
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE
Utgiven i Helsingfors den 28 juni 2017

(Finlands författningssamlings nr 412/2017)

Statsrådets förordning

60/2017

om sättande i kraft av de ändringar i bilagorna till och av den reviderade bilagan V till
1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening
från fartyg och om ikraftträdande av lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser i
ändringarna och den reviderade bilagan V som hör till området för lagstiftningen samt

av en lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av
2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i

ändringarna i bilaga I till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till
förhindrande av förorening från fartyg (270/2017), 2 § i lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilaga IV till 1978 års
protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
(271/2017), 2 § i om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen
i den reviderade bilagan V till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till
förhindrande av förorening från fartyg (272/2017), 2 § i lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilaga VI till 1978 års
protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
(273/2017), 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i ändringarna i bilagorna I, II, IV och V till 1978 års protokoll till 1973 års
internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (274/2017), samt ikraft-
trädandebestämmelsen i lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten (275/2017):

1 §
De ändringar och revideringar som antagits när det gäller bilagorna till 1978 års protokoll till

1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS
51/1983), i fråga om bilaga I i London den 17 juli 2009 genom resolutionerna MEPC.186(59)
och MEPC.187(59) av Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för skydd av den
marina miljön, i fråga om bilaga IV i London den 15 juli 2011 genom resolution
MEPC.200(62) av Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för skydd av den marina
miljön och i London den 22 april 2016 genom den nämnda kommitténs resolutioner
MEPC.274(69) och MEPC.275(69), i fråga om bilaga V i London den 15 juli 2011 genom
resolution MEPC.201(62) av Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för skydd av den
marina miljön, i fråga om bilaga VI i London den 4 april 2014 genom resolution
MEPC.251(66) av Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för skydd av den marina
miljön och i London den 17 oktober 2014 genom den nämnda kommitténs resolution
MEPC.258(67) samt i fråga om bilaga I, II, IV och V i London den 15 maj 2015 genom
resolution MEPC.265(68) av Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för skydd av den
marina miljön, träder i kraft den 1 juli 2017 så som därom har överenskommits.
Ändringarna i bilagorna och den reviderade bilagan V till 1978 års protokoll till 1973 års



internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg har godkänts av riksdagen
den 14 mars 2017 och av republikens president den 5 maj 2017.

2 §
De bestämmelser som inte hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagorna till

och den reviderade bilagan V till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention för
förhindrande av förorening från fartyg är i kraft som förordning.

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

ändringarna i bilaga I till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till
förhindrande av förorening från fartyg (270/2017);
2) lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i

ändringarna i bilaga IV till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till
förhindrande av förorening från fartyg (271/2017);
3) lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den

reviderade bilagan V till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till
förhindrande av förorening från fartyg (272/2017);
4) lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i

ändringarna i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till
förhindrande av förorening från fartyg (273/2017);
5) lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i

ändringarna i bilagorna I, II, IV och V till 1978 års protokoll till 1973 års internationella
konvention till förhindrande av förorening från fartyg (274/2017).
Lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten (275/2017) träder i kraft den 1 juli
2017. Lagens 2 a kap. träder dock i kraft den 1 januari 2018.
Ålands lagting har gett sitt bifall till att de lagar som nämns i 1 mom. 2–5 punkten och 2

mom. träder i kraft i landskapet.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

Helsingfors den 21 juni 2017

Kommunikationsminister Anne Berner

Överinspektör Laura Sarlin
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Fördragstext 
 

 
BILAGA 22 ANNEX 22 

ÄNDRINGAR I BILAGAN TILL PRO-
TOKOLLET AV ÅR 1978 TILL 1973 ÅRS 
INTERNATIONELLA KONVENTION 
TILL FÖRHINDRANDE AV FÖRORE-
NING FRÅN FARTYG 

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

  
RESOLUTION MEPC.186(59) RESOLUTION MEPC.186(59) 
  
Antagen den 17 juli 2009 Adopted on 17 July 2009 
  
(Fogande av ett nytt kapitel 8 till bilaga I 
till Marpol-konventionen och därav föl-
jande ändringar i bilagan till IOPP-
certifikatet, formulär B) 

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

  
HAVSMILJÖSKYDDSKOMMITTÉN THE MARINE ENVIRONMENT PRO-

TECTION COMMITTEE, 
  
SOM ÅTERKALLAR I MINNET artikel 
38 a) i konventionen om Internationella sjö-
fartsorganisationen, vilken gäller de uppgifter 
som havsmiljöskyddskommittén (nedan 
kommittén) anförtrotts genom internationella 
konventioner om förhindrande av förorening 
av havet och tillsyn, 

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,  

  
SOM BEAKTAR artikel 16 i 1973 års inter-
nationella konvention till förhindrande av 
förorening från fartyg (nedan "1973 års kon-
vention") och artikel VI i protokollet av år 
1978 till 1973 års internationella konvention 
till förhindrande av förorening från fartyg 
(nedan "1978 års protokoll"), vilka tillsam-
mans fastställer förfarandet för ändring av 
1978 års protokoll och ger organisationens 
lämpliga organ i uppdrag att pröva och god-
känna ändringar i 1973 års konvention sådan 
den lyder ändrad genom 1978 års protokoll 
(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), 

  
SOM HAR BEHANDLAT de förslagna 
ändringarna i bilaga I till Marpol 73/78-
konventionen, 

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

  
1. ANTAR i enlighet med artikel 16.2 d i 1. ADOPTS, in accordance with Article 
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1973 års konvention de ändringar som avser 
fogande av ett nytt kapitel 8 till bilaga I till 
Marpol 73/78-konventionen och därav föl-
jande ändringar i bilagan till IOPP-
certifikatet, formulär B, vars text finns som 
bilaga till denna resolution, 

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. BESLUTAR i enlighet med artikel 16.2 f 
iii i 1973 års konvention att de nämnda änd-
ringarna ska anses vara godkända den 1 juli 
2010, om inte före detta datum åtminstone en 
tredjedel av parterna eller de parter vars han-
delsflottor tillsammans motsvarar minst 50 
procent av världshandelsflottans bruttodräk-
tighet, har meddelat organisationens general-
sekreterare att de motsätter sig ändringarna, 

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. UPPMANAR parterna att beakta att änd-
ringarna träder i kraft i enlighet med artikel 
16.2 g ii i 1973 års konvention den 1 januari 
2011, när de godkänts i enlighet med stycke 
2, 

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. BER generalsekreteraren att i enlighet med 
artikel 16.2 e i 1973 års konvention sända be-
styrkta kopior av denna resolution och av 
ändringarna i dess bilaga till alla parter i 
Marpol 73/78-konventionen, och 

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. BER DESSUTOM generalsekreteraren 
sända kopior av denna resolution och av bila-
gan därtill till de medlemmar av organisatio-
nen som inte är parter i Marpol 73/78-
konventionen. 

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. 

