
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN

SOPIMUS SARJA
Julkaistu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2017

(Suomen säädöskokoelman n:o 597/2017)

Valtioneuvoston asetus

73/2017

Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten eräiden liitteiden muutos-
ten voimaansaattamisesta sekä muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräi-
den yleissopimusten eräiden liitteiden muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain (485/2017) 2 §:n nojalla:

1 §
Vuoden 1966 kansainvälisen lastiviivayleissopimuksen (SopS 52/1968) liitteeseen, vuoden
1969 kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen (SopS 31/1982) liitteeseen ja kansainväli-
sistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä vuonna 1972 tehdyn yleissopimuk-
sen (SopS 30/1977) liitteeseen Lontoossa 4 päivänä joulukuuta 2013 sekä ihmishengen
turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981)
liitteeseen ja vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988
pöytäkirjan (SopS 12/2000) liitteeseen Lontoossa 22 päivänä toukokuuta 2014 sekä alusten
aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleis-
sopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (51/1983) liitteisiin I, II, III, IV, V ja VI
Lontoossa 4 päivänä huhtikuuta 2014 tehdyt muutokset tulevat voimaan 1 päivänä syyskuuta
2017 niin kuin niistä on sovittu.
Eduskunta on hyväksynyt edellä mainitut muutokset 1 päivänä kesäkuuta 2017 ja tasavallan
presidentti 28 päivänä kesäkuuta 2017.

2 §
Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten eräiden liitteiden muutosten
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (485/2017) tulee
voimaan 1 päivänä syyskuuta 2017.

3 §
Yleissopimusten liitteiden muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuk-
sena voimassa.

OIKAISU
Merkitty kohta on lisätty oikaisuna.



4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2017.

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Neuvotteleva virkamies Jenni Rantio
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Sopimusteksti 

PÄÄTÖSLAUSELMA A.1083(28) 

Annettu 4 päivänä joulukuuta 2013  
 
MUUTOKSET VUODEN 1966 KAIN-
SAINVÄLISEEN LASTIVIIVAYLEIS-
SOPIMUKSEEN  

 

RESOLUTION A.1083(28) 

Adopted on 4 December 2013 
 
AMENDMENTS TO THE INTERNA-
TIONAL CONVENTION ON LOAD 
LINES, 1966 

 
YLEISKOKOUS, JOKA  

PALAUTTAA MIELIIN Kansainvälises-
tä merenkulkujärjestöstä tehdyn yleissopi-
muksen 15 artiklan j kohdan, joka koskee 
merenkulun turvallisuutta koskeviin sääntöi-
hin ja ohjeisiin liittyviä yleiskokouksen teh-
täviä,  

PALAUTTAA MYÖS MIELIIN, että se 
hyväksyi päätöslauselmalla A.1070(28) 
IMO-asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevan 
säännöstön (III-säännöstön),  

PANEE MERKILLE vuoden 1966 kan-
sainväliseen lastiviivayleissopimukseen 
(vuoden 1966 lastiviivayleissopimus) ehdote-
tut muutokset, joilla III-säännöstön sovelta-
minen asetetaan pakolliseksi,  

PANEE MYÖS MERKILLE, että meri-
turvallisuuskomitea hyväksyi 91. istunnos-
saan ehdotetut muutokset vuoden 1966 lasti-
viivayleissopimuksen 29 artiklan 3 momentin 
a kohdan mukaisesti,   

ON KÄSITELLYT vuoden 1966 lastivii-
vayleissopimukseen ehdotetut muutokset,  

1. HYVÄKSYY vuoden 1966 lastivii-
vayleissopimuksen 29 artiklan 3 momentin b 
kohdan mukaisesti muutokset, jotka on esi-
tetty tämän päätöslauselman liitteessä; 

2. PÄÄTTÄÄ, että liitteen IV uuden 53 
säännön mukaisesti III-säännöstössä (päätös-
lauselman A.1070(28) liite) käytetty ilmaus 
"tulisi" tulkitaan ilmaukseksi "tulee" lukuun 
ottamatta 29, 30, 30,31 ja 32 kappaletta;  
 

3. PYYTÄÄ pääsihteeriä vuoden 1966 las-
tiviivayleissopimuksen 29 artiklan 3 momen-

THE ASSEMBLY, 

RECALLING Article 15(j) of the Conven-
tion on the International Maritime Organiza-
tion concerning the functions of the Assem-
bly in relation to regulations and guidelines 
concerning maritime safety, 
 

RECALLING ALSO that, by resolution 
A.1070(28), it adopted the IMO Instruments 
Implementation Code (III Code), 
 

NOTING proposed amendments to the In-
ternational Convention on Load Lines, 1966 
(1966 LL Convention) to make the use of the 
III Code mandatory, 
 

NOTING ALSO that the Maritime Safety 
Committee, at its ninety-first session, adopt-
ed the proposed amendments in accordance 
with article 29(3)(a) of the 1966 LL Conven-
tion, 

HAVING CONSIDERED the proposed 
amendments to the 1966 LL Convention,  

1. ADOPTS, in accordance with article 
29(3)(b) of the 1966 LL Convention, the 
amendments, set out in the annex to the pre-
sent resolution; 

2. DETERMINES that, pursuant to new 
regulation 53 of annex IV, whenever the 
word "should" is used in the III Code (Annex 
to resolution A.1070(28)), it is to be read as 
being "shall", except for paragraphs 29, 
30,31 and 32; 

3. REQUESTS the Secretary-General, in 
accordance with article 29(3)(b) of the 1966 



 73/2017  
  

 

 4  

 

 

 

tin b kohdan mukaisesti toimittamaan oike-
aksi todistetut jäljennökset tästä päätöslau-
selmasta ja sen liitteestä kaikille mainitun 
yleissopimuksen sopimushallituksille harkit-
taviksi ja hyväksyttäviksi sekä toimittamaan 
myös jäljennökset kaikille järjestön jäsenille; 

4. KEHOTTAA kaikkia kyseisiä hallituk-
sia hyväksymään muutokset mahdollisimman 
pian; ja  

5. PÄÄTTÄÄ, että jos edellä mainitut 
muutokset tulevat voimaan vuoden 1966 las-
tiviivayleissopimuksen 29 artiklan 2 momen-
tin mukaisen yksimielisen hyväksymisen 
seurauksena ennen niiden voimaantuloa tässä 
päätöslauselmassa pyydetyn hyväksymisen 
perusteella, tämä päätöslauselma lakkaa ole-
masta voimassa. 

 

LL Convention, to transmit certified copies 
of the present resolution and its annex to all 
Contracting Governments to the said Con-
vention, for consideration and acceptance, 
and also to transmit copies to all Members of 
the Organization; 

4. URGES all Governments concerned to 
accept the amendments at the earliest possi-
ble date; and 

5. RESOLVES that, should entry into 
force of the aforementioned amendments 
take place following their unanimous ac-
ceptance in accordance with article 29(2) of 
the 1966 LL Convention, prior to entry into 
force based on their acceptance as requested 
by this resolution, this resolution shall be-
come invalid. 
 

LIITE  

MUUTOKSET VUODEN 1966 KAN-
SAINVÄLISEN LASTIVIIVAYLEISSO-
PIMUKSEN, SELLAISENA KUIN SE 
ON MUUTETTUNA, LIITTEISIIN I JA 
IV  

Liite I  

SÄÄNNÖT LASTIVIIVOJEN MÄÄRÄÄMIS-
TÄ VARTEN  

I Luku  

Yleistä  

3 sääntö ‒ Liitteissä käytettyjen sanontojen 
määritelmät  

1 Lisätään seuraavat uudet määritelmät 
(12) määritelmän jälkeen:  

"(13) Auditointi on järjestelmällinen, riip-
pumaton ja dokumentoitu prosessi, jossa 
hankittavaa auditointinäyttöä arvioidaan ob-
jektiivisesti sen määrittämiseksi, missä mää-
rin auditointikriteerit on täytetty.  

(14) Auditointijärjestelmä tarkoittaa järjes-
tön luomaa IMO:n jäsenvaltioiden auditointi-
järjestelmää, ottaen huomioon järjestön laa-
timat ohjeet.  

ANNEX 

AMENDMENTS TO ANNEXES I AND 
IV TO THE INTERNATIONAL CON-
VENTION ON LOAD LINES, 1966, AS 
AMENDED 

 
Annex I 

REGULATIONS FOR DETERMINING 
LOAD LINES 

Chapter I 

General 

Regulation 3 – Definitions of terms used in 
the annexes 

1 The following new definitions are added 
after definition (12): 

"(13) Audit means a systematic, independ-
ent and documented process for obtaining 
audit evidence and evaluating it objectively 
to determine the extent to which audit criteria 
are fulfilled. 

(14) Audit Scheme means the IMO Member 
State Audit Scheme established by the Or-
ganization and taking into account the guide-
lines developed by the Organization. 
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(15) Täytäntöönpanosäännöstö tarkoittaa 
IMO-asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevaa 
säännöstöä (III-säännöstö), jonka järjestö on 
hyväksynyt päätöslauselmalla A.1070(28).  

(16) Auditointistandardi tarkoittaa täytän-
töönpanosäännöstöä."  

2 Lisätään uusi liite IV liitteen III jälkeen 
seuraavasti:  
 

"LIITE IV  

Tämän yleissopimuksen määräysten nou-
dattamisen todentaminen  

53 sääntö  

Soveltaminen  
Sopimushallitusten on sovellettava täytän-

töönpanosäännöstön määräyksiä täyttäessään 
tähän yleissopimukseen sisältyviä velvolli-
suuksiaan ja vastuitaan.  
 

54 sääntö  

Noudattamisen todentaminen  
(1) Kaikki sopimushallitukset ovat audi-

tointistandardin mukaisesti järjestön määrä-
aikaistarkastusten piirissä, jotta voidaan to-
dentaa tämän yleissopimuksen noudattami-
nen ja täytäntöönpano.  

(2) Järjestön pääsihteeri on vastuussa audi-
tointijärjestelmän hallinnoinnista järjestön 
laatimien ohjeiden mukaisesti.  
 

(3) Jokainen sopimushallitus vastaa audi-
toinnin sujuvasta toteuttamisesta ja tulosten 
käsittelyyn tarkoitetun toimintaohjelman to-
teuttamisesta järjestön laatimien ohjeiden 
mukaisesti.  

 
(4) Kaikille sopimushallituksille tehtävät 

auditoinnit   
(a) perustuvat järjestön pääsihteerin laati-
maan yleissuunnitelmaan, ottaen huomioon 
järjestön laatimat ohjeet; ja  
 

(b) toteutetaan säännöllisin väliajoin ottaen 
huomioon järjestön laatimat ohjeet."  
 

(15) Code for Implementation means the 
IMO Instruments Implementation Code (III 
Code) adopted by the Organization by reso-
lution A.1070(28). 

(16) Audit Standard means the Code for 
Implementation.ʺ 

2 A new Annex IV is added after Annex 
III, to read as follows: 
 

"ANNEX IV 

Verification of compliance with the provi-
sions of this Convention 

Regulation 53 

Application 
Contracting Governments shall use the 

provisions of the Code for Implementation in 
the execution of their obligations and respon-
sibilities contained in the present Conven-
tion. 

Regulation 54 

Verification of compliance 
(1) Every Contracting Government shall be 

subject to periodic audits by the Organization 
in accordance with the audit standard to veri-
fy compliance with and implementation of 
the present Convention. 

(2) The Secretary-General of the Organiza-
tion shall have responsibility for administer-
ing the Audit Scheme, based on the guide-
lines developed by the Organization. 

(3) Every Contracting Government shall 
have responsibility for facilitating the con-
duct of the audit and implementation of a 
programme of actions to address the findings, 
based on the guidelines developed by the Or-
ganization. 

