomaisesti toisin määrätä, jokai-
sen aluksen, johon sovelletaan tämän sään-
nön 1 kappaletta, on noudatettava polaari-
säännöstön johdannon ja II-A osan 1 luvun 
ympäristöön liittyviä määräyksiä tämän liit-
teen sovellettavien vaatimusten lisäksi. 

2 Unless expressly provided otherwise, any 
ship covered by paragraph 1 of this regula-
tion shall comply with the environment-
related provisions of the introduction and 
with chapter 1 of part II-A of the Polar Code, 
in addition to any other applicable require-
ments of this Annex. 

  
3 Polaarisäännöstön II-A osan 1 lukua sovel-
lettaessa olisi kiinnitettävä huomiota polaari-
säännöstön II-B osan lisäohjeisiin.” 

3 In applying chapter 1 of part II-A of the 
Polar Code, consideration should be given to 
the additional guidance in part II-B of the Po-
lar Code." 

  
LISÄYS II 

 

APPENDIX II  

 
IOPP-todistuskirjan kaava ja lisäykset Form of IOPP Certificate and Supplements 
  

Lisäys Appendix 

  
Lisäys kansainväliseen öljystä aiheutuvan 
meren pilaantumisen ehkäisemisestä koske-

Supplement to the international Oil Pollution 
Prevention Certificate (IOPP Certificate) – 
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vaan todistuskirjaan (IOPP-todistuskirjaan) – 
Kaava A 

Form A 

  
14 Lisätään uusi 8 osio nykyisen 7 osion jäl-
keen seuraavasti: 

14 A new section 8 is added after existing 
section 7 as follows: 

  
”8 Polaarisäännöstön II-A osan 1 luvun mu-
kaisesti 

"8 Compliance with part II-A – chapter 1 of 
the Polar Code 

  
8.1 Alus täyttää polaarisäännöstön johdannon 
ja II-A osan 1 luvun 1.2 osion ympäristöön 
liittyvien määräysten lisävaatimuk-
set.................................................................” 

8.1 The ship is in compliance with additional 
requirements in the environment-related pro-
visions of the Introduction and section 1.2 of 
chapter 1 of part II-A of the Polar 
Code............................................................." 

  
Lisäys kansainväliseen öljystä aiheutuvan 
meren pilaantumisen ehkäisemisestä koske-
vaan todistuskirjaan (IOPP-todistuskirjaan) –
Kaava B 

Supplement to the international Oil Pollution 
Prevention Certificate (IOPP Certificate) – 
Form B 

  
15 Lisätään uusi 11 osio nykyisen 10 osion 
jälkeen seuraavasti: 

15 A new section 11 is added after existing 
section 10 as follows: 

  
”11 Polaarisäännöstön II-A osan 1 luvun 
mukaisesti 

"11 Compliance with part II-A – chapter 1 of 
the Polar Code 

  
11.1 Alus täyttää polaarisäännöstön johdan-
non ja II-A osan 1 luvun 1.2 osion ympäris-
töön liittyvien määräysten lisävaatimukset.” 

11.1 The ship is in compliance with addition-
al requirements in the environmentrelated 
provisions of the introduction and section 1.2 
of chapter I of part II-A of the Polar Code." 

  
LIITE II ANNEX II 

  
SÄÄNNÖT IRTOLASTINA KULJE-
TETTAVIEN HAITALLISTEN AINEI-
DEN AIHEUTTAMAN PILAANTUMI-
SEN VALVOMISEKSI 

REGULATIONS FOR THE CONTROL 
OF POLLUTION OF NOXIOUS LIQUID 
SUBSTANCES IN BULK 

  
1 luku 

Yleistä 

Chapter 1  

General 

  
3 sääntö 

Poikkeukset 

Regulation 3 

Exceptions 

  
1 Lisätään 1 kappaleen johdantokappaleeseen 
sanat ”ja polaarisäännöstön II-A osan 2 lu-
vun” sanojen ”Tämän liitteen” ja ” tyhjentä-

1 In the chapeau of paragraph 1, between the 
words "this Annex" and "shall not apply", the 
words "and chapter 2 of part II-A of the Polar 
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mistä koskevat vaatimukset” väliin. Code" are inserted.    
  

6 luku 

Satamavaltioiden valvontatoimenpiteet 

Chapter 6  

Measures of control by port States 

  
16 sääntö 

Valvontatoimenpiteet 

Regulation 16 

Measures of control 

  
2 Korvataan 3 kappaleen viittaus ”13 sään-
nön ja tämän säännön” viittauksella ”13 
säännön ja tämän säännön ja polaarisäännös-
tön II-A osan 2 luvun, kun alus operoi arkti-
silla vesialueilla,” 

2 In paragraph 3, the reference to "regulation 
13 and of this regulation" is replaced with 
"regulation 13 and of this regulation, and 
chapter 2 of part II-A of the Polar Code when 
the ship is operating in Arctic waters," 

  
10 luku 

Arktisilla merialueilla operoivia aluksia 
koskevat säännöt 

Chapter 10  

International Code for Ships Operating in 
Polar Waters 

  
3 Lisätään uusi 10 luku nykyisen 9 luvun jäl-
keen seuraavasti: 

3 A new chapter 10 is added after existing 
chapter 9 as follows: 

  
”10 luku – Arktisilla merialueilla operoivia 
aluksia koskevat säännöt 

"Chapter 10 – International Code for Interna-
tional Code for Ships Operating in  
Polar Waters 

  
21 sääntö 

Määritelmät 

Regulation 21 

Definitions 

  
Tässä liitteessä For the purpose of this Annex, 
  
1 Polaarisäännöstöllä tarkoitetaan arktisilla 
merialueilla operoivia aluksia koskevia sään-
töjä, joihin kuuluu johdanto, I-A ja II-A osat 
sekä I-B ja II-B osat, jotka on hyväksytty 
päätöslauselmilla MSC.385(94) ja 
MEPC.264(68), sellaisina kuin niitä on muu-
tettu, edellyttäen, että 

1 Polar Code means the International Code 
for Ships Operating in Polar Waters,  
consisting of an introduction, part I-A and 
part II-A and parts I-B and II-B, as adopted 
by resolutions MSC.385(94) and 
MEPC.264(68), as may be amended,  
provided that:   

  
.1 polaarisäännöstön johdannon ja II-A osan 
2 luvun ympäristöön liittyvien määräysten 
muutokset on hyväksytty, saatettu voimaan ja 
otettu käyttöön nykyisen sopimuksen 16 ar-
tiklan mukaisesti siltä osin kuin ne koskevat 
menetelmiä, joita sovelletaan liitteen lisäyk-

.1 amendments to the environment-related 
provisions of the introduction and chapter 2 
of part II-A of the Polar Code are adopted, 
brought into force and take effect in accord-
ance with the provisions of article 16 of the 
present Convention concerning the  
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seen; ja amendment procedures applicable to an ap-
pendix to an annex; and   

  
.2 Meriympäristön suojelukomitea on hyväk-
synyt polaarisäännöstön II-B osan muutokset 
menetelmäsääntöjensä mukaisesti. 