  
BILAGA ANNEX 

(Fogande av ett nytt kapitel 8 till bilaga I 

till Marpol-konventionen och därav föl-

jande ändringar i bilagan till IOPP-

certifikatet, formulär B) 

(Addition of a new chapter 8 to MARPOL 
and Annex I and consequential amend-
ments to the Supplement to the IOPP Cer-
tificate, Form B) 

  

1 Ett nytt kapitel 8 fogas: 1 A new chapter 8 is added: 
  
”KAPITEL 8 - FÖRHINDRANDE AV 
FÖRORENING UNDER ÖVERFÖRING 
AV OLJELAST MELLAN OLJETANK-
FARTYG TILL SJÖSS 

“CHAPTER 8  –  PREVENTION OF 
POLLUTION DURING TRANSFER OF 
OIL CARGO BETWEEN OIL TANKERS 
AT SEA 
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Regel 40 

Tillämpningsområde 

Regulation 40 

Scope of application 

  
1 Reglerna i detta kapitel gäller oljetankfartyg 
med en bruttodräktighet på minst 150 som 
används för överföring av oljelast mellan ol-
jetankfartyg till sjöss (STS-operationer) och 
vars STS-operationer utförs den 1 april 2012 
eller därefter. Sådana STS-operationer som 
utförs före det nämnda datumet men efter att 
administrationen har godkänt den STS-plan 
som krävs enligt regel 41.1, ska dock iaktta 
STS-planen i den utsträckning som det är 
möjligt. 

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 Reglerna i detta kapitel gäller inte åtgärder 
för överföring av olja som hänför sig till fasta 
eller flytande plattformar, inbegripet borr-
plattformar, flytande enheter för produktion, 
lagring och avlastning (FPSO) som används 
vid produktion och lagring av olja utanför 
kusten och flytande lagringsenheter (FSU) 
som används för lagring av olja som produce-
rats utanför kusten

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 Reglerna i detta kapitel gäller inte bunkring. 3 The regulations contained in this chapter 

shall not apply to bunkering operations. 
  
4 Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte 
sådana STS-operationer som är nödvändiga 
för att säkerställa fartygets säkerhet eller för 
att rädda människoliv till sjöss eller när de 
används för att avvärja vissa föroreningshän-
delser i syfte att minska den skada som för-
oreningen orsakar. 

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 Reglerna i detta kapitel gäller inte sådana 
STS-operationer där någotdera av fartygen är 
ett örlogsfartyg, örlogsflottans hjälpfartyg el-
ler ett annat fartyg som ägs eller trafikeras av 
staten och som vid tidpunkten i fråga uteslu-
tande används för statliga, icke-kommersiella 
ändamål. Varje stat ska dock säkerställa, ge-
nom att vidta lämpliga åtgärder som inte för-
svårar eller försämrar verksamheten eller 
funktionsdugligheten hos sådana fartyg, att 
STS-operationerna utförs i på ett sätt som är 
förenligt med detta kapitel i den utsträckning 
som det är skäligt och praktiskt möjligt. 

5 The regulations contained in this chapter 
shall not apply to STS operations where ei-
ther of the ships involved is a warship, naval 
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. 
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Regel 41 

Allmänna regler gällande säkerhet och miljö-
skydd 

Regulation 41 

General Rules on safety and environmental 
protection 

  
1 Varje oljetankfartyg som används för STS-
operationer ska ombord medföra en plan som 
föreskriver sättet för utförande av STS-
operationer (STS-plan) senast på dagen för 
den första årsbesiktningen, mellanliggande 
besiktningen eller förnyade besiktningen som 
utförs den 1 januari 2011 eller därefter. Varje 
oljetankfartygs STS-plan ska vara godkänd av 
administrationen. STS-planen ska upprättas 
på fartygets arbetsspråk. 

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-planer ska utvecklas med beaktande av 
den information som ingår i anvisningar om 
bästa praxis för STS-operationer som organi-
sationen fastställt

2
. STS-planen kan införlivas 

med ett befintligt säkerhetsledningssystem 
enligt kraven i kapitel IX i 1974 års interna-
tionella konvention om säkerheten för männi-
skoliv till sjöss, jämte ändringar, om detta 
krav gäller oljetankfartyget i fråga. 

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 Varje oljetankfartyg som omfattas av detta 
kapitel och som används för STS-operationer 
ska iaktta sin STS-plan. 

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

  
4 Den person som innehar det övergripande 
tillsynsansvaret för STS-operationer ska in-
neha behörighet att utföra alla relevanta upp-
gifter med beaktande av de behörighetskrav 
som beskrivs i anvisningarna om bästa praxis 
för STS-operationer som organisationen fast-
ställt

3
.  

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

3
. 

  
5 Redogörelser

4
 över STS-operationer ska 

förvaras ombord på fartyget under tre år och 
de ska vara lätt tillgängliga för inspektion av 
parter till denna konvention. 

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. 

  
Regel 42 

Anmälan 

Regulation 42 

Notification 

  
1 Varje oljetankfartyg som omfattas av detta 
kapitel och som planerar en STS-operation på 
territorialhavet eller den ekonomiska zonen 

1 Each oil tanker subject to this chapter that 
plans STS operations within the territorial 
sea, or the exclusive economic zone of a Par-
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av en part till denna konvention, ska till par-
ten i fråga avge en anmälan om den planerade 
STS-operationen minst 48 timmar på förhand. 
Om alla uppgifter som fastställs i stycke 2 i 
undantagsfall inte finns tillgängliga minst 48 
timmar på förhand, ska det oljetankfartyg 
som lossar oljelasten anmäla parten till denna 
konvention minst 48 timmar på förhand om 
avsikten att utföra en STS-operation och de 
uppgifter som fastställs i stycke 2 ska över-
sändas till parten så snart som möjligt. 

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 Den anmälan som avses i stycke 1 i denna 
regel

5
 ska innehålla åtminstone följande upp-

gifter: 

2 The notification specified in paragraph 1 of 
this regulation

5
 shall include at least  

the following: 
  
.1 namn, flagg, anropssignal, IMO-nummer 
och beräknad ankomsttid för oljetankfartyg 
som deltar i STS-operationer. 

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

  
.2 datum och tidpunkt för inledandet av den 
planerade STS-operationen samt geografisk 
position, 

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

  
.3 huruvida STS-operationen kommer att ut-
föras för ankar eller i fart, 

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

  
.4 typ och mängd av olja, .4 oil type and quantity; 
  
.5 STS-operationens planerade varaktighet, .5 planned duration of the STS operations; 
  
.6 uppgifter om tjänsteleverantören för STS-
operationen eller den person som innehar det 
övergripande tillsynsansvaret samt deras kon-
taktuppgifter, och 

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

  
.7 bekräftelse om att oljetankfartyget har en 
STS-plan ombord på fartyget som uppfyller 
kraven i regel 41. 

.7 confirmation that the oil tanker has on 
board an STS operations Plan meeting the 
requirements of regulation 41. 