(4) Audit of all Contracting Governments 
shall be: 

(a) based on an overall schedule developed 
by the Secretary-General of the Organization, 
taking into account the guidelines developed 
by the Organization; and 

(b) conducted at periodic intervals, taking 
into account the guidelines developed by the 
Organization." 
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PÄÄTÖSLAUSELMA A.1084(28)  

(annettu 4 päivänä joulukuuta 2013)  

 

MUUTOKSET VUODEN 1969 KANSAIN-
VÄLISEEN ALUKSENMITTAUSYLEIS-
SOPIMUKSEEN  

 

RESOLUTION A.1084(28) 

(adopted on 4 December 2013) 
 
AMENDMENTS TO THE INTERNA-
TIONAL CONVENTION ON TONNAGE 
MEASUREMENT OF SHIPS, 1969 

YLEISKOKOUS, JOKA  

PALAUTTAA MIELIIN Kansainvälises-
tä merenkulkujärjestöstä tehdyn yleissopi-
muksen 15 artiklan j kohdan, joka koskee 
merenkulun turvallisuutta koskeviin sääntöi-
hin ja ohjeisiin liittyviä yleiskokouksen teh-
täviä,  

PALAUTTAA MYÖS MIELIIN, että se 
hyväksyi päätöslauselmalla A.1070(28) 
IMO-asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevan 
säännöstön (III-säännöstön),  

PANEE MERKILLE vuoden 1969 kan-
sainväliseen aluksenmittausyleissopimukseen 
(vuoden 1969 aluksenmittausyleissopimus) 
ehdotetut muutokset, joilla III-säännöstön 
soveltaminen asetetaan pakolliseksi,  

PANEE MYÖS MERKILLE, että meri-
turvallisuuskomitea hyväksyi 91. istunnos-
saan ehdotetut muutokset vuoden 1969 aluk-
senmittausyleissopimuksen 18 artiklan 3 
momentin a kohdan mukaisesti,  

ON KÄSITELLYT vuoden 1969 aluk-
senmittausyleissopimukseen ehdotetut muu-
tokset, 

1. HYVÄKSYY vuoden 1969 aluksenmit-
tausyleissopimuksen 18 artiklan 3 momentin 
b kohdan mukaisesti muutokset, jotka on esi-
tetty tämän päätöslauselman liitteessä;  

2. PÄÄTTÄÄ, että liitteen III uuden 8 
säännön mukaisesti III-säännöstössä (päätös-
lauselman A.1070(28) liite) käytetty ilmaus 
"tulisi" tulkitaan ilmaukseksi "tulee" lukuun 
ottamatta 29, 30, 31 ja 32 kappaletta;  
 

3. PYYTÄÄ pääsihteeriä vuoden 1969 
aluksenmittausyleissopimuksen 18 artiklan 3 
momentin b kohdan mukaisesti toimittamaan 

THE ASSEMBLY, 

RECALLING Article 15(j) of the Conven-
tion on the International Maritime Organiza-
tion concerning the functions of the Assem-
bly in relation to regulations and guidelines 
concerning maritime safety, 
 

RECALLING ALSO that, by resolution 
A.1070(28), it adopted the IMO Instruments 
Implementation Code (III Code), 
 

NOTING proposed amendments to the In-
ternational Convention on Tonnage Meas-
urement of Ships, 1969 (1969 Tonnage 
Measurement Convention) to make the use of 
the III Code mandatory, 

NOTING ALSO that the Maritime Safety 
Committee, at its ninety-first session, adopt-
ed the proposed amendments in accordance 
with article 18(3)(a) of the 1969 Tonnage 
Measurement Convention, 

HAVING CONSIDERED the proposed 
amendments to the 1969 Tonnage Measure-
ment Convention, 

1. ADOPTS, in accordance with article 
18(3)(b) of the 1969 Tonnage Measurement 
Convention, the amendments, set out in the 
annex to the present resolution; 

2. DETERMINES that, pursuant to new 
regulation 8 of annex III, whenever the word 
"should" is used in the III Code (Annex to 
resolution A.1070(28)), it is to be read as be-
ing "shall", except for paragraphs 29, 30, 31 
and 32; 

3. REQUESTS the Secretary-General, in 
accordance with article 18(3)(b) of the 1969 
Tonnage Measurement Convention, to 
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oikeaksi todistetut jäljennökset tästä päätös-
lauselmasta ja sen liitteestä kaikille mainitun 
yleissopimuksen sopimushallituksille harkit-
taviksi ja hyväksyttäviksi sekä toimittamaan 
myös jäljennökset kaikille järjestön jäsenille;  

4. KEHOTTAA kaikkia kyseisiä hallituk-
sia hyväksymään muutokset mahdollisimman 
pian; ja  

5. PÄÄTTÄÄ, että jos edellä mainitut 
muutokset tulevat voimaan vuoden 1969 
aluksenmittausyleissopimuksen 18 artiklan 2 
momentin mukaisen yksimielisen hyväksy-
misen seurauksena ennen niiden voimaantu-
loa tässä päätöslauselmassa pyydetyn hyväk-
symisen perusteella, tämä päätöslauselma 
lakkaa olemasta voimassa.  

 

transmit certified copies of the present reso-
lution and its annex to all Contracting Gov-
ernments to the said Convention, for consid-
eration and acceptance, and also to transmit 
copies to all Members of the Organization;  

4. URGES all Governments concerned to 
accept the amendments at the earliest possi-
ble date; and 

5. RESOLVES that, should entry into 
force of the aforementioned amendments 
take place following their unanimous ac-
ceptance in accordance with article 18(2) of 
the 1969 Tonnage Measurement Convention, 
prior to entry into force based on their ac-
ceptance as requested by this resolution, this 
resolution shall become invalid 

Liite  

MUUTOKSET VUODEN 1969 KANSAIN-
VÄLISEN ALUKSENMITTAUSYLEISSO-
PIMUKSEN LIITTEISIIN I JA III  

 

Annex 

AMENDMENTS TO ANNEXES I AND III 
TO THE INTERNATIONAL CONVEN-
TION ON TONNAGE MEASUREMENT 
OF SHIPS, 1969 

LIITE I  

SÄÄNNÖT ALUSTEN BRUTTO- JA NET-
TOVETOISUUKSIEN MÄÄRITTÄMISTÄ 

VARTEN 

 2 sääntö ‒ Liitteissä käytettyjen sanontojen 
määritelmät  

1 Lisätään seuraavat määritelmät (8) määri-
telmän jälkeen:  

"(9) Auditointi on järjestelmällinen, riip-
pumaton ja dokumentoitu prosessi, jossa 
hankittavaa auditointinäyttöä arvioidaan ob-
jektiivisesti sen määrittämiseksi, missä mää-
rin auditointikriteerit on täytetty.  

(10) Auditointijärjestelmä tarkoittaa järjes-
tön luomaa IMO:n jäsenvaltioiden auditointi-
järjestelmää, ottaen huomioon järjestön laa-
timat ohjeet.  

(11) Täytäntöönpanosäännöstö tarkoittaa 
IMO-asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevaa 
säännöstöä (III-säännöstö), jonka järjestö on 
hyväksynyt päätöslauselmalla A.1070(28).  

(12) Auditointistandardi tarkoittaa täytän-

ANNEX I 

REGULATIONS FOR DETERMINING 
GROSS AND NET TONNAGES OF SHIPS 

 
Regulation 2 – Definitions of terms used in 

the annexes 

1 The following definitions are added after 
definition (8): 

"(9) Audit means a systematic, independent 
and documented process for obtaining audit 
evidence and evaluating it objectively to de-
termine the extent to which audit criteria are 
fulfilled. 

(10) Audit Scheme means the IMO Member 
State Audit Scheme established by the Or-
ganization and taking into account the guide-
lines developed by the Organization. 

(11) Code for Implementation means the 
IMO Instruments Implementation Code (III 
Code) adopted by the Organization by reso-
lution A.1070(28). 

(12) Audit Standard means the Code for 
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töönpanosäännöstöä.  
Lisätään uusi liite III liitteen II jälkeen seu-

raavasti:  
 

"LIITE III  

Tämän yleissopimuksen määräysten nou-
dattamisen todentaminen  

8 sääntö  

Soveltaminen  
Sopimushallitusten on sovellettava täytän-

töönpanosäännöstön määräyksiä täyttäessään 
tähän yleissopimukseen sisältyviä velvolli-
suuksiaan ja vastuitaan.  
 

9 sääntö  

Noudattamisen todentaminen  

(1) Kaikki sopimushallitukset ovat audi-
tointistandardin mukaisesti järjestön määrä-
aikaistarkastusten piirissä, jotta voidaan to-
dentaa tämän yleissopimuksen noudattami-
nen ja täytäntöönpano.  

(2) Järjestön pääsihteeri on vastuussa audi-
tointijärjestelmän hallinnoinnista järjestön 
laatimien ohjeiden mukaisesti.  

 
(3) Jokainen sopimushallitus vastaa audi-

toinnin sujuvasta toteuttamisesta ja tulosten 
käsittelyyn tarkoitetun toimintaohjelman to-
teuttamisesta järjestön laatimien ohjeiden 
mukaisesti.  

 
(4) Kaikille sopimushallituksille tehtävät 

auditoinnit  
. 1 perustuvat järjestön pääsihteerin laati-

maan yleissuunnitelmaan, ottaen huomioon 
järjestön laatimat ohjeet; ja 

 
.2 toteutetaan säännöllisin väliajoin ottaen 

huomioon järjestön laatimat ohjeet. 

Implementation. 
2 A new Annex III is added after Annex II 

to read as follows: 
 

"ANNEX III 

Verification of compliance with the provi-
sions of this Convention 

Regulation 8 

Application 
Contracting Governments shall use the 

provisions of the Code for Implementation in 
the execution of their obligations and respon-
sibilities contained in the present Conven-
tion. 

Regulation 9 

Verification of compliance 

(1) Every Contracting Government shall be 
subject to periodic audits by the Organization 
in accordance with the audit standard to veri-
fy compliance with and implementation of 
the present Convention. 

(2) The Secretary-General of the Organiza-
tion shall have responsibility for administer-
ing the Audit Scheme, based on the guide-
lines developed by the Organization. 

(3) Every Contracting Government shall 
have responsibility for facilitating the con-
duct of the audit and implementation of a 
programme of actions to address the findings, 
based on the guidelines developed by the Or-
ganization*. 