.2 amendments to part II-B of the Polar Code 
are adopted by the Marine Environment  
Protection Committee in accordance with its 
Rules of Procedure. 

  
2 Arktisilla vesialueilla tarkoitetaan vesialu-
eita, jotka sijaitsevat pohjoiseen linjasta, joka 
alkaa pisteestä 58º00,0ʼ N pohjoista leveyttä 
ja 042º00,0ʼ W läntistä pituutta ja jatkuu pis-
teeseen 64º37,0ʼ N pohjoista leveyttä ja 
035º27,0ʼ W läntistä pituutta ja sieltä suoraan 
pisteeseen 67º03,9ʼ N pohjoista leveyttä ja 
026º33,4ʼ W läntistä pituutta, josta edelleen 
suoraan pisteeseen 70º49,56ʼ N pohjoista le-
veyttä ja 008º59,61ʼ W läntistä pituutta 
(Sørkapp, Jan Mayen) ja Jan Mayenin poh-
joisrantaa pitkin pisteeseen 73º31,6ʼ N poh-
joista leveyttä ja 019º01,0ʼ E itäistä pituutta 
Karhusaaren ohi ja sitten isoympyrälinjan 
kautta pisteeseen 68º38,29ʼ N pohjoista leve-
yttä ja 043º23,08ʼ E itäistä pituutta (Cap Ka-
nin Nos), josta Aasian mantereen rantaa pit-
kin itään Beringinsalmelle, josta länteen le-
veysasteelle 60º N aina Ilpirskiin asti ja siitä 
edelleen 60 pohjoista leveyspiiriä pitkin itään 
aina Etolin salmeen, josta Pohjois-Amerikan 
pohjoisrannikkoa ja 60 pohjoista leveyspiiriä 
pitkin ja sieltä itään vastaavasti 60 leveyspii-
riä pitkin kohtaan 056º37,1ʼ W läntistä pi-
tuutta ja edelleen pisteeseen 58º00,0ʼ N poh-
joista leveyttä ja 042º00,0ʼ W läntistä pituut-
ta. 

2 Arctic waters means those waters which are 
located north of a line from the latitude 
58º00΄.0 N and longitude 042º00΄.0 W to 
latitude 64º37΄.0 N, longitude 035º27΄.0 W 
and thence by a rhumb line to latitude 
67º03΄.9 N, longitude 026º33΄.4 W and 
thence by a rhumb line to the latitude 
70º49΄.56 N and longitude 008º59΄.61 W 
(Sørkapp, Jan Mayen) and by the southern 
shore of Jan Mayen to 73º31'.6 N and 
019º01'.0 E by the Island of Bjørnøya, and 
thence by a great circle line to the latitude 
68º38΄.29 N and longitude 043º23΄.08 E (Cap 
Kanin Nos) and hence by the northern shore 
of the Asian Continent eastward to the Ber-
ing Strait and thence from the Bering Strait 
westward to latitude 60º N as far as Il'pyrskiy 
and following the 60th North parallel east-
ward as far as and including Etolin Strait and 
thence by the northern shore of the North 
American continent as far south as latitude 
60º N and thence eastward along parallel of 
latitude 60º N, to longitude 056º37΄.1 W and 
thence to the latitude 58º00΄.0 N, longitude 
042º00΄.0 W. 

  
3 Polaarisilla vesialueilla tarkoitetaan arkti-
sia vesialueita ja/tai Antarktiksen aluetta. 

3 Polar waters means Arctic waters and/or 
the Antarctic area.   

  
22 sääntö 

Soveltaminen ja vaatimukset 

Regulation 22 

Application and requirements 

  
1 Tätä sääntöä sovelletaan kaikki aluksiin, 
jotka on sertifioitu kuljettamaan irtolastina 
haitallisia aineita ja jotka operoivat polaari-
silla vesialueilla. 

1 This chapter applies to all ships certified to 
carry noxious liquid substances in bulk,  
operating in polar waters.   

  
2 Ellei nimenomaisesti toisin määrätä, jokai-
sen aluksen, johon sovelletaan tämän sään-
nön l kappaletta, on noudatettava polaari-

2 Unless expressly provided otherwise, any 
ship covered by paragraph 1 of this  
regulation shall comply with the environ-
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säännöstön johdannon ja II-A osan 2 luvun 
ympäristöön liittyviä määräyksiä tämän liit-
teen sovellettavien vaatimusten lisäksi. 

ment-related provisions of the introduction 
and with chapter 2 of part II-A of the Polar 
Code, in addition to any other applicable  
requirements of this Annex. 

  
3 Polaarisäännöstön II-A osan 2 lukua sovel-
lettaessa olisi kiinnitettävä huomiota polaari-
säännöstön II-B osan lisäohjeisiin.” 

3 In applying chapter 2 of part II-A of the 
Polar Code, consideration should be given to 
the additional guidance in part II-B of the Po-
lar Code." 

  
LISÄYS IV APPENDIX IV 

  
Menettelytapaohjekirjan normitettu malli Standard format for the Procedures and  

Arrangements Manual 
  

1 osio 

MARPOL-yleissopimuksen liitteen II 
pääkohdat 

Section 1 

Main features of MARPOL Annex II 

  
4 1.3 kappaleen loppuun lisätään seuraava 
virke: 

4 At the end of paragraph 1.3, the following 
sentence is added: 

  
”Lisäksi polaarisäännöstön II-A osan 2 luvun 
mukaisilla arktisilla vesialueilla sovelletaan 
tiukempia päästökriteerejä.” 

"In addition, under chapter 2 of part II-A of 
the Polar Code, more stringent discharge  
criteria apply in Arctic waters." 

  
4 osio 

Lastisäiliöiden puhdistukseen, jätteiden 
tyhjentämiseen sekä painolastin ottoon ja 

poistoon liittyvät suoritustavat 

Section 4 

Procedures relating to the cleaning of car-
go tanks, the discharge of residues, ballast-

ing and deballasting 

  
5 Korvataan 4.4.3 kappaleessa sanat ”Antark-
tiksen alueella (merialueella 60. eteläisestä 
leveyspiiristä etelään)” sanoilla ”polaarisilla 
vesialueilla”. 