  
3 Om oljetankfartygets beräknade ankomsttid 
till stället eller området för utförandet av 
STS-operationen ändras med mer än sex 
timmar, ska befälhavaren, ägaren eller repre-
sentanten för oljetankfartyget i fråga ange den 
nya beräknade ankomsttiden till den part till 
denna konvention som avses i stycke 1 i den-
na regel." 

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 Till Redogörelsen över oljetankfartygs kon-
struktion och utrustning, formulär B, fogas en 
ny punkt 8A enligt följande: 

2 In the Record of Construction and Equip-
ment for Oil Tankers, Form B, new section 
8A is added as follows: 
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"8A Överföring av olja till sjöss från fartyg 
till fartyg (Regel 41) 

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

  
8A.1 Oljetankfartyg har en STS-plan i enlig-
het med regel 41.” 

8A.1 The oil tanker is provided with an STS 
operations Plan in compliance with  
regulation 41.” 
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1
 Kapitel 7 i reviderade bilaga I till Marpol-

konventionen (resolution MEPC.117(52)) 
samt artikel 56 i Förenta nationernas havs-
rättskonvention är tillämpliga på och behand-
lar dessa åtgärder. 

1
 Revised Annex I of MARPOL, chapter 7 

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

  
2
 IMO:s handbok om förorening orsakad av 

olja, “Manual on Oil Pollution, Section I, 
”Prevention” sådan som den är i ändrad form 
samt ICS:s och OCIMF:s guide “Ship-to-ship 
Transfer Guide, Petroleum”, 4:e upplagan, 
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
 IMO:s handbok om förorening orsakad av 

olja, “Manual on Oil Pollution, Section I, 
”Prevention” sådan som den är i ändrad form 
samt ICS:s och OCIMF:s guide “Ship-to-ship 
Transfer Guide, Petroleum”, 4:e upplagan, 
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
 Kapitel 3 och 4 i reviderade bilaga 1 till 

Marpol-konventionen (resolution 
MEPC.117(52)); krav gällande införande av 
bunkrings- och lästringsåtgärder i oljedagbo-
ken samt redogörelser som krävs i STS-
planen. 

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
 Den nationella operativa kontaktpunkt som 

nämns i dokument MSC-MEPC.6/Circ.4 av 
den 31 december 2001, eller i senare ändring-
ar av dokumentet. 

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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BILAGA 23 ANNEX 23 

RESOLUTION MEPC 187(59) RESOLUTION MEPC.187(59) 
  
Antagen den 17 juli 2009 Adopted on 17 July 2009 
  
(Ändringar i reglerna 1, 12, 13, 17 och 38 i 
bilaga I till Marpolkonventionen, i bilagan 
till IOPP-certifikatet och i delarna I och II i 
oljedagboken) 

(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) 

  
HAVSMILJÖSKYDDSKOMMITTÉN THE MARINE ENVIRONMENT PRO-

TECTION COMMITTEE, 
  
SOM ÅTERKALLAR I MINNET artikel 
38 a i konventionen om Internationella sjö-
fartsorganisationen som gäller de uppgifter 
som havsmiljöskyddskommittén (nedan 
"kommittén) anförtrotts genom internationel-
la konventioner om förebyggande av förore-
ning av havet och tillsyn, 

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,   

  
SOM BEAKTAR artikel 16 i 1973 års inter-
nationella konvention till förhindrande av 
förorening från fartyg (nedan "1973 års kon-
vention") och artikel VI i 1978 års protokoll 
till 1973 års internationella konvention till 
förhindrande av förorening från fartyg (nedan 
"1978 års protokoll"), vilka tillsammans fast-
ställer förfarandet för ändring av 1978 års 
protokoll och ger organisationens behöriga 
organ i uppdrag att pröva och godkänna änd-
ringar till 1973 års konvention sådan den ly-
der ändrad genom 1978 års protokoll (Mar-
pol 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), 

  
SOM HAR BEHANDLAT ändringsförsla-
gen i bilaga I till Marpol 73/78-
konventionen, 

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

  
1. ANTAR i enlighet med artikel 16.2 d i 
1973 års konvention de ändringar i bilaga I 
till Marpol 73/78-konventionen som gäller 
reglerna 1, 12, 13, 17 och 38, bilagan till 
IOPP-certifikatet och delarna I och II i olje-
dagboken och vilkas text finns som bilaga till 
denna resolution, 

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. BESLUTAR i enlighet med artikel 16.2 f 
iii att de nämnda ändringarna ska anses vara 

2. DETERMINES, in accordance with Arti-
cle 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, that 
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godkända den 1 juli 2010, om inte före detta 
datum åtminstone en tredjedel av parterna el-
ler de parter vars handelsflottor tillsammans 
motsvarar minst 50 procent av hela världs-
handelsflottans bruttodräktighet, har medde-
lat organisationens generalsekreterare att de 
motsätter sig ändringarna, 

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. UPPMANAR parterna att beakta att änd-
ringarna träder i kraft i enlighet med artikel 
16.2 g ii i 1973 års konvention den 1 januari 
2011, när de godkänts i enlighet med regel 
16.2, 

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. BER generalsekreteraren att i enlighet 
med artikel 16.2 e i 1973 års konvention sän-
da bestyrkta kopior av denna resolution och 
av ändringarna i dess bilaga till alla parter i 
Marpol 73/78-konventionen, och 

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. BER DESSUTOM generalsekreteraren 
sända kopior av denna resolution och av bi-
lagan till den till de medlemmar av organisa-
tionen som inte är parter i Marpol 73/78-
konventionen. 

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. 

  
  

BILAGA ANNEX 

  
ÄNDRINGARNA I BILAGA I TILL MAR-
POL-konventionen 

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX I 
 

  
(Ändringar i regel 1, 12, 13, 17 och 38 i bila-
ga I till Marpolkonventionen, i bilagan till 
IOPP-certifikatet och i delarna I och II i olje-
dagboken) 

(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) 

  
Bilaga 1 Annex 1 
  
ÄNDRINGARNA I REGLERNA 1, 12, 13, 
17 OCH 38 I BILAGA I TILL MARPOL-
KONVENTIONEN 

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

  
  

Regel 1  

Definitioner 

Regulation 1 

Definitions 
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1. Till gällande regel 1.30 fogas nya regler 
1.31, 1.32, 1.33 och 1.34 som följer: 

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

  
"1.31 Med oljerester (sludge) förstås oljeav-
fall som uppkommit vid normal drift och som 
omfattar t.ex. oljeavfall som uppkommit till 
följd av rening av eldningsolja eller smörjolja 
i framdrivnings- eller hjälpmaskineriet, olje-
avfall som avskilts i systemet för behandling 
av länsvatten, oljeavfall som samlats upp i 
spillkärl samt hydraul- och smörjoljerester. 

“.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. 

  
1.32 Med tank för oljerester (sludge) förstås 
en tank där oljerester (sludge) förvaras och ur 
vilken sludge kan bortskaffas direkt med 
hjälp av en standardiserad landanslutning el-
ler något annat godkänt förfarande för bort-
skaffande. 