(4) Audit of all Contracting Governments 
shall be: 

.1 based on an overall schedule developed 
by the Secretary-General of the Organization, 
taking into account the guidelines developed 
by the Organization*; and  

.2 conducted at periodic intervals, taking 
into account the guidelines developed by the 
Organization 
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PÄÄTÖSLAUSELMA A.1085(28)  

(annettu 4 päivänä joulukuuta 2013)  
 
MUUTOKSET KANSAINVÄLISISTÄ 
SÄÄNNÖISTÄ YHTEENTÖRMÄÄMISEN 
EHKÄISEMISEKSI MERELLÄ VUONNA 
1972 TEHTYYN YLEISSOPIMUKSEEN  

 

RESOLUTION A.1085(28) 

(adopted on 4 December 2013) 
 
AMENDMENTS TO THE CONVENTION 
ON THE INTERNATIONAL REGULA-
TIONS FOR PREVENTING COLLISIONS 
AT SEA, 1972 

YLEISKOKOUS, JOKA  

PALAUTTAA MIELIIN kansainvälisistä 
säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemisek-
si merellä vuonna 1972 tehdyn yleissopimuk-
sen (jäljempänä "yleissopimus") VI artiklan, 
joka koskee sääntöjen muutoksia,  

PALAUTTAA MYÖS MIELIIN, että se 
hyväksyi päätöslauselmalla A.1070(28) 
IMO-asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevan 
säännöstön (III-säännöstön),  

PANEE MERKILLE yleissopimukseen 
ehdotetut muutokset, joilla III-säännöstön 
soveltaminen asetetaan pakolliseksi,  

ON KÄSITELLYT yleissopimuksen muu-
tokset, jotka meriturvallisuuskomitea on hy-
väksynyt 91. istunnossaan ja ilmoittanut kai-
kille sopimuspuolille yleissopimuksen VI ar-
tiklan 2 kappaleen mukaisesti, ja myös meri-
turvallisuuskomitean suositukset, jotka kos-
kevat näiden muutosten voimaantuloa,  

 
 
1. HYVÄKSYY yleissopimuksen VI artik-

lan 3 kappaleen mukaisesti muutokset, jotka 
on esitetty tämän päätöslauselman liitteessä; 

 
2. PÄÄTTÄÄ yleissopimuksen VI artiklan 

4 kappaleen mukaisesti, että muutokset tule-
vat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016, el-
lei 1 päivään heinäkuuta 2015 mennessä vä-
hintään yksi kolmannes yleissopimuksen so-
pimuspuolista ole ilmoittanut vastustavansa 
muutoksia;  

3. PÄÄTTÄÄ, että uuden osan F uuden 40 
säännön mukaisesti III-säännöstössä (päätös-
lauselman A.1070(28) liite) käytetty ilmaus 
"tulisi" tulkitaan ilmaukseksi "tulee" lukuun 
ottamatta 29, 30, 31 ja 32 kappaletta;  

THE ASSEMBLY, 

RECALLING article VI of the Conven-
tion on the International Regulations for Pre-
venting Collisions at Sea, 1972 (hereinafter 
referred to as "the Convention"), on amend-
ments to the Regulations, 

RECALLING ALSO that, by resolution 
A.1070(28), it adopted the IMO Instruments 
Implementation Code (III Code), 

 
NOTING proposed amendments to the 

Convention to make the use of the III Code 
mandatory, 

HAVING CONSIDERED the amend-
ments to the Convention, adopted by the 
Maritime Safety Committee at its ninety-first 
session and communicated to all Contracting 
Parties in accordance with paragraph 2, arti-
cle VI of the Convention; and also the rec-
ommendations of the Maritime Safety Com-
mittee concerning the entry into force of the-
se amendments, 

1. ADOPTS, in accordance with paragraph 
3, article VI of the Convention, the amend-
ments set out in the annex to the present reso-
lution; 

2. DECIDES, in accordance with para-
graph 4, article VI of the Convention, that the 
amendments shall enter into force on 1 Janu-
ary 2016, unless by 1 July 2015 more than 
one third of Contracting Parties to the Con-
vention have notified their objection to the 
amendments; 

3. DETERMINES that, pursuant to new 
rule 40 of new part F, whenever the word 
"should" is used in the III Code (annex to 
resolution A.1070(28)), it is to be read as be-
ing "shall", except for paragraphs 29, 30, 31 
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4. PYYTÄÄ pääsihteeriä yleissopimuksen 

VI artiklan 3 kappaleen mukaisesti ilmoitta-
maan nämä muutokset kaikille yleissopimuk-
sen sopimuspuolille hyväksymistä varten; ja 

 
5. KEHOTTAA yleissopimuksen sopi-

muspuolia toimittamaan mahdolliset vasta-
lauseensa muutoksista viimeistään 1 päivänä 
heinäkuuta 2015, minkä jälkeen muutokset 
katsotaan hyväksytyiksi voimaantuloa varten 
tässä päätöslauselmassa määrätyllä tavalla.  
 

and 32; 
4. REQUESTS the Secretary-General, in 

conformity with paragraph 3, article VI of 
the Convention, to communicate these 
amendments to all Contracting Parties to the 
Convention for acceptance; and 

5. INVITES Contracting Parties to the 
Convention to submit any objections they 
may have to the amendments not later than 1 
July 2015, where after the amendments shall 
be deemed to have been accepted for entry 
into force as determined in the present reso-
lution 

Liite  

MUUTOKSET VUODEN 1972 KANSAIN-
VÄLISIIN SÄÄNTÖIHIN YHTEENTÖR-
MÄÄMISEN EHKÄISEMISEKSI ME-
RELLÄ, SELLAISENA KUIN NE OVAT 
MUUTETTUINA  

 

Annex 

AMENDMENTS TO THE INTERNA-
TIONAL REGULATIONS FOR PRE-
VENTING COLLISIONS AT SEA, 1972, 
AS AMENDED 

Lisätään uusi osa F nykyisen osan E (Va-
pautukset) jälkeen seuraavasti:  

"OSA F  

Yleissopimuksen määräysten noudattamisen 
todentaminen  

39 sääntö  

Määritelmät  
 
(a) Auditointi on järjestelmällinen, riippu-

maton ja dokumentoitu prosessi, jossa han-
kittavaa auditointinäyttöä arvioidaan objek-
tiivisesti sen määrittämiseksi, missä määrin 
auditointikriteerit on täytetty.  

(b) Auditointijärjestelmä tarkoittaa järjes-
tön luomaa IMO:n jäsenvaltioiden auditointi-
järjestelmää, ottaen huomioon järjestön laa-
timat ohjeet*.  

(c) Täytäntöönpanosäännöstö tarkoittaa 
IMO-asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevaa 
säännöstöä (III-säännöstö), jonka järjestö on 
hyväksynyt päätöslauselmalla A.1070(28).  

(d) Auditointistandardi tarkoittaa täytän-
töönpanosäännöstöä.  

After existing part E (Exemptions), a new 
part F is added to read as follows: 

"PART F 

Verification of compliance with the provi-
sions of the Convention 

Rule 39 

Definitions 
 
(a) Audit means a systematic, independent 

and documented process for obtaining audit 
evidence and evaluating it objectively to de-
termine the extent to which audit criteria are 
fulfilled. 

(b) Audit Scheme means the IMO Member 
State Audit Scheme established by the Or-
ganization and taking into account the guide-
lines developed by the Organization*. 

(c) Code for Implementation means the 
IMO Instruments Implementation Code (III 
Code) adopted by the Organization by reso-
lution A.1070(28). 

(d) Audit Standard means the Code for Im-
plementation. 
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40 sääntö  

Soveltaminen  
 
Sopimuspuolten on sovellettava täytäntöön-
panosäännöstön määräyksiä täyttäessään tä-
hän yleissopimukseen sisältyviä velvolli-
suuksiaan ja vastuitaan.  
 

41 sääntö   

Noudattamisen todentaminen  
 

(a) Kaikki sopimuspuolet ovat auditointi-
standardin mukaisesti järjestön määräaikais-
tarkastusten piirissä, jotta voidaan todentaa 
tämän yleissopimuksen noudattaminen ja 
täytäntöönpano.  

 
(b) Järjestön pääsihteeri on vastuussa audi-

tointijärjestelmän hallinnoinnista järjestön 
laatimien ohjeiden mukaisesti*.  

 
(c) Jokainen sopimuspuoli vastaa auditoin-

nin sujuvasta toteuttamisesta ja tulosten kä-
sittelyyn tarkoitetun toimintaohjelman toteut-
tamisesta järjestön laatimien ohjeiden mukai-
sesti*.  

 
(d) Kaikille sopimuspuolille tehtävät audi-

toinnit  
(i) perustuvat järjestön pääsihteerin laati-

maan yleissuunnitelmaan,  
ottaen huomioon järjestön laatimat ohjeet; 

ja  
 
(ii) toteutetaan säännöllisin väliajoin ottaen 

huomioon järjestön laatimat ohjeet.  
 

 
Rule 40 

Application 
 
Contracting Parties shall use the provisions 

of the Code for Implementation in the execu-
tion of their obligations and responsibilities 
contained in the present Convention. 

 
Rule 41 

Verification of compliance 
 
(a) Every Contracting Party shall be subject 

to periodic audits by the Organization in ac-
cordance with the audit standard to verify 
compliance with and implementation of the 
present Convention. 

 
(b) The Secretary-General of the Organiza-

tion shall have responsibility for administer-
ing the Audit Scheme, based on the guide-
lines developed by the Organization*. 

(c) Every Contracting Party shall have re-
sponsibility for facilitating the conduct of the 
audit and implementation of a programme of 
actions to address the findings, based on the 
guidelines developed by the Organization*. 

 
(d) Audit of all Contracting Parties shall 

be: 
(i) based on an overall schedule developed 

by the Secretary-General of the Organization, 
taking into account the guidelines 
developedby the Organization; and 

(ii) conducted at periodic intervals, taking 
into account the guidelines developed by the 
Organization. 
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PÄÄTÖSLAUSELMA MSC.366(93)  

(annettu 22 päivänä toukokuuta 2014)  
 
MUUTOKSET IHMISHENGEN TUR-
VALLISUUDESTA MERELLÄ VUONNA 
1974 TEHTYYN KANSAINVÄLISEEN 
YLEISSOPIMUKSEEN, SELLAISENA 
KUIN SE ON MUUTETTUNA 

 

RESOLUTION MSC.366(93) 

(adopted on 22 May 2014) 
 
AMENDMENTS TO THE INTERNA-
TIONAL CONVENTIONFOR THE SAFE-
TY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED 

MERITURVALLISUUSKOMITEA, JOKA  

PALAUTTAA MIELIIN Kansainvälises-
tä merenkulkujärjestöstä tehdyn yleissopi-
muksen 28 artiklan b kohdan, joka koskee 
komitean tehtäviä,  

PALAUTTAA MYÖS MIELIIN ihmis-
hengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 
tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SO-
LAS) (jäljempänä "yleissopimus") VIII artik-
lan b kohdan, joka koskee yleissopimuksen 
liitteeseen, lukuun ottamatta sen I luvun mää-
räyksiä, sovellettavaa muutosmenettelyä,  

PALAUTTAA LISÄKSI MIELIIN, että 
yleiskokous on hyväksynyt päätöslauselmalla 
A.1070(28) IMO-asiakirjojen täytäntöönpa-
noa koskevan säännöstön (III-säännöstön),  

PANEE MERKILLE yleissopimukseen 
ehdotetut muutokset, joilla III-säännöstön 
soveltaminen asetetaan pakolliseksi,  

ON KÄSITELLYT 93. istunnossaan 
yleissopimukseen tehtävät muutokset, jotka 
on ehdotettu ja ilmoitettu yleissopimuksen 
VIII artiklan b kohdan i kappaleen mukaises-
ti,  

1 HYVÄKSYY yleissopimuksen VIII ar-
tiklan b kohdan iv kappaleen mukaisesti 
yleissopimuksen muutokset, joiden teksti on 
tämän päätöslauselman liitteenä;  

2 PÄÄTTÄÄ, että XIII luvun uuden 2 
säännön mukaisesti III-säännöstössä (päätös-
lauselman A.1070(28) liite) käytetty ilmaus 
"tulisi" tulkitaan ilmaukseksi "tulee" lukuun 
ottamatta 29, 30, 31 ja 32 kappaletta;  
 

3 PÄÄTTÄÄ MYÖS yleissopimuksen 
VIII artiklan b kohdan vi kappaleen 2 ala-
kohdan bb luetelmakohdan mukaisesti, että 

THE MARITIME SAFETY COMMITTEE, 

RECALLING Article 28(b) of the Con-
vention on the International Maritime Organ-
ization concerning the functions of the 
Committee, 

RECALLING ALSO article VIII(b) of the 
International Convention for the Safety of 
Life at Sea (SOLAS), 1974 (hereinafter re-
ferred to as "the Convention"), concerning 
the amendment procedure applicable to the 
annex to the Convention, other than to the 
provisions of chapter I thereof, 

RECALLING FURTHER that the As-
sembly, by resolution A.1070(28), adopted 
the IMO Instruments Implementation Code 
(III Code), 

NOTING proposed amendments to the 
Convention to make the use of the III Code 
mandatory, 

HAVING CONSIDERED, at its ninety-
third session, amendments to the Convention, 
proposed and circulated in accordance with 
article VIII(b)(i) thereof, 
 