5 In paragraph 4.4.3, the words "Antarctic 
area (the sea area south of latitude 60º S)" are 
replaced with the words "polar waters". 

  
LIITE IV ANNEX IV 

  
SÄÄNNÖT ALUKSISTA TULEVAN 
KÄYMÄLÄJÄTEVEDEN AIHEUTTA-
MAN PILAANTUMISEN ESTÄMISEKSI 

REGULATIONS FOR THE PREVEN-
TION OF POLLUTION BY SEWAGE 
FROM SHIPS 

  
1 luku 

Yleistä 

Chapter 1  

General 
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3 sääntö 

Poikkeukset 

Regulation 3 

Exceptions 

  
1 Korvataan 1 kappaleen johdantokappale 
seuraavasti: 

1 The chapeau of paragraph 1 is replaced 
with the following: 

  
”1 Tämän liitteen 11 sääntö ja polaarisään-
nöstön II-A osan 4 luvun 4.2 osio eivät kos-
ke:” 

"1 Regulation 11 of this Annex and section 
4.2 of chapter 4 of part II-A of the Polar 
Code, shall not apply to:"   

  
7 luku Chapter 7 

  
Arktisilla merialueilla operoivia aluksia 

koskevat säännöt 
International Code for Ships Operating in 

Polar Waters 

  
2 Lisätään uusi 7 luku nykyisen 6 luvun jäl-
keen seuraavasti: 

2 A new chapter 7 is added after existing 
chapter 6 as follows: 

  
”7 luku 

Arktisilla merialueilla operoivia aluksia 
koskevat säännöt 

"Chapter 7 

International Code for Ships Operating in 
Polar Waters 

  
17 sääntö 

Määritelmät 

Regulation 17 

Definitions 

  
Tässä liitteessä For the purpose of this Annex, 
  
1 Polaarisäännöstöllä tarkoitetaan arktisilla 
merialueilla operoivia aluksia koskevia sään-
töjä, joihin kuuluvat johdanto, I-A ja II-A 
osat sekä I-B ja II-B osat, jotka on hyväksyt-
ty päätöslauselmilla MSC.385(94) ja 
MEPC.264(68), sellaisina kuin niitä on muu-
tettu, edellyttäen, että 

1 Polar Code means the International Code 
for ships operating in polar waters, consisting 
of an introduction, part I-A and part II-A and 
parts I-B and II-B, as adopted by resolutions 
MSC.385(94) and MEPC.264(68), as may be 
amended, provided that:   

  
.1 polaarisäännöstön johdannon ja II-A osan 
4 luvun ympäristöön liittyvien määräysten 
muutokset on hyväksytty, saatettu voimaan ja 
otettu käyttöön nykyisen sopimuksen 16 ar-
tiklan mukaisesti siltä osin kuin ne koskevat 
menetelmiä, joita sovelletaan liitteen lisäyk-
seen; ja 

.1 amendments to the environment-related 
provisions of the introduction and chapter 4 
of part II-A of the Polar Code are adopted, 
brought into force and take effect in accord-
ance with the provisions of article 16 of the 
present Convention concerning the amend-
ment procedures applicable to an appendix to 
an annex; and 
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.2 Meriympäristön suojelukomitea on hyväk-
synyt polaarisäännöstön II-B osan muutokset 
menetelmäsääntöjensä mukaisesti. 

.2 amendments to part II-B of the Polar Code 
are adopted by the Marine Environment Pro-
tection Committee in accordance with its  
Rules of Procedure. 

  
2 Antarktiksen alueella tarkoitetaan leveysas-
teen 60º S eteläpuolista merialuetta. 

2 Antarctic area means the sea area south of 
latitude 60o S. 

  
3 Arktisilla vesialueilla tarkoitetaan vesialu-
eita, jotka sijaitsevat pohjoiseen linjasta, joka 
alkaa pisteestä 58º00,0ʼ N pohjoista leveyttä 
ja 042º00,0ʼ W läntistä pituutta ja jatkuu pis-
teeseen 64º37,0ʼ N pohjoista leveyttä ja 
035º27,0ʼ W läntistä pituutta ja sieltä suoraan 
pisteeseen 67º03,9ʼ N pohjoista leveyttä ja 
026º33,4ʼ W läntistä pituutta, josta edelleen 
suoraan pisteeseen 70º49,56ʼ N pohjoista le-
veyttä ja 008º59,61ʼ W läntistä pituutta 
(Sørkapp, Jan Mayen) ja Jan Mayenin poh-
joisrantaa pitkin pisteeseen 73º31,6ʼ N poh-
joista leveyttä ja 019º01,0ʼ E itäistä pituutta 
Karhusaaren ohi ja sitten isoympyrälinjan 
kautta pisteeseen 68º38,29ʼ N pohjoista leve-
yttä ja 043º23,08ʼ E itäistä pituutta (Cap Ka-
nin Nos), josta Aasian mantereen rantaa pit-
kin itään Beringinsalmelle, josta länteen le-
veysasteelle 60º N aina Ilpirskiin asti ja siitä 
edelleen 60 pohjoista leveyspiiriä pitkin itään 
aina Etolin salmeen, josta Pohjois-Amerikan 
pohjoisrannikkoa ja 60 pohjoista leveyspiiriä 
pitkin ja sieltä itään vastaavasti 60 leveyspii-
riä pitkin kohtaan 056º37,1ʼ W läntistä pi-
tuutta ja edelleen pisteeseen 58º00,0ʼ N poh-
joista leveyttä ja 042º00,0ʼ W läntistä pituut-
ta. 

3 Arctic waters means those waters which are 
located north of a line from the latitude 
58º00΄.0 N and longitude 042º00΄.0 W to 
latitude 64º37΄.0 N, longitude 035º27΄.0 W 
and thence by a rhumb line to latitude 
67º03΄.9 N, longitude 026º33΄.4 W and 
thence by a rhumb line to the latitude 
70º49΄.56 N and longitude 008º59΄.61 W 
(Sørkapp, Jan Mayen) and by the southern 
shore of Jan Mayen to 73º31'.6 N and 
019º01'.0 E by the Island of Bjørnøya, and 
thence by a great circle line to the latitude 
68º38΄.29 N and longitude 043º23΄.08 E (Cap 
Kanin Nos) and hence by the northern shore 
of the Asian Continent eastward to the Ber-
ing Strait and thence from the Bering Strait 
westward to latitude 60º N as far as Il'pyrskiy 
and following the 60th North parallel east-
ward as far as and including Etolin Strait and 
thence by the northern shore of the North 
American continent as far south as latitude 
60º N and thence eastward along parallel of 
latitude 60º N, to longitude 056º37΄.1 W and 
thence to the latitude 58º00΄.0 N, longitude 
042º00΄.0 W. 