.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. 

  
1.33 Med oljehaltigt länsvatten förstås vatten 
som till följd av t.ex. läckage från maskinrum 
eller underhållsarbeten kan vara förorenat av 
olja. All vätska som kommer in i länsvatten-
systemet, inbegripet länsbrunn, länsrör, taket 
på dubbelbottentanken eller uppsamlingstan-
karna för länsvatten, betraktas som oljehaltigt 
länsvatten. 

.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. 
 

  
1.34 Med uppsamlingstank för oljehaltigt 
länsvatten förstås en tank där det oljehaltiga 
länsvattnet samlas upp innan det töms ut, 
överförs eller bortskaffas." 

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

  
Regel 12  

Öljyjäte- (liete) -säiliöt 

Regulation 12 

Tanks for oil residues (sludge) 

  
2 Regel 12.1 ska ändras på följande sätt: 2 Paragraph 1 is amended to read as follows: 
  
"1 Varje fartyg med en bruttodräktighet på 
minst 400 ska vara utrustad med en eller flera 
tankar som har tillräcklig kapacitet med hän-
syn till fartygets maskineri och resans längd 
och som kan ta emot sådana oljerester (slud-
ge) som inte kan omhändertas på annat sätt i 
enlighet med kraven i denna bilaga." 

“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 
Annex.” 

  
3 Till den gällande regel 12.1 fogas en ny re-
gel 12.2 som följer: 

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



   
  

 

 
 

 

 

 

13 

  
"2 Oljerester (sludge) ska kunna bortskaffas 
direkt ur tankarna för oljerester (sludge) med 
hjälp av en sådan standardiserad landanslut-
ning som avses i regel 13 eller något annat 
godkänt förfarande för bortskaffande. Tanken 
(tankarna) för oljerester (sludge) 

“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 ska utrustas med en pump som suger olje-
rester (sludge) ur tanken/tankarna, och 

.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 får inte innehålla manifold till länsvatten-
systemet, tanken eller tankarna för oljehaltigt 
länsvatten, taket på dubbelbottentanken eller 
utrustningen för separering av oljehaltigt vat-
ten, utom i det fall att tankarna är utrustade 
med sådana avlopp som leder till tanken för 
oljehaltigt länsvatten eller till länsbrunnen 
och som har manuella, självslutande ventiler 
samt arrangemang för okulär kontroll av se-
parerat vatten, eller med andra arrangemang, 
förutsatt att ett sådant arrangemang inte står i 
direkt kontakt med länsrörsystemet." 

.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 De gällande reglerna 12.2 och 12.3 ska ges 
numren 12.3 respektive 12.4. 

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

  
Reglerna 12, 13, 17 och 38 Regulations 12, 13, 17 and 38 
  
5 Ordet "sludge" ersätts med "oil residue 
(sludge)" i reglerna 12.2, 13, 17.2.3, 38.2 och 
38.7. 

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 I regel 17.2.3 stryks orden "and other oil 
residues". 

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

  
RESOLUTION MEPC.200(62) RESOLUTION MEPC.200(62) 
  
Antagen den 15 juli 2011 Adopted on 15 July 2011 
  
ÄNDRINGAR I BILAGAN TILL PRO-
TOKOLLET AV ÅR 1978 TILL 1973 
ÅRS INTERNATIONELLA KONVEN-
TION TILL FÖRHINDRANDE AV 
FÖRORENING FRÅN FARTYG 

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

  
(Bestämmelser om specialområden och utse-
ende av Östersjön till specialområde i enlig-
het med bilaga IV till Marpol-konventionen) 

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

  
HAVSMILJÖSKYDDSKOMMITTÉN THE MARINE ENVIRONMENT PRO-

TECTION COMMITTEE, 
  
SOM ÅTERKALLAR I MINNET artikel 
38 a) i konventionen om Internationella sjö-
fartsorganisationen som gäller de uppgifter 
som havsmiljöskyddskommittén (nedan 
kommittén) tilldelats genom internationella 
konventioner om förhindrande av förorening 
av havet och tillsyn, 

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, 

  
SOM BEAKTAR artikel 16 i 1973 års inter-
nationella konvention till förhindrande av 
förorening från fartyg (nedan "1973 års kon-
vention") och artikel VI i protokollet av år 
1978 till 1973 års internationella konvention 
till förhindrande av förorening från fartyg 
(nedan "1978 års protokoll"), vilka tillsam-
mans fastställer förfarandet för ändring av 
1978 års protokoll och ger organisationens 
relevanta organ i uppdrag att pröva och god-
känna ändringar till 1973 års konvention så-
dan den lyder ändrad genom 1978 års proto-
koll (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), 

  
SOM HAR BEHANDLAT förslagen till 
ändring av bilaga IV till Marpol 73/78-
konventionen, 

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

  
1. ANTAR i enlighet med artikel 16.2 d i 
1973 års konvention ändringarna till bilaga 
IV till Marpol 73/78-konventionen, vars text 
finns som bilaga till denna resolution, 

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 



 60/2017  
  

 

 
 

 

 

 

15 

the present resolution; 
  
2. BESLUTAR i enlighet med artikel 16.2 f 
iii i 1973 års konvention att de nämnda änd-
ringarna ska anses vara godkända den 1 juli 
2012, om inte före detta datum åtminstone en 
tredjedel av parterna eller de parter vars han-
delsflottor tillsammans representerar minst 
50 procent av världshandelsflottans brutto-
dräktighet, har meddelat organisationens ge-
neralsekreterare att de motsätter sig ändring-
arna, 

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. UPPMANAR parterna att beakta att änd-
ringarna träder i kraft i enlighet med artikel 
16.2 g ii i 1973 års konvention den 1 januari 
2013, när de godkänts i enlighet med stycke 
2, 

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. BER generalsekreteraren att i enlighet 
med artikel 16.2 e i 1973 års konvention sän-
da bestyrkta kopior av denna resolution och 
av texten med ändringarna i dess bilaga till 
alla parter i Marpol 73/78-konventionen, 

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. BER DESSUTOM generalsekreteraren 
sända kopior av denna resolution och av dess 
bilaga till de medlemmar av organisationen 
som inte är parter i Marpol 73/78-
konventionen. 

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. 

  
BILAGA ANNEX 

ÄNDRINGAR I BILAGA IV TILL 
MARPOL-KONVENTIONEN 

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX 
IV 

  
1 1 Nya stycken 5a, 7a och 7b fogas till regel 
1: 

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

  
"5a med ”specialområde” förstås ett havs-
område där det av kända tekniska orsaker 
som hänför sig till dess oceanografiska och 
ekologiska tillstånd samt till trafikens speci-
ella natur är nödvändigt att ta i bruk särskilda 
obligatoriska metoder för att förhindra för-
orening av havet genom toalettavfall. 