1 ADOPTS, in accordance with article 
VIII(b)(iv) of the Convention, amendments 
to the Convention, the text of which is set out 
in the annex to the present resolution; 

2 DETERMINES that, pursuant to new 
regulation 2 of chapter XIII, whenever the 
word "should" is used in the III Code (Annex 
to resolution A.1070(28)), it is to be read as 
being "shall", except for paragraphs 29, 30, 
31 and 32 

3 DETERMINES ALSO, in accordance 
with article VIII(b)(vi)(2)(bb) of the Conven-
tion, that the said amendments shall be 
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mainitut muutokset katsotaan hyväksytyiksi 
1 päivänä heinäkuuta 2015, ellei ennen tätä 
päivää vähintään yksi kolmannes sopimus-
hallituksista tai sopimushallitukset, joiden 
kauppalaivastot yhdessä edustavat vähintään 
50:tä prosenttia koko maailman kauppalai-
vaston bruttovetoisuudesta, ole ilmoittaneet 
vastustavansa muutoksia;  

4 KEHOTTAA SOLAS-yleissopimuksen 
sopimushallituksia panemaan merkille, että 
muutokset tulevat yleissopimuksen VIII ar-
tiklan b kohdan vii kappaleen 2 alakohdan 
mukaisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2016, kun ne on hyväksytty 3 kappaleen mu-
kaisesti;  

5 PYYTÄÄ pääsihteeriä yleissopimuksen 
VIII artiklan b kohdan v kappaleen mukai-
sesti toimittamaan oikeaksi todistetut jäljen-
nökset tästä päätöslauselmasta ja sen liittees-
sä olevista muutoksista kaikille yleissopi-
muksen sopimushallituksille;  

6 PYYTÄÄ MYÖS pääsihteeriä toimitta-
maan jäljennökset tästä päätöslauselmasta ja 
sen liitteestä niille järjestön jäsenille, jotka 
eivät ole yleissopimuksen sopimushallituk-
sia.  
 

deemed to have been accepted on 1 July 
2015, unless, prior to that date, more than 
one third of the Contracting Governments to 
the Convention or Contracting Governments 
the combined merchant fleets of which con-
stitute not less than 50% of the gross tonnage 
of the world's merchant fleet, have notified 
their objections to the amendments; 

4 INVITES SOLAS Contracting Govern-
ments to note that, in accordance with article 
VIII(b)(vii)(2) of the Convention, the 
amendments shall enter into force on 1 Janu-
ary 2016 upon their acceptance in accordance 
with paragraph 3 above; 
 

5 REQUESTS the Secretary-General, in 
conformity with article VIII(b)(v) of the 
Convention, to transmit certified copies of 
the present resolution and the text of the 
amendments contained in the annex to all 
Contracting Governments to the Convention; 

6 ALSO REQUESTS the Secretary-
General to transmit copies of this resolution 
and its annex to Members of the Organiza-
tion which are not Contracting Governments 
to the Convention. 

LIITE  

MUUTOKSET IHMISHENGEN TUR-
VALLISUUDESTA MERELLÄ VUONNA 
1974 TEHTYYN KANSAINVÄLISEEN 
YLEISSOPIMUKSEEN, SELLAISENA 
KUIN SE ON MUUTETTUNA  

XIII LUKU  

NOUDATTAMISEN TODENTAMINEN 

Lisätään uusi XIII luku nykyisen XII luvun 
jälkeen seuraavasti:  

 
"XIII LUKU  

NOUDATTAMISEN TODENTAMINEN   

1 sääntö ‒ Määritelmät  

1 Auditointi on järjestelmällinen, riippuma-

ANNEX 

AMENDMENTS TO THE INTERNA-
TIONAL CONVENTION FOR THE 
SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS 
AMENDED  

 
CHAPTER XIII  

VERIFICATION OF COMPLIANCE 

A new chapter XIII is added after the existing 
chapter XII, as follows: 

"CHAPTER XIII 

VERIFICATION OF COMPLIANCE 

Regulation 1 – Definitions 

1 Audit means a systematic, independent 
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ton ja dokumentoitu prosessi, jossa hankitta-
vaa auditointinäyttöä arvioidaan objektiivi-
sesti sen määrittämiseksi, missä määrin audi-
tointikriteerit on täytetty.  

2 Auditointijärjestelmä tarkoittaa järjestön 
luomaa IMO:n jäsenvaltioiden auditointijär-
jestelmää, ottaen huomioon järjestön laatimat 
ohjeet.  

3 Täytäntöönpanosäännöstö tarkoittaa 
IMO-asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevaa 
säännöstöä (III-säännöstö), jonka järjestö on 
hyväksynyt päätöslauselmalla A.1070(28).  

4 Auditointistandardi tarkoittaa täytän-
töönpanosäännöstöä.  
 

2 sääntö ‒ Soveltaminen  

Sopimushallitusten on sovellettava täytän-
töönpanosäännöstön määräyksiä täyttäessään 
tähän yleissopimukseen sisältyviä velvolli-
suuksiaan ja vastuitaan.  
 
 

3 sääntö ‒ Noudattamisen todentaminen  

1 Kaikki sopimushallitukset ovat auditoin-
tistandardin mukaisesti järjestön määräaikais-
tarkastusten piirissä, jotta voidaan todentaa 
tämän yleissopimuksen noudattaminen ja 
täytäntöönpano.  

2 Järjestön pääsihteeri on vastuussa audi-
tointijärjestelmän hallinnoinnista järjestön 
laatimien ohjeiden mukaisesti.  
 

3 Jokainen sopimushallitus vastaa audi-
toinnin sujuvasta toteuttamisesta ja tulosten 
käsittelyyn tarkoitetun toimintaohjelman to-
teuttamisesta järjestön hyväksymien ohjeiden 
mukaisesti.  
 

4 Kaikille sopimushallituksille tehtävät au-
ditoinnit 

.1 perustuvat järjestön pääsihteerin laati-
maan yleissuunnitelmaan, ottaen huomioon 
järjestön laatimat ohjeet; ja 
 

.2 toteutetaan säännöllisin väliajoin ottaen 
huomioon järjestön laatimat ohjeet." 

and documented process for obtaining audit 
evidence and evaluating it objectively to de-
termine the extent to which audit criteria are 
fulfilled. 

2 Audit Scheme means the IMO Member 
State Audit Scheme established by the Or-
ganization and taking into account the guide-
lines developed by the Organization. 

3 Code for Implementation means the IMO 
Instruments Implementation Code (III Code) 
adopted by the Organization by resolution 
A.1070(28). 

4 Audit Standard means the Code for Im-
plementation. 
 

Regulation 2 – Application 

Contracting Governments shall use the 
provisions of the Code for Implementation in 
the execution of their obligations and respon-
sibilities contained in the present Conven-
tion. 

 
Regulation 3 – Verification of compliance 

1 Every Contracting Government shall be 
subject to periodic audits by the Organization 
in accordance with the audit standard to veri-
fy compliance with and implementation of 
the present Convention. 

2 The Secretary-General of the Organiza-
tion shall have responsibility for administer-
ing the Audit Scheme, based on the guide-
lines developed by the Organization. 

3 Every Contracting Government shall 
have responsibility for facilitating the con-
duct of the audit and implementation of a 
programme of actions to address the findings, 
based on the guidelines adopted by the Or-
ganization. 

4 Audit of all Contracting Governments 
shall be: 

.1 based on an overall schedule developed 
by the Secretary-General of the Organization, 
taking into account the guidelines developed 
by the Organization; and 

.2 conducted at periodic intervals, taking 
into account the guidelines developed by the 
Organization." 



 73/2017  
  

 

 15  

 

 

 

PÄÄTÖSLAUSELMA MSC.375(93)  

(annettu 22 päivänä toukokuuta 2014)  
 
MUUTOKSET VUODEN 1966 KANSAIN-
VÄLISEEN LASTIVIIVAYLEISSOPI-
MUKSEEN, SELLAISENA KUIN SE ON 
MUUTETTUNA, LIITTYVÄÄN VUODEN 
1988 PÖYTÄKIRJAAN  

 

RESOLUTION MSC.375(93) 

(adopted on 22 May 2014) 
 
AMENDMENTS TO THE PROTOCOL OF 
1988 RELATING TO THE INTERNA-
TIONAL CONVENTION ON LOAD 
LINES, 1966, AS AMENDED 

MERITURVALLISUUSKOMITEA, JOKA  

PALAUTTAA MIELIIN Kansainvälises-
tä merenkulkujärjestöstä tehdyn yleissopi-
muksen 28 artiklan b kohdan, joka koskee 
komitean tehtäviä,  

PALAUTTAA MYÖS MIELIIN vuoden 
1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimuk-
seen liittyvän vuoden 1988 pöytäkirjan (jäl-
jempänä "vuoden 1988 lastiviivapöytäkirja") 
VI artiklan, joka koskee muutosmenettelyjä,  

PALAUTTAA LISÄKSI MIELIIN, että 
yleiskokous on hyväksynyt päätöslauselmalla 
A.1070(28) IMO-asiakirjojen täytäntöönpa-
noa koskevan säännöstön (III-säännöstön),  

PANEE MERKILLE vuoden 1988 lasti-
viivapöytäkirjaan ehdotetut muutokset, joilla 
III-säännöstön soveltaminen asetetaan pakol-
liseksi,  

ON KÄSITELLYT 93. istunnossaan vuo-
den 1988 lastiviivapöytäkirjaan tehtävät 
muutokset, jotka on ehdotettu ja ilmoitettu 
pöytäkirjan VI artiklan 2 kappaleen a kohdan 
mukaisesti,  

1 HYVÄKSYY vuoden 1988 lastiviiva-
pöytäkirjan VI artiklan 2 kappaleen d kohdan 
mukaisesti vuoden 1988 lastiviivapöytäkir-
jaan tehtävät muutokset, joiden teksti on tä-
män päätöslauselman liitteenä;  

2 PÄÄTTÄÄ, että liitteen IV uuden 53 
säännön mukaisesti III-säännöstössä (päätös-
lauselman A.1070(28) liite) käytetty ilmaus 
"tulisi" tulkitaan ilmaukseksi "tulee" lukuun 
ottamatta 29, 30, 31 ja 32 kappaletta;  

  
3 PÄÄTTÄÄ MYÖS vuoden 1988 lasti-

viivapöytäkirjan VI artiklan 2 kappaleen f 
kohdan ii alakohdan bb luetelmakohdan mu-

THE MARITIME SAFETY COMMITTEE, 

RECALLING Article 28(b) of the Con-
vention on the International Maritime Organ-
ization concerning the functions of the 
Committee, 

RECALLING ALSO article VI of the 
Protocol of 1988 relating to the International 
Convention on Load Lines, 1966 (hereinafter 
referred to as the "1988 Load Lines Proto-
col") concerning amendment procedures, 

RECALLING FUTHER that the Assem-
bly, by resolution A.1070(28), adopted the 
IMO Instruments implementation Code (III 
Code), 

NOTING proposed amendments to the 
1988 Load Lines Protocol to make the III 
Code mandatory, 
 

HAVING CONSIDERED, at its ninety-
third session, amendments to the 1988 Load 
Lines Protocol proposed and circulated in ac-
cordance with paragraph 2(a) of article VI 
thereof, 

1 ADOPTS, in accordance with paragraph 
2(d) of article VI of the 1988 Load Lines 
Protocol, amendments to the 1988 Load 
Lines Protocol, the text of which is set out in 
the annex to the present resolution; 

2 DETERMINES that, pursuant to new 
regulation 53 of Annex IV, whenever the 
word "should" is used in the III Code (annex 
to resolution A.1070(28)), it is to be read as 
being "shall", except for paragraphs 29, 30, 
31 and 32; 

3 DETERMINES ALSO, in accordance 
with paragraph 2(f)(ii)(bb) of article VI of 
the 1988 Load Lines Protocol, that the said 
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kaisesti, että mainitut muutokset katsotaan 
hyväksytyiksi 1 päivänä heinäkuuta 2015, 
ellei ennen tätä päivää vähintään yksi kol-
mannes vuoden 1988 lastiviivapöytäkirjan 
sopimuspuolista tai sopimuspuolet, joiden 
kauppalaivastot yhdessä edustavat vähintään 
50:tä prosenttia koko maailman kauppalai-
vaston bruttovetoisuudesta, ole ilmoittaneet 
vastustavansa muutoksia;  

4 KEHOTTAA kyseisiä sopimuspuolia 
panemaan merkille, että muutokset tulevat 
vuoden 1988 lastiviivapöytäkirjan VI artiklan 
2 kappaleen g kohdan ii alakohdan mukaises-
ti voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016, kun 
ne on hyväksytty 3 kappaleen mukaisesti;  

5 PYYTÄÄ pääsihteeriä vuoden 1988 las-
tiviivapöytäkirjan IV artiklan 2 kappaleen e 
kohdan mukaisesti toimittamaan oikeaksi to-
distetut jäljennökset tästä päätöslauselmasta 
ja sen liitteessä olevista muutoksista kaikille 
vuoden 1988 lastiviivapöytäkirjan sopimus-
puolille;  

6 PYYTÄÄ MYÖS pääsihteeriä toimitta-
maan jäljennökset tästä päätöslauselmasta ja 
sen liitteestä niille järjestön jäsenille, jotka 
eivät ole vuoden 1988 lastiviivapöytäkirjan 
sopimuspuolia.  