  
4 Polaarisilla vesialueilla tarkoitetaan arkti-
sia vesialueita ja/tai Antarktiksen aluetta. 

4 Polar waters means Arctic waters and/or 
the Antarctic area. 

  
18 sääntö 

Soveltaminen ja vaatimukset 

Regulation 18 

Application and requirements 

  
1 Tätä sääntöä sovelletaan kaikkiin tämän 
liitteen mukaisiin aluksiin, jotka operoivat 
polaarisilla vesialueilla. 

1 This chapter applies to all ships certified in 
accordance with this Annex operating in  
polar waters. 

  
2 Ellei nimenomaisesti toisin määrätä, jokai-
sen aluksen, johon sovelletaan tämän sään-
nön l kappaletta, on täytettävä polaarisään-

2 Unless expressly provided otherwise, any 
ship covered by paragraph 1 of this  
regulation shall comply with the environ-
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nöstön johdannon ja II-A osan 4 luvun ympä-
ristöön liittyviä määräykset tämän liitteen so-
vellettavien vaatimusten lisäksi.” 

ment-related provisions of the introduction 
and with chapter 4 of part II-A of the Polar 
Code, in addition to any other applicable  
requirements of this Annex." 

  
LIITE V ANNEX V 

  
SÄÄNNÖT ALUKSISTA TULEVIEN 
KIINTEIDEN JÄTTEIDEN AIHEUT-
TAMAN PILAANTUMISEN EHKÄISE-
MISEKSI 

REGULATIONS FOR THE PREVEN-
TION OF POLLUTION BY GARBAGE 
FROM SHIPS   

  
1 luku 

Yleistä 

Chapter 1  

General 

  
3 sääntö 

Yleinen kielto laskea kiinteitä jätteitä mereen 

Regulation 3 

General prohibition on discharge of garbage 
into the sea 

  
1 Korvataan 1 kappaleen viittaus ”tämän liit-
teen 4, 5, 6 ja 7 säännössä” viittauksella ”tä-
män liitteen 4, 5, 6 ja 7 säännössä ja polaari-
säännöstön II-A osan 5.2 osiossa, siten kuin 
tämän liitteen 13.1 säännössä on määritelty.” 

1 In paragraph 1, the reference to "regulation 
4, 5, 6 and 7 of this Annex" is replaced with 
"regulation 4, 5, 6 and 7 of this Annex and 
section 5.2 of part II-A of the Polar Code, as 
defined in regulation 13.1 of this Annex." 

  
7 sääntö 

Poikkeukset 

Regulation 7 

Exceptions 

  
2 Korvataan 1 kappaleen johdantokappale 
seuraavasti: 

2 The chapeau of paragraph 1 is replaced 
with the following: 

  
”1 Tämän liitteen 3, 4, 5 ja 6 sääntöä sekä 
polaarisäännöstön II-A osan 5 luvun 5.2 osio-
ta ei sovelleta:” 

"1 Regulations 3, 4, 5 and 6 of this Annex 
and section 5.2 of chapter 5 of part II-A of 
the Polar Code shall not apply to:" 

  
3 Korvataan 2.1 kappale seuraavalla kappa-
leella: 

3 Paragraph 2.1 is replaced with the follow-
ing: 

  
”.1 Tämän liitteen 4 ja 6 säännön ja polaari-
säännöstön II-A osan 5 luvun kulussaoloa 
koskevia vaatimuksia ei sovelleta ruokajät-
teiden poistamiseen, kun on selvää, että näi-
den ruokajätteiden säilyttäminen aluksella 
uhkaa suoraan aluksella olevien ihmisten ter-
veyttä.” 

".1 The en route requirements of regulations 
4 and 6 of this Annex and chapter 5 of part 
II-A of the Polar Code shall not apply to the 
discharge of food wastes where it is clear the 
retention on board of these food wastes  
presents an imminent health risk to the peo-
ple on board." 
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10 sääntö 

Julisteet, jätehuoltosuunnitelmat ja jätetieto-
jen kirjaaminen 

Regulation 10 

Placards, garbage management plans and 
garbage record keeping 

  
4 Lisätään 1.1 kappaleeseen sanat ”ja polaa-
risäännöstön II-A osan 5.2 kappaleessa” sa-
nojen ”tämän liitteen 3, 4, 5 ja 6 säännössä” 
jälkeen. 

4 In paragraph 1.1, the words "and section 
5.2 of part II-A of the Polar Code" are added 
after the references to "regulations 3, 4, 5 and 
6 of this Annex". 

  
3 luku 

Arktisilla merialueilla operoivia aluksia 
koskevat säännöt 

Chapter 3 

International Code for Ships Operating in 
Polar Waters 

  
5 Lisätään uusi 3 luku seuraavasti: 5 A new chapter 3 is added as follows: 
  

”3 luku 

Arktisilla merialueilla operoivia aluksia 
koskevat säännöt 

"Chapter 3 

International Code for Ships Operating in 
Polar Waters 

  
13 sääntö 

Määritelmät 

Regulation 13 

Definitions 

  
Tässä liitteessä For the purpose of this Annex, 
  
1 Polaarisäännöstöllä tarkoitetaan arktisilla 
merialueilla operoivia aluksia koskevia sään-
töjä, joihin kuuluvat johdanto, I-A ja II-A 
osat sekä I-B ja II-B osat, jotka on hyväksyt-
ty päätöslauselmilla MSC.385(94) ja 
MEPC.264(68), sellaisina kuin niitä on muu-
tettu, edellyttäen, että 

1 Polar Code means the International Code 
for Ships Operating in Polar Waters, consist-
ing of an introduction, part I-A and part II-A 
and parts I-B and II-B, as adopted by resolu-
tions MSC.385(94) and MEPC.264(68), as 
may be amended, provided that:   

  
.1 polaarisäännöstön johdannon ja II-A osan 
5 luvun ympäristöön liittyvien määräysten 
muutokset on hyväksytty, saatettu voimaan ja 
otettu käyttöön nykyisen sopimuksen 16 ar-
tiklan mukaisesti siltä osin kuin ne koskevat 
menetelmiä, joita sovelletaan liitteen lisäyk-
seen; ja 

.1 amendments to the environment-related 
provisions of the introduction and chapter 5 
of part II-A of the Polar Code are adopted, 
brought into force and take effect in accord-
ance with the provisions of article 16 of the 
present Convention concerning the  
amendment procedures applicable to an ap-
pendix to an annex; and 

  
.2 Meriympäristön suojelukomitea on hyväk-
synyt polaarisäännöstön II-B-osan muutokset 

.2 amendments to part II-B of the Polar Code 
are adopted by the Marine Environment  
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menetelmäsääntöjensä mukaisesti. Protection Committee in accordance with its 
Rules of Procedure. 