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

  
Specialområdena är de följande: The special areas are: 
  
.1 Östersjöområdet, sådant det definieras i 
regel 1.11.2 i bilaga I, och 

.1 the Baltic Sea area as defined in regulation 
1.11.2 of Annex I; and 
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.2 alla andra havsområden som organisatio-
nen utser i enlighet med de kriterier och för-
faranden för utseende av specialområden för 
förhindrande av förorening orsakad av toa-
lettavfall från fartyg

1
. 

.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
1
. 

  
7a med ”passagerare” förstås alla andra per-
soner än 

7bis A passenger means every person other 
than: 

  
.1 fartygets befälhavare och besättningsmed-
lemmar och andra personer som anställts el-
ler sysselsatts för fartygets räkning ombord 
på fartyg i vilken egenskap som helst och 

.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 barn som inte fyllt ett år. .2 a child under one year of age. 
  
7b med ”passagerarfartyg” förstås ett fartyg 
som medför fler än 12 passagerare. 

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

  
För tillämpningen av regel 11.3 förstås med 
ett ”nytt passagerarfartyg” ett passagerarfar-
tyg 

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

  
.1 för vilket byggnadskontrakt har tecknats, 
eller när byggnadskontrakt inte finns, vars 
kölsträckning har ägt rum eller vars bygg-
nadsstadium är motsvarande den 1 januari 
2016 eller därefter, eller 

.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 som levereras minst två år efter den 1 ja-
nuari 2016. 

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

  
Med ”existerande passagerarfartyg” förstås 
ett passagerarfartyg som inte är ett nytt pas-
sagerarfartyg." 

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

  
2 Till regel 9 fogas ett nytt stycke 2: 2 New paragraph 2 is added to regulation 9: 
  
"2 Till skillnad från bestämmelserna i stycke 
1 ska varje passagerarfartyg som i enlighet 
med regel 2 ska iaktta bestämmelserna i den-
na bilaga och på vilket bestämmelserna i re-
gel 11.3 tillämpas då fartyget befinner sig på 
ett specialområde, förses med något av de 
följande systemen för toalettavfall: 

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

  
.1 ett reningsverk för toalettavfall av en typ 
som godkänts av administrationen; i samband 
med typgodkännandet ska de standarder och 
testmetoder som lagts fram av organisationen 
beaktas

2
, eller 

.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 
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.2 en uppsamlingstank för avloppsvatten med 
en volym som administrationen godtar, för 
att allt toalettavfall ska kunna uppbevaras 
ombord på fartyget, med beaktande av farty-
gets drift, antalet personer ombord på farty-
get och andra relevanta faktorer. Uppsam-
lingstanken för avloppsvatten ska konstrueras 
på ett sätt som administrationen godtar och 
innehållets mängd ska kunna granskas visu-
ellt." 

.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 Regel 11 ersätts enligt följande: 3 Regulation 11 is replaced by the following: 
  

Regel 11 

Utsläpp av toalettavfall 

Regulation 11  

Discharge of sewage 

"A Utsläpp av toalettavfall från andra än 
passagerarfartyg på alla områden och ut-
släpp av toalettavfall från passagerarfartyg 
utanför specialområden 

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

  
1 Om inte något annat följer av de undantag 
som nämns i regel 3 i denna bilaga, är ut-
släpp av toalettavfall i havet förbjudet utom 
när 

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

  
.1 fartyget släpper ut finfördelat eller desinfi-
cerat toalettavfall, och därvid använder en 
sådan anordning, som godkänts av administ-
rationen i enlighet med regel 9.1.1 i denna bi-
laga, på ett avstånd av mer än 3 nautiska mil 
från närmaste land eller toalettavfall som inte 
är finfördelat eller desinficerat, på ett avstånd 
av mer än 12 nautiska mil från närmaste land, 
under förutsättning av att toalettavfall som 
magasinerats i en uppsamlingstank för av-
loppsvatten eller toalettavfall som kommer 
från utrymmen som innehåller levande djur 
inte i något fall släpps ut på en gång utan 
med måttlig hastighet när fartyget är under 
gång med en fart av minst 4 knop. Utsläpps-
hastigheten, som ska grunda sig på standar-
der som utvecklats av organisationen, ska 
vara godkänd av administrationen

3
, eller 

.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 

  
.2 fartyget använder sig av ett reningsverk för 
toalettavfall som av administrationen konsta-
terats uppfylla de bestämmelser i fråga om 
driften som avses i regel 9.1.1 i denna bilaga, 
och utflödet inte ger upphov till synliga fly-
tande fasta partiklar eller missfärgar det om-
givande vattnet. 

.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. 
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2 Bestämmelserna ovan i första stycket till-
lämpas inte på fartyg som verkar inom vat-
tenområden som omfattas ev en viss stats ju-
risdiktion och inte heller på fartyg som 
kommer från andra stater, då de befinner sig 
på detta vattenområde och släpper ut toalett-
avfall med iakttagande av lindrigare krav 
som denna stat får utfärda. 

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 Utsläpp av toalettavfall från passagerar-
fartyg på specialområden 

B Discharge of sewage from passenger ships 
within a special area 

  
3 Om inte något annat följer av de undantag 
som nämns i regel 3 i denna bilaga, ska ut-
släpp av toalettavfall från passagerarfartyg 
vara förbjudet på specialområden 

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) i fråga om nya passagerarfartyg den 1 ja-
nuari 2016 eller därefter, om inte något annat 
bestäms i stycke 2 i regel 12a, och 

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

  
b) i fråga om existerande passagerarfartyg 
den 1 januari 2018 eller därefter, om inte nå-
got annat bestäms i stycke 2 i regel 12a. 

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

  
utom när följande villkor uppfylls: except when the following conditions are sat-

isfied: 
  
fartyget använder sig av ett reningsverk för 
toalettavfall som av administrationen konsta-
terats uppfylla de bestämmelser i fråga om 
driften som avses regel 9.1.1 i denna bilaga, 
och utflödet inte ger upphov till synliga fly-
tande fasta partiklar eller missfärgar det om-
givande vattnet. 

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 Allmänna krav C General requirements 
  
4 Om toalettavfall blandas med sådant avfall 
eller spillvatten som omfattas av tillämp-
ningsområdet för andra bilagor till Marpol-
konventionen, ska kraven i dessa bilagor 
uppfyllas utöver kraven i denna bilaga." 

4 When the sewage is mixed with wastes or 
waste water covered by other Annexes of 
MARPOL, the requirements of those Annex-
es shall be complied with in addition to the 
requirements of this Annex." 

  
4 En ny regel 12a fogas enligt följande: 4 New regulation 12bis is added as follows: 
  
"12a Mottagningsanordningar för passa-
gerarfartyg på specialområden 

"12bis Reception facilities for passenger 
ships in Special Areas 

  
.1 Varje part vars kustlinje gränsar till ett 
specialområde, åtar sig att säkerställa att 

.1 Each Party, the coastline of which borders 
a special area, undertakes to ensure that: 
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 .1 det i hamnar och terminaler som befinner 
sig på specialområden och som används av 
passagerarfartyg finns anordningar for mot-
tagande av toalettavfall, 

 .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 anordningarna är lämpliga och uppfyller 
behoven hos dessa passagerarfartyg, och 

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

  
 .3 anordningarna används på ett sådant sätt 
att dessa passagerarfartyg inte orsakas otill-
börlig försening. 