  
 

amendments shall be deemed to have been 
accepted on 1 July 2015, unless, prior to that 
date, more than one third of the Parties to the 
1988 Load Lines Protocol or Parties the 
combined merchant fleets of which constitute 
not less than 50% of the gross tonnage of all 
the merchant fleets of all Parties, have noti-
fied their objections to the amendments; 
 

4 INVITES the Parties concerned to note 
that, in accordance with paragraph 2(g)(ii) of 
article VI of the 1988 Load Lines Protocol, 
the amendments shall enter into force on 1 
January 2016 upon their acceptance in ac-
cordance with paragraph 3 above; 

5 REQUESTS the Secretary-General, in 
conformity with paragraph 2(e) of article VI 
of the 1988 Load Lines Protocol, to transmit 
certified copies of the present resolution and 
the text of the amendments contained in the 
annex to all Parties to the 1988 Load Lines 
Protocol; 

6 ALSO REQUESTS the Secretary-
General to transmit copies of this resolution 
and its annex to Members of the Organiza-
tion, which are not Parties to the 1988 Load 
Lines Protocol. 

LIITE  

MUUTOKSET VUODEN 1966 KANSAIN-
VÄLISEEN LASTIVIIVAYLEISSOPI-
MUKSEEN, SELLAISENA KUIN SE ON 
MUUTETTUNA, LIITTYVÄN VUODEN 
1988 PÖYTÄKIRJAN LIITTEESEEN B  

LIITE B  

LIITTEET YLEISSOPIMUKSEEN, SEL-
LAISENA KUIN SE ON MUUTETTUNA 
SIIHEN LIITTYVÄLLÄ VUODEN 1988 
PÖYTÄKIRJALLA   

 
 
 
 

ANNEX 

AMENDMENTS TO ANNEX B TO THE 
PROTOCOL OF 1988 RELATING TO 
THE INTERNATIONAL CONVENTION 
ON LOAD LINES, 1966, AS AMENDED 

 
ANNEX B 

ANNEXES TO THE CONVENTION AS 
MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 
RELATING THERETO 
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Liite I  

Lastiviivojen määrittämistä koskevat 
säännöt  

I luku  

Yleistä  

3 sääntö  

Liitteissä käytettyjen sanontojen määri-
telmät  

1 Lisätään seuraavat määritelmät (16) mää-
ritelmän jälkeen:  

"(17) Auditointi on järjestelmällinen, riip-
pumaton ja dokumentoitu prosessi, jossa 
hankittavaa auditointinäyttöä arvioidaan ob-
jektiivisesti sen määrittämiseksi, missä mää-
rin auditointikriteerit on täytetty.  

(18) Auditointijärjestelmä tarkoittaa järjes-
tön luomaa IMO:n jäsenvaltioiden auditointi-
järjestelmää, ottaen huomioon järjestön laa-
timat ohjeet.  

(19) Täytäntöönpanosäännöstö tarkoittaa 
IMO-asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevaa 
säännöstöä (III-säännöstö), jonka järjestö on 
hyväksynyt päätöslauselmalla A.1070(28).  

(20) Auditointistandardi tarkoittaa täytän-
töönpanosäännöstöä."  
 

LIITE B  

LIITTEET YLEISSOPIMUKSEEN, SEL-
LAISENA KUIN SE ON MUUTETTUNA 
SIIHEN LIITTYVÄLLÄ VUODEN 1988 
PÖYTÄKIRJALLA  

2 Lisätään uusi liite IV liitteen III jälkeen 
seuraavasti:  

"Liite IV  

Noudattamisen todentaminen   

53 sääntö  

Annex I 

Regulations for determining load lines 

 
Chapter I 

General 

Regulation 3 

Definitions of terms used in the annexes 

 
1 The following new definitions are added af-

ter definition (16): 

"(17) Audit means a systematic, independ-
ent and documented process for obtaining 
audit evidence and evaluating it objectively 
to determine the extent to which audit criteria 
are fulfilled. 

(18) Audit Scheme means the IMO Member 
State Audit Scheme established by the Or-
ganization and taking into account the guide-
lines developed by the Organization. 

(19) Code for Implementation means the 
IMO Instruments Implementation Code (III 
Code) adopted by the Organization by reso-
lution A.1070(28). 

(20) Audit Standard means the Code for 
Implementation." 
 

ANNEX B 

ANNEXES TO THE CONVENTION AS 
MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 
RELATING THERETO 

 
2 A new annex IV is added after annex III, to 

read as follows: 

"Annex IV 

Verification of compliance 

Regulation 53 
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Soveltaminen  
Sopimushallitusten on sovellettava täytän-

töönpanosäännöstön määräyksiä täyttäessään 
tähän yleissopimukseen sisältyviä velvolli-
suuksiaan ja vastuitaan.  
 

54 sääntö  

Noudattamisen todentaminen  
(1) Kaikki sopimushallitukset ovat audi-

tointistandardin mukaisesti järjestön määrä-
aikaistarkastusten piirissä, jotta voidaan to-
dentaa tämän yleissopimuksen noudattami-
nen ja täytäntöönpano.  

(2) Järjestön pääsihteeri on vastuussa audi-
tointijärjestelmän hallinnoinnista järjestön 
laatimien ohjeiden mukaisesti.  
 

(3) Jokainen sopimushallitus vastaa audi-
toinnin sujuvasta toteuttamisesta ja tulosten 
käsittelyyn tarkoitetun toimintaohjelman to-
teuttamisesta järjestön laatimien ohjeiden 
mukaisesti.  
 

(4) Kaikille sopimushallituksille tehtävät 
auditoinnit  

(a) perustuvat järjestön pääsihteerin laati-
maan yleissuunnitelmaan, ottaen huomioon 
järjestön laatimat ohjeet; ja  
 

(b) toteutetaan säännöllisin väliajoin ottaen 
huomioon järjestön laatimat ohjeet."  
 
 

Application 
Contracting Governments shall use the 

provisions of the Code for Implementation in 
the execution of their obligations and respon-
sibilities contained in the present Conven-
tion. 

Regulation 54 

Verification of compliance 
(1) Every Contracting Government shall be 

subject to periodic audits by the Organization 
in accordance with the audit standard to veri-
fy compliance with and implementation of 
the present Convention. 

(2) The Secretary-General of the Organiza-
tion shall have responsibility for administer-
ing the Audit Scheme, based on the guide-
lines developed by the Organization. 

(3) Every Contracting Government shall 
have responsibility for facilitating the con-
duct of the audit and implementation of a 
programme of actions to address the findings, 
based on the guidelines developed by the Or-
ganization. 

(4) Audit of all Contracting Governments 
shall be: 

(a) based on an overall schedule developed 
by the Secretary-General of the Organization, 
taking into account the guidelines developed 
by the Organization; and 

(b) conducted at periodic intervals, taking 
into account the guidelines developed by the 
Organization." 
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PÄÄTÖSLAUSELMA MEPC.246(66)  

(annettu 4 päivänä huhtikuuta 2014)  
 
MUUTOKSET ALUSTEN AIHEUTTA-
MAN MEREN PILAANTUMISEN EH-
KÄISEMISESTÄ VUONNA 1973 TEH-
TYYN KANSAINVÄLISEEN YLEISSO-
PIMUKSEEN LIITTYVÄN VUODEN 1978 
PÖYTÄKIRJAN LIITTEESEEN  

(MARPOL-yleissopimuksen I, II, III, IV 
ja V liitteisiin tehtävät muutokset, joilla 

III-säännöstön soveltaminen asetetaan pa-
kolliseksi)  

 

RESOLUTION MEPC.246(66) 

(adopted on 4 April 2014) 
 
AMENDMENTS TO THE ANNEX OF 
THE PROTOCOL OF 1978 RELATING 
TO THE INTERNATIONAL CONVEN-
TION FOR THE PREVENTION OF POL-
LUTION FROM SHIPS, 1973 

 
(Amendments to MARPOL Annexes I, II, 

III, IV and V to make the use of the III 
Code mandatory) 

MERIYMPÄRISTÖN SUOJELUKOMI-
TEA, JOKA  

PALAUTTAA MIELIIN Kansainvälises-
tä merenkulkujärjestöstä tehdyn yleissopi-
muksen 38 artiklan a kohdan, joka koskee 
alusten aiheuttaman meren pilaantumisen eh-
käisyä ja valvontaa koskevista kansainväli-
sistä sopimuksista johtuvia meriympäristön 
suojelukomitean tehtäviä,  

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-
yleissopimus),   

PALAUTTAA MIELIIN, että yleiskoko-
us hyväksyi 28. säännöllisessä istunnossaan 
päätöslauselmalla A.1070(28) IMO-
asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevan 
säännöstön (III-säännöstön),  

ON KÄSITELLYT MARPOL-

THE MARINE ENVIRONMENT PRO-
TECTION COMMITTEE, 

RECALLING Article 38(a) of the Con-
vention on the International Maritime Organ-
ization concerning the functions of the Ma-
rine Environment Protection Committee con-
ferred upon it by international conventions 
for the prevention and control of marine pol-
lution from ships, 

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), 

 
 
RECALLING that the Assembly, at its 

twenty-eighth regular session, adopted, by 
resolution A.1070(28), the IMO Instruments 
Implementation Code (III Code), 

 
HAVING CONSIDERED proposed 
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yleissopimuksen I, II, III, IV ja V liitteisiin 
ehdotetut muutokset, joilla III-säännöstön 
soveltaminen asetetaan pakolliseksi,  

1 HYVÄKSYY vuoden 1973 yleissopi-
muksen 16 artiklan 2 kappaleen d kohdan 
mukaisesti MARPOL-yleissopimuksen I, II, 
III, IV ja V liitteisiin tehtävät muutokset, joi-
den teksti on tämän päätöslauselman liittee-
nä;  

2 PÄÄTTÄÄ, että I liitteen 44 säännön, II 
liitteen 19 säännön, III liitteen 10 säännön, 
IV liitteen 15 säännön ja V liitteen 11 sään-
nön mukaisesti III-säännöstössä (päätöslau-
selman A.1070(28) liite) käytetty ilmaus "tu-
lisi" tulkitaan ilmaukseksi "tulee" lukuun ot-
tamatta 29, 30, 31 ja 32 kappaletta; 