  
2 Arktisilla vesialueilla tarkoitetaan vesialu-
eita, jotka sijaitsevat pohjoiseen linjasta, joka 
alkaa pisteestä 58º00,0ʼ N pohjoista leveyttä 
ja 042º00,0ʼ W läntistä pituutta ja jatkuu pis-
teeseen 64º37,0ʼ N pohjoista leveyttä ja 
035º27,0ʼ W läntistä pituutta ja sieltä suoraan 
pisteeseen 67º03,9ʼ N pohjoista leveyttä ja 
026º33,4ʼ W läntistä pituutta, josta edelleen 
suoraan pisteeseen 70º49,56ʼ N pohjoista le-
veyttä ja 008º59,61ʼ W läntistä pituutta 
(Sørkapp, Jan Mayen) ja Jan Mayenin poh-
joisrantaa pitkin pisteeseen 73º31,6ʼ N poh-
joista leveyttä ja 019º01,0ʼ E itäistä pituutta 
Karhusaaren ohi ja sitten isoympyrälinjan 
kautta pisteeseen 68º38,29ʼ N pohjoista leve-
yttä ja 043º23,08ʼ E itäistä pituutta (Cap Ka-
nin Nos), josta Aasian mantereen rantaa pit-
kin itään Beringinsalmelle, josta länteen le-
veysasteelle 60º N aina Ilpirskiin asti ja siitä 
edelleen 60 pohjoista leveyspiiriä pitkin itään 
aina Etolin salmeen, josta Pohjois-Amerikan 
pohjoisrannikkoa ja 60 pohjoista leveyspiiriä 
pitkin ja sieltä itään vastaavasti 60 leveyspii-
riä pitkin kohtaan 056º37,1ʼ W läntistä pi-
tuutta ja edelleen pisteeseen 58º00,0ʼ N poh-
joista leveyttä ja 042º00,0ʼ W läntistä pituut-
ta. 

2 Arctic waters means those waters which are 
located north of a line from the latitude 
58º00΄.0 N and longitude 042º00΄.0 W to 
latitude 64º37΄.0 N, longitude 035º27΄.0 W 
and thence by a rhumb line to latitude 
67º03΄.9 N, longitude 026º33΄.4 W and 
thence by a rhumb line to the latitude 
70º49΄.56 N and longitude 008º59΄.61 W 
(Sørkapp, Jan Mayen) and by the southern 
shore of Jan Mayen to 73º31'.6 N and 
019º01'.0 E by the Island of Bjørnøya, and 
thence by a great circle line to the latitude 
68º38΄.29 N and longitude 043º23΄.08 E (Cap 
Kanin Nos) and hence by the northern shore 
of the Asian Continent eastward to the  
Bering Strait and thence from the Bering 
Strait westward to latitude 60º N as far as 
Il'pyrskiy and following the 60th North  
parallel eastward as far as and including 
Etolin Strait and thence by the northern shore 
of the North American continent as far south 
as latitude 60º N and thence eastward along 
parallel of latitude 60º N, to longitude 
056º37΄.1 W and thence to the latitude 
58º00΄.0 N, longitude 042º00΄.0 W. 

  
3 Polaarisilla vesialueilla tarkoitetaan arkti-
sia vesialueita ja/tai Antarktiksen aluetta. 

3 Polar waters means Arctic waters and/or 
the Antarctic area.   

  
14 sääntö 

Soveltaminen ja vaatimukset 

Regulation 14 

Application and requirements 

  
1 Tätä sääntöä sovelletaan kaikkiin aluksiin, 
joihin sovelletaan tätä liitettä ja jotka operoi-
vat polaarisilla vesialueilla. 

1 This chapter applies to all ships to which 
this Annex applies, operating in polar waters. 

  
2 Ellei nimenomaisesti toisin määrätä, jokai-
sen aluksen, johon sovelletaan tämän sään-
nön l lukua, on noudatettava polaarisäännös-
tön johdannon ja II-A osan 5 luvun ympäris-
töön liittyviä määräyksiä tämän liitteen so-
vellettavien vaatimusten lisäksi. 

2 Unless expressly provided otherwise, any 
ship covered by paragraph 1 of this  
regulation shall comply with the environ-
ment-related provisions of the introduction 
and with chapter 5 of part II-A of the Polar 
Code, in addition to any other applicable  
requirements of this Annex. 

  
3 Polaarisäännöstön II-A osan 5 lukua sovel- 3 In applying chapter 5 of part II-A of the 
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lettaessa olisi kiinnitettävä huomiota polaari-
säännöstön II-B osan lisäohjeisiin.” 

Polar Code, consideration should be given to 
the additional guidance in part II-B of the Po-
lar Code." 

  
LISÄYS APPENDIX 

  
Jätepäiväkirjan kaava Form of Garbage Record Book 

  
6 Korvataan 4.1.3 kappaleen johdantokappa-
le seuraavasti: 

6 The chapeau of section 4.1.3 is replaced 
with the following: 

  
”4.1.3 Kun kiinteää jätettä poistetaan mereen 
MARPOL-yleissopimuksen liitteen V 4, 5 tai 
6 säännön tai polaarisäännöstön II-A osan 5 
luvun mukaisesti:” 

"4.1.3 When garbage is discharged into the 
sea in accordance with regulations 4, 5 or 6 
of MARPOL Annex V or chapter 5 of part II-
A of the Polar Code:"   
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LIITE 1 ANNEX 1 

PÄÄTÖSLAUSELMA MEPC.274(69) RESOLUTION MEPC.274(69) 
  
Annettu 22 päivänä huhtikuuta 2016 Adopted on 22 April 2016 
  
MUUTOKSET ALUSTEN AIHEUTTA-
MAN MEREN PILAANTUMISEN EH-
KÄISEMISESTÄ VUONNA 1973 TEH-
DYN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPI-
MUKSEN, SELLAISENA KUIN SE ON 
MUUTETTUNA SIIHEN LIITTYVÄLLÄ 
VUODEN 1978 PÖYTÄKIRJALLA, 
LIITTEESEEN 

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

  
Muutokset MARPOL-yleissopimuksen liit-
teeseen IV 

Amendments to MARPOL Annex IV 

  
(Muutokset 1 ja 11 sääntöihin, jotka koskevat 
Itämeren erityisaluetta, ja lisäykseen, joka 
koskee käymäläjäteveden aiheuttaman pi-
laantumisen kansainvälisen ehkäisemiskirjan 
kaavaa) 