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

  
.2 Regeringen i varje berörd part ska under-
rätta organisationen om de åtgärder som den 
har vidtagit på grund av stycke 1 i denna re-
gel. Efter att organisationen har fått ett till-
räckligt antal underrättelser enligt stycke 1 
ska organisationen fastställa ett datum från 
vilket kraven i regel 11.3 träder i kraft för 
området i fråga. Organisationen ska informe-
ra alla parter om det datum som fastställts på 
detta sätt minst tolv månader före datumet i 
fråga. Innan ett datum har fastställts på detta 
sätt, ska fartyg när de trafikerar på special-
området iaktta kraven i regel 11.1 i denna bi-
laga." 

.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
 Se IMO:s resolution A.927(22), riktlinjer 

för utseende av specialområden i enlighet 
med Marpol 73/78-konventionen och riktlin-
jer för identifiering och utseende av synnerli-
gen känsliga havsområden. 

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
 Se riktlinjerna för utförande av test avseen-

de avloppsvattenstandarderna och presta-
tionsförmågan [utkast 2012], vilka organisa-
tionens havsmiljöskyddskommitté har antagit 
[genom resolution 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 Protec-
tion Committee of the Organization by  
[resolution MEPC….]. 

  
3
 Se rekommendationen om standarder för 

tömningshastighet av obehandlat toalettavfall 
från fartyg, vilken organisationens havsmil-
jöskyddskommitté har antagit genom sin re-
solution MEPC.157(55). 

3
 Refer to the Recommendation on standards 

for the rate of discharge of untreated sewage 
from ships adopted by the Marine Environ-
mental Protection Committee of the Organi-
zation by resolution MEPC.157(55).  
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ÄNDRINGAR I FORMULÄRET  
FÖR DET INTERNATIONELLA FÖRORENINGSSKYDDSCERTIFIKATET  

FÖR AVLOPPSVATTEN 
 
 
 
1 Under rubriken "Fartygets uppgifter" fogas följande text: 
 
Fartygstypen för tillämpning av regel 11.3:

*
 

 
Nytt/Existerande passagerarfartyg 
 
Annat än passagerarfartyg 
 
2 Stycke

*
1.1.ändras enligt följande: 

 
*
1.1. Beskrivning av reningsverket för toalettavfall: 

 
Reningsverkets typ   ………………………………………………………………………… 
 
Tillverkarens namn   ………………………………………………………………………… 
 
Administrationen har fastställt att reningsverket för toalettavfall kan uppnå standarderna för 
avloppsvatten enligt resolution MEPC.2(VI). 
 
Administrationen har fastställt att reningsverket för toalettavfall kan uppnå standarderna för 
avloppsvatten enligt resolution MEPC.159(55). 
 
Administrationen har fastställt att reningsverket för toalettavfall kan uppnå standarderna för 
avloppsvatten enligt resolution MEPC..... 

§
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 Stryk det obehövliga 

 
§
 MEPC-resolutionens nummer fogas, när havsmiljöskyddskommittén vid sitt kommande 

möte har antagit standarderna. 
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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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BILAGA 13 ANNEX 13 

RESOLUTION MEPC.201(62) RESOLUTION MEPC.201(62) 
  
Antagen den 15 juli 2011 Adopted on 15 July 2011 
  
ÄNDRINGAR I BILAGAN TILL PRO-
TOKOLLET AV ÅR 1978 TILL 1973 
ÅRS INTERNATIONELLA KONVEN-
TION TILL FÖRHINDRANDE AV 
FÖRORENING FRÅN FARTYG 

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

  
(Reviderad bilaga V till Marpol-
konventionen) 

(Revised MARPOL Annex V) 

  
HAVSMILJÖSKYDDSKOMMITTÉN THE MARINE ENVIRONMENT PRO-

TECTION COMMITTEE, 
  
SOM ÅTERKALLAR I MINNET artikel 
38 a) i konventionen om Internationella sjö-
fartsorganisationen som gäller de uppgifter 
som havsmiljöskyddskommittén (nedan 
kommittén) tilldelats genom internationella 
konventioner om förhindrande av förorening 
av havet och tillsyn, 

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, 

  
SOM BEAKTAR artikel 16 i 1973 års inter-
nationella konvention till förhindrande av 
förorening från fartyg (nedan "1973 års kon-
vention") och artikel VI i protokollet av år 
1978 till 1973 års internationella konvention 
till förhindrande av förorening från fartyg 
(nedan "1978 års protokoll"), vilka tillsam-
mans fastställer förfarandet för ändring av 
1978 års protokoll och ger organisationens 
relevanta organ i uppdrag att pröva och god-
känna ändringar till 1973 års konvention så-
dan den lyder ändrad genom 1978 års proto-
koll (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), 

  
SOM HAR BEHANDLAT förslagen till 
ändring av bilaga V till Marpol 73/78-
konventionen, 

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

  
1. ANTAR i enlighet med artikel 16.2 d i 
1973 års konvention ändringarna till bilaga V 
till Marpol 73/78-konventionen, vars text 
finns som bilaga till denna resolution, 

1. ADOPTS, in accordance with article 
16(2)(d) of the 1973 Convention, the 
amendments to Annex V of MARPOL 73/78, 
the text of which is set out at annex to the 
present resolution; 
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2. BESLUTAR i enlighet med artikel 16.2 f 
iii i 1973 års konvention att de nämnda änd-
ringarna ska anses vara godkända den 1 juli 
2012, om inte före detta datum åtminstone en 
tredjedel av parterna eller de parter vars han-
delsflottor tillsammans motsvarar minst 50 
procent av världshandelsflottans bruttodräk-
tighet, har meddelat organisationens general-
sekreterare att de motsätter sig ändringarna, 

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. UPPMANAR parterna att lägga märke till 
att ändringarna träder i kraft i enlighet med 
artikel 16.2 g ii i 1973 års konvention den 1 
januari 2013, när de godkänts i enlighet med 
stycke 2, 

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. BER generalsekreteraren att i enlighet 
med artikel 16.2 e i 1973 års konvention sän-
da bestyrkta kopior av denna resolution och 
av texten med ändringarna i dess bilaga till 
alla parter i Marpol 73/78-konventionen, 

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. BER DESSUTOM generalsekreteraren 
sända kopior av denna resolution och av bi-
lagan därtill till de medlemmar av organisa-
tionen som inte är parter i Marpol 73/78-
konventionen. 

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. 