 
3 PÄÄTTÄÄ vuoden 1973 yleissopimuk-

sen 16 artiklan 2 kappaleen f kohdan iii ala-
kohdan mukaisesti, että muutokset katsotaan 
hyväksytyiksi 1 päivänä heinäkuuta 2015, 
ellei ennen tätä päivää vähintään yksi kol-
mannes sopimuspuolista tai sopimuspuolet, 
joiden kauppalaivastot yhdessä edustavat vä-
hintään 50:tä prosenttia koko maailman 
kauppalaivaston bruttovetoisuudesta, ole il-
moittaneet järjestölle vastustavansa muutok-
sia;  

4 KEHOTTAA sopimuspuolia panemaan 
merkille, että mainitut muutokset tulevat 
vuoden 1973 yleissopimuksen 16 artiklan 2 
kappaleen g kohdan ii alakohdan mukaisesti 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016, kun ne 
on hyväksytty 3 kappaleen mukaisesti;  

5 PYYTÄÄ pääsihteeriä vuoden 1973 
yleissopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen e 
kohdan mukaisesti toimittamaan oikeaksi to-
distetut jäljennökset tästä päätöslauselmasta 
ja sen liitteessä olevista muutoksista kaikille 
MARPOL-yleissopimuksen sopimuspuolille;  

6 PYYTÄÄ LISÄKSI pääsihteeriä toimit-
tamaan jäljennökset tästä päätöslauselmasta 
ja sen liitteestä niille järjestön jäsenille, jotka 
eivät ole MARPOL-yleissopimuksen sopi-
muspuolia.  
 

amendments to MARPOL Annexes I, II, III, 
IV and V to make the use of the III Code 
mandatory, 

1 ADOPTS, in accordance with article 
16(2)(d) of the 1973 Convention, amend-
ments to Annexes I, II, III, IV and V of 
MARPOL, the text of which is set out in the 
annex to the present resolution; 

 
2 DETERMINES that, pursuant to regula-

tion 44 of Annex I, regulation 19 of Annex 
II, regulation 10 of Annex III, regulation 15 
of Annex IV and regulation 11 of Annex V, 
whenever the word "should" is used in the III 
Code (annex to resolution A.1070(28)), it is 
to be read as being "shall", except for para-
graphs 29, 30, 31 and 32;  

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

 
4 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 2016 upon their ac-
ceptance in accordance with paragraph 3 
above; 

5 REQUESTS the Secretary-General, in 
conformity with article 16(2)(e) of the 1973 
Convention, to transmit to all Parties to 
MARPOL, certified copies of the present 
resolution and the text of the amendments 
contained in the annex; 

6 REQUESTS FURTHER the Secretary-
General to transmit to the Members of the 
Organization which are not Parties to 
MARPOL, copies of the present resolution 
and its annex. 
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LIITE  

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

ANNEX 

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEXES 
I, II, III, IV AND V 

 
MUUTOKSET MARPOL-
YLEISSOPIMUKSEN I LIITTEESEEN  

1 Lisätään seuraavat 35‒38 kappaleet 1 
säännön loppuun:  

"35 Auditointi on järjestelmällinen, riippu-
maton ja dokumentoitu prosessi, jossa han-
kittavaa auditointinäyttöä arvioidaan objek-
tiivisesti sen määrittämiseksi, missä määrin 
auditointikriteerit on täytetty.  

36 Auditointijärjestelmä tarkoittaa järjestön 
luomaa IMO:n jäsenvaltioiden auditointijär-
jestelmää, ottaen huomioon järjestön laatimat 
ohjeet.  

37 Täytäntöönpanosäännöstö tarkoittaa 
IMO-asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevaa 
säännöstöä (III-säännöstö), jonka järjestö on 
hyväksynyt päätöslauselmalla A.1070(28).  

38 Auditointistandardi tarkoittaa täytän-
töönpanosäännöstöä.  
 

2 Lisätään uusi 10 luku seuraavasti:  

 
"10 luku ‒ Tämän yleissopimuksen määräys-

ten noudattamisen todentaminen  

44 sääntö  

Soveltaminen  

Sopimuspuolten on sovellettava täytän-
töönpanosäännöstön määräyksiä täyttäessään 
tähän liitteeseen sisältyviä velvollisuuksiaan 
ja vastuitaan.  

45 sääntö  

Noudattamisen todentaminen  

1 Kaikki sopimuspuolet ovat auditointi-
standardin mukaisesti järjestön määräaikais-

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX I 

 
1 The following paragraphs 35 to 38 are 

added at the end of regulation 1: 

"35 Audit means a systematic, independent 
and documented process for obtaining audit 
evidence and evaluating it objectively to de-
termine the extent to which audit criteria are 
fulfilled. 

36 Audit Scheme means the IMO Member 
State Audit Scheme established by the Or-
ganization and taking into account the guide-
lines developed by the Organization. 

37 Code for Implementation means the 
IMO Instruments Implementation Code (III 
Code) adopted by the Organization by reso-
lution A.1070(28). 

38 Audit Standard means the Code for Im-
plementation. 

 
2 A new chapter 10 is added to read as fol-

lows: 

"Chapter 10 – Verification of compliance 
with the provisions of this Convention 

Regulation 44 

Application 

Parties shall use the provisions of the Code 
for Implementation in the execution of their 
obligations and responsibilities contained in 
this Annex. 

Regulation 45 

Verification of compliance 

1 Every Party shall be subject to periodic 
audits by the Organization in accordance 
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tarkastusten piirissä, jotta voidaan todentaa 
tämän liitteen noudattaminen ja täytäntöön-
pano.  

2 Järjestön pääsihteeri on vastuussa audi-
tointijärjestelmän hallinnoinnista järjestön 
laatimien ohjeiden mukaisesti.  

 
3 Jokainen sopimuspuoli vastaa auditoinnin 

sujuvasta toteuttamisesta ja tulosten käsitte-
lyyn tarkoitetun toimintaohjelman toteutta-
misesta järjestön laatimien ohjeiden mukai-
sesti.  

4 Kaikille sopimuspuolille tehtävät audi-
toinnit  

.1 perustuvat järjestön pääsihteerin laati-
maan yleissuunnitelmaan, ottaen huomioon 
järjestön laatimat ohjeet; ja  

 
.2 toteutetaan säännöllisin väliajoin, ottaen 

huomioon järjestön laatimat ohjeet.   
 

with the audit standard to verify compliance 
with and implementation of this Annex. 

 
2 The Secretary-General of the Organiza-

tion shall have responsibility for administer-
ing the Audit Scheme, based on the guide-
lines developed by the Organization. 

3 Every Party shall have responsibility for 
facilitating the conduct of the audit and im-
plementation of a programme of actions to 
address the findings, based on the guidelines 
developed by the Organization. 

4 Audit of all Parties shall be: 
 
.1 based on an overall schedule developed 

by the Secretary-General of the Organization, 
taking into account the guidelines developed 
by the Organization; and 

.2 conducted at periodic intervals, taking 
into account the guidelines developed by the 
Organization. 

 
MUUTOKSET MARPOL-
YLEISSOPIMUKSEN II LIITTEESEEN 

3 Lisätään seuraava 1 säännön loppuun:  

 
"18 Auditointi on järjestelmällinen, riippu-

maton ja dokumentoitu prosessi, jossa han-
kittavaa auditointinäyttöä arvioidaan objek-
tiivisesti sen määrittämiseksi, missä määrin 
auditointikriteerit on täytetty.   

19 Auditointijärjestelmä tarkoittaa järjestön 
luomaa IMO:n jäsenvaltioiden auditointijär-
jestelmää, ottaen huomioon järjestön laatimat 
ohjeet.  

20 Täytäntöönpanosäännöstö tarkoittaa 
IMO-asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevaa 
säännöstöä (III-säännöstö), jonka järjestö on 
hyväksynyt päätöslauselmalla A.1070(28).  

21 Auditointistandardi tarkoittaa täytän-
töönpanosäännöstöä.  

 
4 Lisätään uusi 9 luku seuraavasti:  

 
 
 

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX II 

 
3 The following is added at the end of regula-

tion 1: 

"18 Audit means a systematic, independent 
and documented process for obtaining audit 
evidence and evaluating it objectively to de-
termine the extent to which audit criteria are 
fulfilled. 

19 Audit Scheme means the IMO Member 
State Audit Scheme established by the Or-
ganization and taking into account the guide-
lines developed by the Organization. 

20 Code for Implementation means the 
IMO Instruments Implementation Code (III 
Code) adopted by the Organization by reso-
lution A.1070(28). 

21 Audit Standard means the Code for Im-
plementation. 

 
4 A new chapter 9 is added to read as fol-

lows: 
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"9 luku ‒ Tämän yleissopimuksen määrä-
ysten noudattamisen todentaminen  

19 sääntö  

Soveltaminen  

Sopimuspuolten on sovellettava täytän-
töönpanosäännöstön määräyksiä täyttäessään 
tähän liitteeseen sisältyviä velvollisuuksiaan 
ja vastuitaan.  

 
 20 sääntö  

Noudattamisen todentaminen  

1 Kaikki sopimuspuolet ovat auditointi-
standardin mukaisesti järjestön määräaikais-
tarkastusten piirissä, jotta voidaan todentaa 
tämän liitteen noudattaminen ja täytäntöön-
pano.  

2 Järjestön pääsihteeri on vastuussa audi-
tointijärjestelmän hallinnoinnista järjestön 
laatimien ohjeiden mukaisesti.  

 
3 Jokainen sopimuspuoli vastaa auditoinnin 

sujuvasta toteuttamisesta ja tulosten käsitte-
lyyn tarkoitetun toimintaohjelman toteutta-
misesta järjestön hyväksymien ohjeiden mu-
kaisesti.  

4 Kaikille sopimuspuolille tehtävät audi-
toinnit   

.1 perustuvat järjestön pääsihteerin laati-
maan yleissuunnitelmaan, ottaen huomioon 
järjestön laatimat ohjeet; ja 

 
.2 toteutetaan säännöllisin väliajoin ottaen 

huomioon järjestön laatimat ohjeet. 

"Chapter 9 – Verification of compliance 
with the provisions of this Convention 

Regulation 19 

Application 

Parties shall use the provisions of the Code 
for Implementation in the execution of 

their obligations and responsibilities con-
tained in this Annex. 

 
Regulation 20 

Verification of compliance 

1 Every Party shall be subject to periodic 
audits by the Organization in accordance 
with the audit standard to verify compliance 
with and implementation of this Annex. 

 
2 The Secretary-General of the Organiza-

tion shall have responsibility for administer-
ing the Audit Scheme, based on the guide-
lines developed by the Organization. 

3 Every Party shall have responsibility for 
facilitating the conduct of the audit and im-
plementation of a programme of actions to 
address the findings, based on the guidelines 
adopted by the Organization. 

4 Audit of all Parties shall be: 
 
.1 based on an overall schedule developed 

by the Secretary-General of the Organization, 
taking into account the guidelines developed 
by the Organization; and 

.2 conducted at periodic intervals, taking 
into account the guidelines developed by the 
Organization. 

 
MUUTOKSET MARPOL-
YLEISSOPIMUKSEN III LIITTEESEEN  

5 Lisätään uusi otsikko ennen 1 sääntöä seu-
raavasti:  

"1 luku ‒ Yleistä"  

 
AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX III 

 
5 A new heading is added before regulation 1 

to read as follows: 

"Chapter 1 – General" 

 



 73/2017  
  

 

 24  

 

 

 

6 Lisätään uusi 1 sääntö seuraavasti:  

 
"1 sääntö  

Määritelmät  

Tässä liitteessä:  
1 Haitallisilla aineilla tarkoitetaan aineita, 

jotka on määritelty meriä saastuttaviksi ai-
neiksi vaarallisten aineiden kansainvälisessä 
merenkulkualan kuljetussäännöstössä 
(IMDG-säännöstö) tai jotka täyttävät tämän 
liitteen lisäyksessä esitetyt perusteet.  