(Amendments to regulations 1 and 11 con-
cerning the Baltic Sea Special Area and to 
the appendix concerning the Form of Interna-
tional Sewage Pollution Prevention Certifi-
cate) 

  
MERIYMPÄRISTÖN 
SUOJELUKOMITEA, joka 

THE MARINE ENVIRONMENT PRO-
TECTION COMMITTEE, 

  
PALAUTTAA MIELIIN Kansainvälisestä 
merenkulkujärjestöstä tehdyn yleissopimuk-
sen 38 artiklan a kohdan, jossa käsitellään 
meren pilaantumisen ehkäisyä ja valvontaa 
koskevista kansainvälisistä sopimuksista joh-
tuvia meriympäristön suojelukomitean tehtä-
viä, 

RECALLING Article 38(a) of the Conven-
tion on the International Maritime Organiza-
tion concerning the functions of the Marine 
Environment Protection Committee con-
ferred upon it by international conventions 
for the prevention and control of marine pol-
lution from ships, 

  
PANEE MERKILLE alusten aiheuttaman 
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 
1973 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen 
16 artiklan, sellaisena kuin sitä on muutettu 
yleissopimukseen liittyvällä vuoden 1978 
pöytäkirjalla, jossa tarkennetaan muuttamis-
menettelyä ja annetaan järjestön asianmukai-
selle elimelle tehtäväksi harkita ja hyväksyä 
muutoksia, 

NOTING article 16 of the International 
Convention for the Prevention of Pollution 
from Ships, 1973, as modified by the Proto-
col of 1978 relating thereto (MARPOL), 
which specifies the amendment procedure 
and confers upon the appropriate body of the 
Organization the function of considering and 
adopting amendments thereto, 

  
ON OTTANUT HUOMIOON 69. istun-
nossaan ehdotetut muutokset MARPOL-
yleissopimuksen liitteessä IV oleviin 1 ja 11 
sääntöihin ja lisäykseen, 

HAVING CONSIDERED, at its sixty-ninth 
session, proposed amendments to regulations 
1 and 11 and to the appendix to MARPOL 
Annex IV, 
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1 HYVÄKSYY MARPOL-sopimuksen 16 
artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti 
muutokset MARPOL-yleissopimuksen liit-
teessä IV oleviin 1 ja 11 sääntöihin, jotka 
koskevat Itämeren erityisaluetta, ja lisäyk-
seen, joka koskee kansainvälisen käymäläjä-
teveden aiheuttaman pilaantumisen ehkäise-
miskirjan kaavaa. Kyseiset tekstit ovat tämän 
päätöslauselman liitteenä; 

1 ADOPTS, in accordance with article 
16(2)(d) of MARPOL, amendments to regu-
lations 1 and 11 of MARPOL Annex IV con-
cerning the Baltic Sea Special Area and to 
the appendix to MARPOL Annex IV con-
cerning the Form of the International Sewage 
Pollution Prevention Certificate, the texts of 
which are set out in the annex to the present 
resolution; 

  
2 PÄÄTTÄÄ MARPOL-yleissopimuksen 16 
artiklan 2 kappaleen f kohdan iii ala-  
kohdan mukaisesti, että mainitut muutokset 
katsotaan hyväksytyiksi 1 päivänä maalis-
kuuta 2017, ellei ennen tätä päivää vähintään 
yksi kolmannes sopimuspuolista tai sopi-
muspuolet, joiden kauppalaivastot yhdessä 
edustavat vähintään 50:tä prosenttia koko 
maailman kauppalaivaston bruttovetoisuu-
desta, ole ilmoittanut järjestölle, että ne vas-
tustavat muutoksia; 

2 DETERMINES, in accordance with article 
16(2)(f)(iii) of MARPOL, that the amend-
ments shall be deemed to have been accepted 
on 1 March 2017, unless prior to that date, 
not less than one third of the Parties or Par-
ties the combined merchant fleets of which 
constitute not less than 50% of the gross ton-
nage of the world's merchant fleet, have 
communicated to the Organization their ob-
jection to the amendments; 

  
3 KEHOTTAA sopimuspuolia panemaan 
merkille, että muutokset tulevat MARPOL-
yleissopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen g 
kohdan ii alakohdan mukaisesti voimaan 1 
päivänä syyskuuta 2017, kun ne on hyväksyt-
ty 2 kappaleen mukaisesti; 

3 INVITES the Parties to note that, in ac-
cordance with article 16(2)(g)(ii) of 
MARPOL, the said amendments shall enter 
into force on 1 September 2017 upon their 
acceptance in accordance with paragraph 2 
above; 

  
4 PYYTÄÄ MARPOL-sopimuksen 16 artik-
lan 2 kohdan e alakohdan perusteella pääsih-
teeriä toimittamaan kaikille MARPOL-
sopimuksen sopimuspuolille oikeaksi todiste-
tut jäljennökset tästä päätöslauselmasta ja 
liitteen muutokset; 

4 REQUESTS the Secretary-General, for the 
purposes of article 16(2)(e) of MARPOL, to 
transmit certified copies of the present reso-
lution and the text of the amendments con-
tained in the annex to all Parties to 
MARPOL; 

  
5 PYYTÄÄ LISÄKSI pääsihteeriä toimit-
tamaan niille Järjestön jäsenille, jotka eivät 
ole MARPOL-sopimuksen sopimuspuolia, 
jäljennökset tästä päätöslauselmasta ja sen 
liitteen. 

5 REQUESTS FURTHER the Secretary-
General to transmit copies of the present res-
olution and its annex to Members of the Or-
ganization which are not Parties to 
MARPOL. 

  
LIITE ANNEX 

  
MUUTOSEHDOTUKSET MARPOL-
YLEISSOPIMUKSEN LIITTEESEEN IV 

DRAFT AMENDMENTS TO MARPOL 
ANNEX IV 

  
SÄÄNNÖT ALUKSISTA TULEVAN 
KÄYMÄLÄJÄTEVEDEN AIHEUTTA-
MAN PILAANTUMISEN ESTÄMISEKSI 

REGULATIONS FOR THE PREVEN-
TION OF POLLUTION BY SEWAGE 
FROM SHIPS 
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1 luku Chapter 1 

  
Yleistä General 

  
1 sääntö Regulation 1 

  

Määritelmät Definitions 

  
1 Korvataan 10 kappale seuraavasti: 1 Paragraph 10 is replaced by the following: 
  
"10 Matkustaja-aluksella tarkoitetaan alusta, 
joka kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa. 

"10 A passenger ship means a ship which 
carries more than 12 passengers. 