  
BILAGA ANNEX 

  
REVIDERAD BILAGA V TILL MAR-
POL-KONVENTIONEN 

REVISED MARPOL ANNEX V 

  
REGLER TILL FÖRHINDRANDE AV 
FÖRORENING GENOM FAST AVFALL 
FRÅN FARTYG 

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

  
Regel 1 

Määritelmät 

Regulation 1 

Definitions 

  
I denna bilaga avses med: For the purposes of this Annex: 
  
1. "Djurkroppar" kroppar av sådana djur som 
transporteras ombord på fartyg som last och 
som dör eller avlivas under resan. 

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. 
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2. "Lastrester" rester av sådan last som inte 
hör till tillämpningsområdet för andra bilagor 
till denna konvention och som blir kvar på 
däck eller i lastrummet efter lastning eller 
lossning, och i vilka också ingår residuum 
från lastning och lossning antingen vått eller 
torrt eller blandat med tvättvatten, men de 
avser inte lastdamm som blir kvar på däck ef-
ter sopning, och inte heller damm på farty-
gets yttre ytor. 

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. "Matolja" varje slag av ätbar olja eller 
djurfett som används eller som är avsedd att 
användas för tillredning av mat eller fritering, 
men omfattar inte den mat som tillretts ge-
nom användning av sådan olja. 

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. "Hushållsavfall" all slags avfall som inte 
hör till tillämpningsområdet för bilagorna 
och som uppstår i fartygets inkvarteringsut-
rymmen. Hushållsavloppsvatten hör inte till 
hushållsavfall. 

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. "Under gång" att fartyget rör sig till sjöss 
på en sådan kurs eller sådana kurser, inklusi-
ve avvikelser från den kortaste rakaste rutten, 
på grund av vilken eller vilka utsläpp i den 
utsträckning som det av skäl som hänför sig 
till sjöfarten är praktiskt sprider sig på ett lika 
stort havsområde som är skäligt och prak-
tiskt. 

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. "Fiskeredskap" konkreta fångstanordning-
ar eller delar därav eller en kombination av 
sådana redskap som placeras på eller i vattnet 
eller på havsbottnen i syfte att fånga orga-
nismer i havet eller sötvatten eller att hantera 
senare tillfångatagande eller fångst av sådana 
organismer. 

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. "Fasta eller flytande plattformar" fasta el-
ler flytande konstruktioner som finns i havet 
och som används för utforskning eller utnytt-
jande av mineralförekomster i havsbottnen 
eller för förädling av dem på det öppna havet. 

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. 

  
8. "Matavfall" skämda eller icke-skämda 
livsmedel, inklusive frukt, grönsaker, mjölk-
produkter, fjäderfäkött, köttprodukter och 
matrester som uppkommit ombord på farty-
get. 

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. "Fast avfall" alla slag av mat-, hushålls- 9 Garbage means all kinds of food wastes, 
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och driftavfall, alla slag av plaster, lastrester, 
aska från förbränningsugn, matolja, fiskered-
skap och djurkroppar som uppstår under ett 
fartygs normala drift och som måste avlägs-
nas från fartyget kontinuerligt eller periodvis, 
med undantag av de ämnen som definieras 
eller finns förtecknade i andra bilagor till 
denna konvention. Till fast avfall hör inte 
färsk fisk och delar av sådan fisk som erhål-
lits som följd av fiskeverksamhet som idkats 
under resans lopp eller till följd av sådan 
fiskodling, som inbegriper transport av fisk, 
inbegripet skaldjur, till fiskodlingsanstalten 
och transport av fångad fisk, även skaldjur, 
från sådana anstalter till kusten för förädling. 

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 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. "Aska från förbränningsugn" aska och 
slam som uppstår när fast avfall bränns i far-
tygs förbränningsugnar. 

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

  
11. Närmaste land. Termen "från närmaste 
land" betyder den baslinje från vilken territo-
rialhavet för ifrågavarande stats territorium 
räknas enligt internationell rätt, dock så att 
när det är fråga om Australiens nordostkust 
ska uttrycket "från närmaste land" i denna bi-
laga betyda från en linje dragen från en punkt 
på Australiens kust vid 

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: 

  
latitud 11°00′ S och longitud 142°08′ E  latitude 11°00΄ S, longitude 142°08΄ E 
  
till en punkt vid latitud 10°35′ S och longitud 
141°55′ E, 

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

  
därifrån till en punkt latitud 10°00′ S och 
longitud 142°00′ E 

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

  
därifrån till en punkt latitud 09°10′ S och 
longitud 143°52′ E, 

thence to a point latitude 09°10΄ S, longitude 
143°52΄ E, 

  
därifrån till en punkt latitud 09°00′ S och 
longitud 144°30′ E, 

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

  
därifrån till en punkt latitud 10°41′ S och 
longitud 145°00′ E, 

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

  
därifrån till en punkt latitud 13°00′ S och 
longitud 145°00′ E 

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

  
därifrån till en punkt latitud 15°00′ S och 
longitud 146°00′ E 

thence to a point latitude 15°00΄ S, longitude 
146°00΄ E, 
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därifrån till en punkt latitud 17°30′ S och 
longitud 147°00′ E, 

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

  
därifrån till en punkt latitud 21°00′ S och 
longitud 152°55′ E, 

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

  
därifrån till en punkt latitud 24°30′ S och 
longitud 154°00′ E, 

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

  
därifrån till en punkt på Australiens kust vid 
latitud 24°42′ S och longitud 153°15′ E. 

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

  
12. "Driftavfall" allt fast avfall (inbegripet 
slam) som inte hör till tillämpningsområdet 
för andra bilagor som insamlas ombord på 
fartyget under normalt underhåll av fartyget 
och under dess drift eller som används för 
stuvning och hantering av last. Till driftavfall 
hör också de rengöringsmedel och tillsatsäm-
nen som ingår i tvättvattnet för lastrummet 
och de yttre ytorna. Till driftsavfall hör inte 
hushållsavloppsvatten, slagvatten eller andra 
motsvarande utsläpp som är nödvändiga för 
fartygets drift med beaktande av de anvis-
ningar som organisationen lagt fram. 

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. "Plast" ett fast ämne som innehåller som 
huvudsaklig ingrediens en eller flera polyme-
rer med hög molekylmassa och som bildas 
(formas) antingen under tillverkningen av po-
lymeren eller genom att tillverka slutproduk-
ten med hjälp av värme och/eller tryck. Ma-
terialegenskaperna hos plaster varierar från 
hårt och skört till mjukt och flexibelt. I denna 
bilaga avses med "alla slag av plaster" allt 
sådant fast avfall som består av plast eller 
som innehåller plast i vilken form som helst, 
inbegripet syntetiska rep, syntetiska fiskenät, 
avfallspåsar av plast och aska från avfallsför-
bränningsugn som härstammar från plastpro-
dukter. 

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-
erator ashes from plastic products. 

  
14. "Specialområde" ett havsområde där det 
av erkända tekniska orsaker som hänför sig 
till områdets oceanografiska och ekologiska 
tillstånd samt särdragen hos den trafik som 
idkas på området är nödvändigt att anta obli-
gatoriska specialmetoder för förhindrande av 
förorening orsakad av fast avfall. 