2 Pakattu muoto tarkoittaa haitallisille ai-
neille IMDG-säännöstössä määriteltyjä säily-
tysmuotoja.  

3 Auditointi on järjestelmällinen, riippuma-
ton ja dokumentoitu prosessi, jossa hankitta-
vaa auditointinäyttöä arvioidaan objektiivi-
sesti sen määrittämiseksi, missä määrin audi-
tointikriteerit on täytetty.  

4 Auditointijärjestelmä tarkoittaa järjestön 
luomaa IMO:n jäsenvaltioiden auditointijär-
jestelmää, ottaen huomioon järjestön laatimat 
ohjeet.  

5 Täytäntöönpanosäännöstö tarkoittaa 
IMO-asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevaa 
säännöstöä (III-säännöstö), jonka järjestö on 
hyväksynyt päätöslauselmalla A.1070(28).  

6 Auditointistandardi tarkoittaa täytän-
töönpanosäännöstöä.  

7 Seuraavat säännöt numeroidaan uudel-
leen vastaavasti.  

8 Poistetaan 2 säännöstä (Soveltaminen) 
1.1 ja 1.2 kohta.  

9 Lisätään uusi 2 luku seuraavasti:  

 
 
"2 luku ‒ Tämän liitteen määräysten nou-

dattamisen todentaminen   

10 sääntö  

Soveltaminen  

Sopimuspuolten on sovellettava täytän-
töönpanosäännöstön määräyksiä täyttäessään 

6 A new regulation 1 is added to read as fol-
lows: 

"Regulation 1 

Definitions 

For the purposes of this Annex: 
1 Harmful substances are those substances 

which are identified as marine pollutants in 
the International Maritime Dangerous Goods 
Code (IMDG Code) or which meet the crite-
ria in the appendix of this Annex. 
 

2 Packaged form is defined as the forms of 
containment specified for harmful substances 
in the IMDG Code. 

3 Audit means a systematic, independent 
and documented process for obtaining audit 
evidence and evaluating it objectively to de-
termine the extent to which audit criteria are 
fulfilled. 

4 Audit Scheme means the IMO Member 
State Audit Scheme established by the Or-
ganization and taking into account the guide-
lines developed by the Organization. 

5 Code for Implementation means the IMO 
Instruments Implementation Code (III Code) 
adopted by the Organization by resolution 
A.1070(28). 

6 Audit Standard means the Code for Im-
plementation. 

7 The subsequent regulations are renum-
bered accordingly. 

8 In regulation 2, Application, subpara-
graphs 1.1 and 1.2 are deleted. 

9 A new chapter 2 is added to read as fol-
lows: 

 
"Chapter 2 – Verification of compliance 

with the provisions of this Annex 

Regulation 10 

Application 

Parties shall use the provisions of the Code 
for Implementation in the execution of their 
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tähän liitteeseen sisältyviä velvollisuuksiaan 
ja vastuitaan.  

11 sääntö  

Noudattamisen todentaminen  

1 Kaikki sopimuspuolet ovat auditointi-
standardin mukaisesti järjestön määräaikais-
tarkastusten piirissä, jotta voidaan todentaa 
tämän liitteen noudattaminen ja täytäntöön-
pano.  

2 Järjestön pääsihteeri on vastuussa audi-
tointijärjestelmän hallinnoinnista järjestön 
laatimien ohjeiden mukaisesti.   

 
3 Jokainen sopimuspuoli vastaa auditoinnin 

sujuvasta toteuttamisesta ja tulosten käsitte-
lyyn tarkoitetun toimintaohjelman toteutta-
misesta järjestön laatimien ohjeiden mukai-
sesti.  

4 Kaikille sopimuspuolille tehtävät audi-
toinnit  

.1 perustuvat järjestön pääsihteerin laati-
maan yleissuunnitelmaan, ottaen huomioon 
järjestön laatimat ohjeet; ja 
 

.2 toteutetaan säännöllisin väliajoin ottaen 
huomioon järjestön laatimat ohjeet. 

obligations and responsibilities contained in 
this Annex. 

Regulation 11 

Verification of compliance 

1 Every Party shall be subject to periodic 
audits by the Organization in accordance 
with the audit standard to verify compliance 
with and implementation of this Annex. 

 
2 The Secretary-General of the Organiza-

tion shall have responsibility for administer-
ing the Audit Scheme, based on the guide-
lines developed by the Organization. 

3 Every Party shall have responsibility for 
facilitating the conduct of the audit e of ac-
tions to address the findings, based on the 
guidelines developed by the Organization. 

 
4 Audit of all Parties shall be: 
 
.1 based on an overall schedule developed 

by the Secretary General of the Organization, 
taking into account the guidelines developed 
by the Organization; and 

.2 conducted at periodic intervals, taking 
into account the guidelines developed by the 
Organization. 

 
MUUTOKSET MARPOL-
YLEISSOPIMUKSEN IV LIITTEESEEN   

10 Lisätään seuraava 1 säännön loppuun:  

 
"12 Auditointi on järjestelmällinen, riippu-

maton ja dokumentoitu prosessi, jossa han-
kittavaa auditointinäyttöä arvioidaan objek-
tiivisesti sen määrittämiseksi, missä määrin 
auditointikriteerit on täytetty.  

13 Auditointijärjestelmä tarkoittaa järjestön 
luomaa IMO:n jäsenvaltioiden auditointijär-
jestelmää, ottaen huomioon järjestön laatimat 
ohjeet.  

14 Täytäntöönpanosäännöstö tarkoittaa 
IMO-asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevaa 
säännöstöä (III-säännöstö), jonka järjestö on 
hyväksynyt päätöslauselmalla A.1070(28).  

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX IV 

 
10 The following is added at the end of regu-

lation 1: 

"12 Audit means a systematic, independent 
and documented process for obtaining audit 
evidence and evaluating it objectively to de-
termine the extent to which audit criteria are 
fulfilled. 

13 Audit Scheme means the IMO Member 
State Audit Scheme established by the Or-
ganization and taking into account the guide-
lines developed by the Organization. 

14 Code for Implementation means the 
IMO Instruments Implementation Code (III 
Code) adopted by the Organization by reso-
lution A.1070(28). 
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15 Auditointistandardi tarkoittaa täytän-
töönpanosäännöstöä.  
 

11. Lisätään uusi 6 luku seuraavasti:  

 
"6 luku ‒ Tämän liitteen määräysten nou-

dattamisen todentaminen   

15 sääntö  

Soveltaminen  

Sopimuspuolten on sovellettava täytän-
töönpanosäännöstön määräyksiä täyttäessään 
tähän liitteeseen sisältyviä velvollisuuksiaan 
ja vastuitaan.  

16 sääntö  

Noudattamisen todentaminen  

1 Kaikki sopimuspuolet ovat auditointi-
standardin mukaisesti järjestön määräaikais-
tarkastusten piirissä, jotta voidaan todentaa 
tämän liitteen noudattaminen ja täytäntöön-
pano.  

2 Järjestön pääsihteeri on vastuussa audi-
tointijärjestelmän hallinnoinnista järjestön 
laatimien ohjeiden mukaisesti.  

 
3 Jokainen sopimuspuoli vastaa auditoinnin 

sujuvasta toteuttamisesta ja tulosten käsitte-
lyyn tarkoitetun toimintaohjelman toteutta-
misesta järjestön laatimien ohjeiden mukai-
sesti.  

4 Kaikille sopimuspuolille tehtävät audi-
toinnit  

.1 perustuvat järjestön pääsihteerin laati-
maan yleissuunnitelmaan, ottaen huomioon 
järjestön laatimat ohjeet; ja 
 

.2 toteutetaan säännöllisin väliajoin ottaen 
huomioon järjestön laatimat ohjeet. 

 

15 Audit Standard means the Code for Im-
plementation. 

 
11 A new chapter 6 is added to read as fol-

lows: 

"Chapter 6 – Verification of compliance 
with the provisions of this Annex 

Regulation 15 

Application 

Parties shall use the provisions of the Code 
for Implementation in the execution of their 
obligations and responsibilities contained in 
this Annex. 

Regulation 16 

Verification of compliance 

1 Every Party shall be subject to periodic 
audits by the Organization in accordance 
with the audit standard to verify compliance 
with and implementation of this Annex. 

 
2 The Secretary-General of the Organiza-

tion shall have responsibility for administer-
ing the Audit Scheme, based on the guide-
lines developed by the Organization. 

3 Every Party shall have responsibility for 
facilitating the conduct of the audit and im-
plementation of a programme of actions to 
address the findings, based on the guidelines 
developed by the Organization. 

4 Audit of all Parties shall be: 
 
.1 based on an overall schedule developed 

by the Secretary-General of the Organization, 
taking into account the guidelines developed 
by the Organization; and 

.2 conducted at periodic intervals, taking 
into account the guidelines developed by the 
Organization. 
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MUUTOKSET MARPOL-
YLEISSOPIMUKSEN V LIITTEESEEN  

 
 

12 Lisätään uusi otsikko ennen 1 sääntöä 
seuraavasti:  

"1 luku ‒ Yleistä"  

13 Lisätään seuraava 1 säännön loppuun:  

 
"15 Auditointi on järjestelmällinen, riippu-

maton ja dokumentoitu prosessi, jossa han-
kittavaa auditointinäyttöä arvioidaan objek-
tiivisesti sen määrittämiseksi, missä määrin 
auditointikriteerit on täytetty.  

16 Auditointijärjestelmä tarkoittaa järjestön 
luomaa IMO:n jäsenvaltioiden auditointijär-
jestelmää, ottaen huomioon järjestön laatimat 
ohjeet.  

17 Täytäntöönpanosäännöstö tarkoittaa 
IMO-asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevaa 
säännöstöä (III-säännöstö), jonka järjestö on 
hyväksynyt päätöslauselmalla A.1070(28).  

18 Auditointistandardi tarkoittaa täytän-
töönpanosäännöstöä.  
 

14 Lisätään uusi 2 luku seuraavasti:  

  
"2 luku ‒ Tämän liitteen määräysten nou-

dattamisen todentaminen   

11 sääntö  

Soveltaminen  

Sopimuspuolten on sovellettava täytän-
töönpanosäännöstön määräyksiä täyttäessään 
tähän liitteeseen sisältyviä velvollisuuksiaan 
ja vastuitaan.   

12 sääntö  

Noudattamisen todentaminen  

1 Kaikki sopimuspuolet ovat auditointi-
standardin mukaisesti järjestön määräaikais-

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX V 

 
 
 
12 A new heading is added before regulation 

1 to read as follows: 

"Chapter 1 – General" 

13 The following is added at the end of regu-
lation 1: 

"15 Audit means a systematic, independent 
and documented process for obtaining audit 
evidence and evaluating it objectively to de-
termine the extent to which audit criteria are 
fulfilled. 

16 Audit Scheme means the IMO Member 
State Audit Scheme established by the Or-
ganization and taking into account the guide-
lines developed by the Organization. 

17 Code for Implementation means the 
IMO Instruments Implementation Code (III 
Code) adopted by the Organization by reso-
lution A.1070(28). 

18 Audit Standard means the Code for Im-
plementation. 
 
14 A new chapter 2 is added, to read as fol-

lows: 

"Chapter 2 – Verification of compliance 
with the provisions of this Annex 

Regulation 11 

Application 

Parties shall use the provisions of the Code 
for Implementation in the execution of their 
obligations and responsibilities contained in 
this Annex. 

Regulation 12 

Verification of compliance 

1 Every Party shall be subject to periodic 
audits by the Organization in accordance 
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tarkastusten piirissä, jotta voidaan todentaa 
tämän liitteen noudattaminen ja täytäntöön-
pano.  