  
Kun sovelletaan 11.3 määräystä, uusi mat-
kustaja-alus on alus: 

For the application of regulation 11.3 a new 
passenger ship is a passenger ship: 

  
 .1 jonka rakennussopimus on tehty, tai sil-
loin kuin rakennussopimusta ei ole tehty, sel-
lainen alus, jonka köli on laskettu tai joka on 
samanlaisessa rakennusvaiheessa 1 päivänä 
kesäkuuta 2019 tai sen jälkeen; tai 

 .1 for which the building contract is placed, 
or in the absence of a building contract, the 
keel of which is laid, or which is in similar 
stage of construction, on or after 1 June 
2019; or 

  
 .2 jonka toimitus on 1 päivänä kesäkuuta 
2021 tai sen jälkeen. 

 .2 the delivery of which is on or after 1 June 
2021. 

  
Olemassa oleva matkustaja-alus on matkusta-
ja-alus, joka ei ole uusi matkustaja-alus." 

An existing passenger ship is a passenger 
ship which is not a new passenger ship." 

  
3 luku Chapter 3 

  
Laitteisto ja päästöjen valvonta Equipment and control of discharge 

  
11 sääntö Regulation 11 

  

Käymäläjäteveden tyhjentäminen Discharge of sewage 

  
2 Korvataan 3 kappale seuraavasti: 2 Paragraph 3 is replaced by the following: 
  
"B Matkustaja-aluksen käymäläjäteveden 
tyhjentäminen erityisalueella 

"B Discharge of sewage from passenger 
ships within a special area 
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3 Tämän liitteen 3 säännön määräysten mu-
kaisesti matkustaja-aluksen käymäläjäteve-
den tyhjentäminen erityisalueella

1
 kielletään: 

3 Subject to the provisions of regulation 3 of 
this Annex, the discharge of sewage from a 
passenger ship within a special area

12
 shall be 

prohibited: 
  
 .1 uusilta matkustaja-aluksilta Järjestön tässä 
liitteessä olevan 13.2 säännön mukaisesti 
määrittämästä päivästä lähtien, muttei mis-
sään tapauksessa ennen 1 päivää kesäkuuta 
2019; ja 

 .1 for new passenger ships, on a date deter-
mined by the Organization pursuant to regu-
lation 13.2 of this Annex, but in no event pri-
or to 1 June 2019; and 

  
 .2 olemassa olevilta matkustaja-aluksilta Jär-
jestön tämän liitteen 13.2 säännön mukaisesti 
määrittämästä päivästä lähtien, muttei mis-
sään tapauksessa ennen 1 päivää kesäkuuta 
2021. 

 .2 for existing passenger ships, on a date de-
termined by the Organization pursuant to 
regulation 13.2 of this Annex, but in no event 
prior to 1 June 2021. 

  
paitsi jos seuraavat ehdot täyttyvät: except when the following conditions are sat-

isfied: 
  
aluksella on toimiva ja hyväksytty käymälä-
jäteveden käsittelylaitteisto, jonka Hallinto 
on todennut täyttävän tämän liitteen 9.2.1 
säännössä mainitut toiminnalliset vaatimuk-
set, ja poistovesi ei muodosta näkyviä kellu-
via kiinteitä kappaleita eikä aiheuta ympäröi-
vän veden värjääntymistä." 

the ship has in operation an approved sewage 
treatment plant which has been certified by 
the Administration to meet the operational 
requirements referred to in regulation 9.2.1 
of this Annex, and the effluent shall not pro-
duce visible floating solids nor cause discol-
oration of the surrounding water." 

  
  

Lisäys Appendix 

  
Kansainvälisen käymäläjäteveden aiheutta-
man pilaantumisen ehkäisemiskirjan kaava 

Form of International Sewage Pollution Pre-
vention Certificate 

  
Kansainvälisen käymäläjäteveden aiheutta-
man pilaantumisen ehkäisemiskirja 

International Sewage Pollution Prevention 
Certificate 

  
3 Korvataan 1.1 kappaleen viimeinen kappa-
le seuraavasti: 

3 The final paragraph under section 1.1 is re-
placed by the following: 

  
"Käymäläjäteveden käsittelylaitteisto on Hal-
linnon hyväksymä, ja se noudattaa päätöslau-
selman MEPC.227(64), sellaisena kuin sitä 
on muutettu, poistovesistandardeja mukaan 
lukien / lukuun ottamatta käymäläjäteveden 
käsittelylaitteistojen poistovesistandardien ja 

"The sewage treatment plant is certified by 
the Administration to meet the effluent 
standards as provided for in resolution 
MEPC.227(64), as amended, includ-
ing/excluding* standards of section 4.2 of the 
2012 Guidelines on implementation of efflu-

                                                 
1
 Katso päätöslauselmalla MEPC.275(69) hyväksytty sen päivämäärän vahvistaminen, jona MARPOL-

yleissopimuksen liitteessä IV oleva 11.3 sääntö tulee voimaan Itämeren erityisaluetta koskevin osin. 
2
 Refer to the Establishment of the date on which regulation 11.3 of MARPOL Annex IV in respect of 

the Baltic Sea Special Area shall take effect, adopted by resolution MEPC.275(69). 
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toimintatestien vuoden 2012 suuntaviivojen 
4.2 osion standardeja.*  " 

ent standards and performance tests for sew-
age treatment plants. " 

  
Lisätään alaviite: With the following footnote: 
  
" * Tarpeeton yliviivataan" " * Delete as appropriate" 
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LIITE 2 ANNEX 2 

  
PÄÄTÖSLAUSELMA MEPC.275(69) RESOLUTION MEPC.275(69) 
  
Annettu 22 päivänä huhtikuuta 2016 Adopted on 22 April 2016 
  
SEN PÄIVÄMÄÄRÄN VAHVISTAMI-
NEN, JONA MARPOL-
YLEISSOPIMUKSEN LIITTEESSÄ IV 
OLEVA 11.3 SÄÄNTÖ TULEE VOI-
MAAN ITÄMEREN ERITYISALUETTA 
KOSKEVIN OSIN 

ESTABLISHMENT OF THE DATE ON 
WHICH REGULATION 11.3 OF 
MARPOL ANNEX IV IN RESPECT OF 
THE BALTIC SEA SPECIAL AREA 
SHALL TAKE EFFECT 