2 Järjestön pääsihteeri on vastuussa audi-
tointijärjestelmän hallinnoinnista järjestön 
laatimien ohjeiden mukaisesti.  

 
3 Jokainen sopimuspuoli vastaa auditoinnin 

sujuvasta toteuttamisesta ja tulosten käsitte-
lyyn tarkoitetun toimintaohjelman toteutta-
misesta järjestön laatimien ohjeiden mukai-
sesti.  

4 Kaikille sopimuspuolille tehtävät audi-
toinnit 

.1 perustuvat järjestön pääsihteerin laati-
maan yleissuunnitelmaan, ottaen huomioon 
järjestön laatimat ohjeet; ja 

.2 toteutetaan säännöllisin väliajoin ottaen 
huomioon järjestön laatimat ohjeet. 

with the audit standard to verify compliance 
with and implementation of this Annex. 

 
2 The Secretary-General of the Organiza-

tion shall have responsibility for administer-
ing the Audit Scheme, based on the guide-
lines developed by the Organization. 

3 Every Party shall have responsibility for 
facilitating the conduct of the audit and im-
plementation of a programme of actions to 
address the findings, based on the guidelines 
developed by the Organization. 

4 Audit of all Parties shall be: 
.1 based on an overall schedule developed 

by the Secretary-General of the Organization, 
taking into account the guidelines developed 
by the Organization; and 

.2 conducted at periodic intervals, taking 
into account the guidelines developed by the 
Organization. 
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PÄÄTÖSLAUSELMA MEPC.247(66)  

(annettu 4 päivänä huhtikuuta 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   

(III-säännöstön asettaminen pakolliseksi)  

 

RESOLUTION MEPC.247(66) 

(adopted on 4 April 2014) 
 
AMENDMENTS TO THE ANNEX OF 
THE PROTOCOL OF 1997 TO AMEND 
THE INTERNATIONAL CONVENTION 
FOR THE PREVENTION OF POLLU-
TION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED 
BY THE PROTOCOL OF 1978 RELAT-
ING THERETO 

 
 
 
(To make the use of the III Code manda-

tory) 

 
MERIYMPÄRISTÖN SUOJELUKOMI-
TEA, JOKA  

PALAUTTAA MIELIIN Kansainvälises-
tä merenkulkujärjestöstä tehdyn yleissopi-
muksen 38 artiklan a kohdan, joka koskee 
alusten aiheuttaman meren pilaantumisen eh-
käisyä ja valvontaa koskevista kansainväli-
sistä sopimuksista johtuvia meriympäristön 
suojelukomitean (komitea) tehtäviä,  

PANEE MERKILLE alusten aiheuttaman 
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 
1973 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen 
(jäljempänä "vuoden 1973 yleissopimus") 16 
artiklan, alusten aiheuttaman meren pilaan-
tumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn 
kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän 
vuoden 1978 pöytäkirjan (jäljempänä "vuo-
den 1978 pöytäkirja") VI artiklan ja alusten 
aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemi-
sestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen 
yleissopimukseen muutettuna siihen liittyväl-
lä vuoden 1978 pöytäkirjalla liitetyn vuoden 
1997 muutospöytäkirjan (jäljempänä "vuo-
den 1997 pöytäkirja") 4 artiklan, joissa yh-
dessä määritellään vuoden 1997 pöytäkirjan 
muuttamismenettely ja annetaan järjestön 
asianmukaiselle elimelle tehtäväksi harkita ja 

THE MARINE ENVIRONMENT PRO-
TECTION COMMITTEE, 

RECALLING Article 38(a) of the Con-
vention on the International Maritime Organ-
ization concerning the functions of the Ma-
rine Environment Protection Committee (the 
Committee) conferred upon it by internation-
al conventions for the prevention and control 
of marine pollution from ships, 

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



 73/2017  
  

 

 30  

 

 

 

hyväksyä muutoksia vuoden 1973 yleissopi-
mukseen, sellaisena kuin se on muutettuna 
vuosien 1978 ja 1997 pöytäkirjoilla,   

PANEE MYÖS MERKILLE, että vuoden 
1997 pöytäkirjalla lisättiin vuoden 1973 
yleissopimukseen VI liite "Säännöt alusten 
aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemi-
seksi" (jäljempänä "VI liite"),  

PALAUTTAA MIELIIN, että yleiskoko-
us hyväksyi 28. säännöllisessä istunnossaan 
päätöslauselmalla A.1070(28) IMO-
asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevan 
säännöstön (III-säännöstön),  

ON KÄSITELLYT MARPOL -
yleissopimuksen VI liitteeseen ehdotetut 
muutokset, joilla III-säännöstön soveltami-
nen asetetaan pakolliseksi,  

1 HYVÄKSYY vuoden 1973 yleissopi-
muksen 16 artiklan 2 kappaleen d kohdan 
mukaisesti VI liitteeseen tehtävät muutokset, 
joiden teksti on tämän päätöslauselman liit-
teenä;  

2 PÄÄTTÄÄ, että liitteen VI uuden 24 
säännön mukaisesti III-säännöstössä (päätös-
lauselman A.1070(28) liite) käytetty ilmaus 
"tulisi" tulkitaan ilmaukseksi "tulee" lukuun 
ottamatta 29, 30, 31 ja 32 kappaletta;  
 

3 PÄÄTTÄÄ vuoden 1973 yleissopimuk-
sen 16 artiklan 2 kappaleen f kohdan iii ala-
kohdan mukaisesti, että muutokset katsotaan 
hyväksytyiksi 1 päivänä heinäkuuta 2015, 
ellei ennen tätä päivää vähintään yksi kol-
mannes sopimuspuolista tai sopimuspuolet, 
joiden kauppalaivastot yhdessä edustavat vä-
hintään 50:tä prosenttia koko maailman 
kauppalaivaston bruttovetoisuudesta, ole il-
moittaneet järjestölle vastustavansa muutok-
sia;  

4 KEHOTTAA sopimuspuolia panemaan 
merkille, että mainitut muutokset tulevat 
vuoden 1973 yleissopimuksen 16 artiklan 2 
kappaleen g kohdan ii alakohdan mukaisesti 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016, kun ne 
on hyväksytty 3 kappaleen mukaisesti;  

5 PYYTÄÄ pääsihteeriä vuoden 1973 
yleissopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen e 
kohdan mukaisesti toimittamaan oikeaksi to-
distetut jäljennökset tästä päätöslauselmasta 

1978 and 1997 Protocols,  
 
 

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

RECALLING that the Assembly, at its 
twenty-eighth regular session, adopted, by 
resolution A.1070(28), the IMO Instruments 
Implementation Code (III Code), 
 

HAVING CONSIDERED proposed 
amendments to MARPOL Annexes VI to 
make the use of the III Code mandatory, 
 

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 DETERMINES that, pursuant to new 
regulation 24 of Annex VI, whenever the 
word “should" is used in the III Code (annex 
to resolution A.1070(28)), it is to be read as 
being "shall", except for paragraphs 29, 30, 
31 and 32; 

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

4 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 2016 upon their ac-
ceptance in accordance with paragraph 3 
above; 

5 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 
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ja sen liitteessä olevista muutoksista kaikille 
vuoden 1973 yleissopimuksen, sellaisena 
kuin se on muutettuna vuosien 1978 ja 1997 
pöytäkirjoilla, sopimuspuolille;  

6 PYYTÄÄ LISÄKSI pääsihteeriä toimit-
tamaan jäljennökset tästä päätöslauselmasta 
ja sen liitteestä niille järjestön jäsenille, jotka 
eivät ole vuoden 1973 yleissopimuksen, sel-
laisena kuin se on muutettuna vuosien 1978 
ja 1997 pöytäkirjoilla, sopimuspuolia.  
 

and 1997 Protocols, certified copies of the 
present resolution and the text of the amend-
ments contained in the annex; 
 

6 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  

MUUTOKSET MARPOL-
YLEISSOPIMUKSEN VI LIITTEESEEN  

1 Lisätään seuraava 2 säännön loppuun:  

 
"Tässä liitteessä:  

44 Auditointi on järjestelmällinen, riippu-
maton ja dokumentoitu prosessi, jossa han-
kittavaa auditointinäyttöä arvioidaan objek-
tiivisesti sen määrittämiseksi, missä määrin 
auditointikriteerit on täytetty.  

45 Auditointijärjestelmä tarkoittaa järjestön 
luomaa IMO:n jäsenvaltioiden auditointijär-
jestelmää, ottaen huomioon järjestön laatimat 
ohjeet.  

46 Täytäntöönpanosäännöstö tarkoittaa 
IMO-asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevaa 
säännöstöä (III-säännöstö), jonka järjestö on 
hyväksynyt päätöslauselmalla A.1070(28).  

47 Auditointistandardi tarkoittaa täytän-
töönpanosäännöstöä.  
 

2 Lisätään uusi 5 luku seuraavasti:  

 
"5 luku ‒ Tämän liitteen määräysten nou-

dattamisen todentaminen  

24 sääntö  

Soveltaminen  
Sopimuspuolten on sovellettava täytän-

töönpanosäännöstön määräyksiä täyttäessään 

ANNEX 

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX VI 

 
1 The following is added at the end of regula-

tion 2: 

"For the purposes of this annex: 

44 Audit means a systematic, independent 
and documented process for obtaining audit 
evidence and evaluating it objectively to de-
termine the extent to which audit criteria are 
fulfilled. 

45 Audit Scheme means the IMO Member 
State Audit Scheme established by the Or-
ganization and taking into account the guide-
lines developed by the Organization. 

46 Code for Implementation means the 
IMO Instruments Implementation Code (III 
Code) adopted by the Organization by reso-
lution A.1070(28). 

47 Audit Standard means the Code for Im-
plementation. 
 

2 A new chapter 5 is added to read as fol-
lows: 

"Chapter 5 – Verification of compliance 
with the provisions of this annex 

Regulation 24 

Application 
Parties shall use the provisions of the Code 

for Implementation in the execution of their 
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tähän liitteeseen sisältyviä velvollisuuksiaan 
ja vastuitaan.  

 
25 sääntö  

Noudattamisen todentaminen  
(1) Kaikki sopimuspuolet ovat auditointi-

standardin mukaisesti järjestön määräaikais-
tarkastusten piirissä, jotta voidaan todentaa 
tämän liitteen noudattaminen ja täytäntöön-
pano.  

(2) Järjestön pääsihteeri on vastuussa audi-
tointijärjestelmän hallinnoinnista järjestön 
laatimien ohjeiden mukaisesti.  
 

(3) Jokainen sopimuspuoli vastaa auditoin-
nin sujuvasta toteuttamisesta ja tulosten kä-
sittelyyn tarkoitetun toimintaohjelman toteut-
tamisesta järjestön laatimien ohjeiden mukai-
sesti.  

(4) Kaikille sopimuspuolille tehtävät audi-
toinnit  

.1 perustuvat järjestön pääsihteerin laati-
maan yleissuunnitelmaan, ottaen huomioon 
järjestön laatimat ohjeet; ja 

.2 toteutetaan säännöllisin väliajoin ottaen 
huomioon järjestön laatimat ohjeet. 

obligations and responsibilities contained in 
this Annex. 

 
Regulation 25 

Verification of compliance 
(1) Every Party shall be subject to periodic 

audits by the Organization in accordance 
with the audit standard to verify compliance 
with and implementation of this Annex. 
 

(2) The Secretary-General of the Organiza-
tion shall have responsibility for administer-
ing the Audit Scheme, based on the guide-
lines developed by the Organization. 

(3) Every Party shall have responsibility 
for facilitating the conduct of the audit and 
implementation of a programme of actions to 
address the findings, based on the guidelines 
developed by the Organization. 

(4) Audit of all Parties shall be: 
 
.1 based on an overall schedule developed 

by the Secretary-General guidelines devel-
oped by the Organization; and 

.2 conducted at periodic intervals, taking 
into account the guidelines developed by the 
Organization. 
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