  
MERIYMPÄRISTÖN 
SUOJELUKOMITEA, joka 

THE MARINE ENVIRONMENT PRO-
TECTION COMMITTEE, 

  
PALAUTTAA MIELIIN Kansainvälisestä 
merenkulkujärjestöstä tehdyn yleissopimuk-
sen 38 artiklan a kohdan, jossa käsitellään 
meren pilaantumisen ehkäisyä ja valvontaa 
koskevista kansainvälisistä sopimuksista joh-
tuvia meriympäristön suojelukomitean (ko-
mitean) tehtäviä, 

RECALLING Article 38(a) of the Conven-
tion on the International Maritime Organiza-
tion concerning the functions of the Marine 
Environment Protection Committee (the 
Committee) conferred upon it by internation-
al conventions for the prevention and control 
of marine pollution from ships, 

  
PANEE MERKILLE, että alusten aiheut-
taman meren pilaantumisen ehkäisemisestä 
vuonna 1973 tehdyn kansainvälisen yleisso-
pimuksen (MARPOL) liitteessä IV oleva 
1.6.1 sääntö, sellaisena kuin sitä on muutettu 
yleissopimukseen liittyvällä vuoden 1978 
pöytäkirjalla, määrittää Itämeren erityisalu-
eeksi, 

NOTING regulation 1.6.1 of Annex IV of 
the International Convention for the Preven-
tion of Pollution from Ships, 1973, as modi-
fied by the Protocol of 1978 relating thereto 
(MARPOL), defines the Baltic Sea as a Spe-
cial Area under the said Annex, 

  
PANEE MERKILLE MYÖS MARPOL-
yleissopimuksen liitteen IV määritelmän eri-
tyisalueesta eli merialueesta, jossa tunnuste-
tuista teknisistä syistä, liittyen sen meritie-
teelliseen ja ekologiseen tilaan sekä liiken-
teen erikoiseen luonteeseen, erityisten pakol-
listen menetelmien käyttöönotto on tarpeen 
jätevesien aiheuttaman pilaantumisen ehkäi-
semiseksi, 

NOTING ALSO the definition of Special 
Area under MARPOL Annex IV, i.e. a sea 
area where for recognized technical reasons 
in relation to its oceanographical and ecolog-
ical condition and to the particular character 
of its traffic the adoption of special mandato-
ry methods for the prevention of sea pollu-
tion by sewage is required, 

  
PANEE LISÄKSI MERKILLE tiedot, jot-
ka se on saanut 68. istunnossaan Latvialta, 
Liettualta, Puolalta, Ruotsilta, Saksalta, 
Suomelta, Tanskalta ja Virolta ja jotka se on 
saanut 69. istunnossaan Venäjältä – MAR-
POL-yleissopimuksen Itämereen rajoittuvilta 

NOTING FURTHER the information pro-
vided to the Committee, at its sixty-eighth 
session, by Denmark, Estonia, Finland, Ger-
many, Latvia, Lithuania, Poland and Sweden, 
and, at its sixty-ninth session, by the Russian 
Federation – representing the MARPOL Par-
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sopimuspuolilta – ja jotka koskevat kyseisen 
erityisalueen MARPOL-yleissopimuksen liit-
teessä IV olevan 13 säännön mukaisia vas-
taanottolaitteistoja, 

ties bordering the Baltic Sea Special Area – 
regarding reception facilities provided within 
the said Special Area, in accordance with 
regulation 13 of MARPOL Annex IV, 

  
ON OTTANUT HUOMIOON tarpeen vah-
vistaa päivämäärä, jona MARPOL-
yleissopimuksen liitteen IV 11.3 säännön 
Itämeren erityisaluetta koskevat päästövaati-
mukset tulevat voimaan, 

HAVING CONSIDERED the matter to es-
tablish the date on which the discharge re-
quirements of regulation 11.3 of MARPOL 
Annex IV in respect of the Baltic Sea Special 
Area shall take effect, 

  
1 PÄÄTTÄÄ, että MARPOL-
yleissopimuksen liitteessä IV olevan 13.2 
säännön mukaisesti MARPOL-
yleissopimuksen liitteessä IV olevan 11.3 
säännön erityisalueita koskevat päästövaati-
mukset astuvat voimaan Itämeren erityisalu-
eella: 

1 DECIDES that, in accordance with the re-
quirements set out in regulation 13.2 of 
MARPOL Annex IV, the discharge require-
ments for Special Areas in regulation 11.3 of 
MARPOL Annex IV for the Baltic Sea Spe-
cial Area shall take effect: 

  
 .1 uusien matkustaja-alusten osalta 1 päivänä 
kesäkuuta 2019; 

 .1 on 1 June 2019, for new passenger ships; 

  
 .2 muiden olemassa olevien matkustaja-
alusten osalta kuin niiden, jotka on eritelty 
1.3 kappaleessa, 1 päivänä kesäkuuta 2021; 
ja 

 .2 on 1 June 2021, for existing passenger 
ships other than those specified in paragraph 
1.3; and 

  
 .3 sellaisten olemassa olevien matkustaja-
alusten osalta, joiden reitti päätyy tai lähtee 
satamasta, joka sijaitsee erityisalueen ulko-
puolella, ja joiden reitti päätyy tai lähtee sa-
tamasta, joka sijaitsee erityisalueella 28˚10' E 
itäistä pituutta, ja jotka eivät käy erityisalu-
een muissa satamissa; 

 .3 on 1 June 2023, for existing passenger 
ships en route directly to or from a port lo-
cated outside the special area and to or from 
a port located east of longitude 28˚10' E 
within the special area that do not make any 
other port calls within the special area; 

  
2 ROHKAISEE jäsenhallituksia, alan ryh-
mittymiä ja muita sidosryhmiä noudattamaan 
välittömästi ja vapaaehtoisesti Itämeren eri-
tyisaluetta koskevia erityisaluevaatimuksia; 

2 ENCOURAGES Member Governments, 
industry groups and other stakeholders con-
cerned to comply immediately on a voluntary 
basis with the Special Area requirements for 
the Baltic Sea Special Area; 

  
3 PYYTÄÄ pääsihteeriä ilmoittamaan 
MARPOL-yleissopimuksen liitteessä IV ole-
van 13 säännön mukaisesti kaikille MAR-
POL-yleissopimuksen osapuolille kyseisestä 
päätöksestä 30 päivään syyskuuta 2016 men-
nessä; 

3 REQUESTS the Secretary-General to noti-
fy, in conformity with regulation 13 of 
MARPOL Annex IV, all Parties to 
MARPOL, of the aforementioned decision 
by 30 September 2016; 

  
4 PYYTÄÄ LISÄKSI pääsihteeriä ilmoit-
tamaan kaikille Järjestön jäsenille kyseisestä 
päätöksestä. 

4 FURTHER REQUESTS the Secretary-
General to notify all Members of the Organi-
zation of the aforementioned decision. 
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