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. 

  
Specialområden är i denna bilaga Medel-
havsområdet, Östersjöområdet, Svartahavs-

For the purposes of this Annex the special 
areas are the Mediterranean Sea area, the 
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området, Rödahavsområdet, Persiska vikens 
område, Nordsjöområdet, Antarktisområdet 
och Större karibiska området och de definie-
ras på följande sätt: 

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)"Medelhavsområdet" avser egentliga Me-
delhavet, inbegripet därtill hörande havsvikar 
och hav, så att gränsen mellan Medelhavet 
och Svarta havet är latitud 41º N och den 
västra gränsen Gibraltarsundet på longitud 
5°36′ W. 

.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) "Östersjöområdet" avser egentliga Öster-
sjön, Bottniska viken och Finska viken samt 
infartsleden till Östersjön, vars gräns är Ska-
gens latitud 57º 44,8′ N i Skagerrak. 

.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) "Svartahavsområdet" egentliga Svarta ha-
vet så att gränsen mellan Medelhavet och 
Svarta havet är latitud 41º N. 

.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) "Rödahavsområdet" avser egentliga Röda 
havet, inbegripet Suezviken och Akabaviken, 
så att den södra gränsen är loxodromen mel-
lan Ras si Ane (12º 28,5′ N, 43º 19,6′ E) och 
Husn Murad (12º 40,4′ N, 43º 30,2′ E). 

.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) "Persiska vikens område" avser det havs-
område som finns nordväst om loxodromen 
mellan Ras al Hadd (22º 30′ N, 59º 48′ E) 
och Ras al Fasteh (25º 04′ N, 61º 25′ E). 

.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) "Nordsjöområdet" avser egentliga Nord-
sjön, inbegripet de hav som hör därtill vars 
gräns är 

.6 The North Sea area means the North Sea 
proper including seas therein with the  
boundary between: 

  
6.1) Nordsjön söder om latitud 62º N och ös-
ter om longitud 4º W, 

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

  
6.2) Skagerrak, vars södra gräns har definie-
rats som öster om Skagen latitud 57º 44,8′ N, 
och 

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

  
6.3) Engelska kanalen och dess infartsleder 
öster om longitud 5º W och norr om latitud 
48º 30′ N. 

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

  
7) ”Antarktisområdet” avser det havsområde 
som finns söder om breddgraden 60º S. 

.7 The Antarctic area means the sea area 
south of latitude 60º S. 
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8) ”Större karibiska området” avser Mexi-
kanska golfen och det egentliga Karibiska 
havet, inbegripet dess vikar och hav, och det 
avsnitt av Atlanten som finns inom latitud 
30° N från Florida österut till longitud 77°30′ 
W, därifrån en loxodrom till skärningspunk-
ten mellan latitud 20° N och longitud 59° W, 
därifrån en loxodrom till skärningspunkten 
mellan latitud 7°20′ N och longitud 50° W, 
därifrån en loxodrom mot sydväst till Frans-
ka Guyanas östra gräns. 

.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. 

  
Regel 2 

Tillämpning 

Regulation 2 

Application 

Om inget annat uttryckligen bestäms, ska be-
stämmelserna i denna bilaga tillämpas på alla 
fartyg. 

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

  
Regel 3 

Allmänt förbud mot utsläpp av fast avfall till 
havet 

Regulation 3 

General prohibition on discharge of garbage 
into the sea 

1. Utsläpp till havet av allt slags fast avfall är 
förbjudet, om inte något annat bestäms i reg-
lerna 4, 5, 6 och 7 i denna bilaga. 

1 Discharge of all garbage into the sea is 
prohibited, except as provided otherwise in 
regulations 4, 5, 6 and 7 of this Annex. 

  
2. Med undantag av vad som bestäms i regel 
7 i denna bilaga är utsläpp i havet av alla slag 
av plaster, inbegripet syntetiska rep, syntetis-
ka fiskenät, avfallspåsar av plast och aska 
från avfallsförbränningsugn som härstammar 
från plastprodukter förbjudet. 

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. Med undantag för vad som bestäms i regel 
7 i denna bilaga är utsläpp till havet av mat-
olja förbjudet. 

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

  
Regel 4 

Utsläpp av fast avfall utanför specialområ-
den 

Regulation 4  

Discharge of garbage outside special areas 

  
1. Utsläpp till havet av följande slag av fast 
avfall är tillåtet utanför specialområden, om 
inget annat bestäms i reglerna 5, 6 och 7, en-
dast när fartyget är under gång och så långt 
som det är praktiskt möjligt från närmaste 

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 
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land, men i varje fall inte närmare än nearest land, but in any case not less than:   
  
1) 3 nautiska mil från närmaste land i fråga 
om sådant matavfall som matats genom en 
finfördelare eller kross. Sådant finfördelat el-
ler krossat matavfall ska kunna passera ge-
nom nät vars öppningar är högst 25 mm sto-
ra. 

.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 nautiska mil från närmaste land i fråga 
om sådant matavfall som inte har behandlats 
i enlighet med punkt 1 ovan. 

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

  
3) 12 nautiska mil från närmaste land i fråga 
om sådana lastrester som inte kan tas till vara 
med sådana lossningsmetoder som är i bruk 
allmänt. Dessa lastrester får inte innehålla 
ämnen som klassificerats som skadliga för 
den marina miljön med beaktande av de an-
visningar som utvecklats av organisationen. 

.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) I fråga om djurkroppar ska utsläpp ske så 
långt som möjligt från närmaste land med 
beaktande av de anvisningar som utvecklats 
av organisationen. 

.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. Rengöringsmedel och tillsatsämnen som 
finns i lastutrymmet, tvättvatten för däck och 
yttre ytor får släppas ut i havet, men dessa 
ämnen får inte vara skadliga för den marina 
miljön med beaktande av de anvisningar som 
utvecklats av organisationen. 

2 Cleaning agents or additives contained in 
cargo hold, deck and external surfaces wash 
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. När fast avfall har blandats med andra äm-
nen eller när andra ämnen har blandats med 
fast avfall, vars utsläpp till havet är förbjudet 
eller där andra krav ska tillämpas för deras 
avlägsnande, ska de strängare kraven tilläm-
pas. 

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. 

  
Regel 5 

Särskilda krav som gäller utsläpp av fast av-
fall från fasta eller flytande plattformar 

Regulation 5  

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

  
1. Om inget annat bestäms i stycke 2 i denna 
regel, är det förbjudet att släppa ut fast avfall 
till havet från fasta eller flytande plattformar 
samt från alla andra fartyg som finns invid 
plattformarna eller på ett avstånd av högst 
500 meter från dem. 

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. 
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2. Matavfall får avlägsnas i havet från fasta 
eller flytande plattformar som finns på ett av-
stånd av över 12 nautiska mil från närmaste 
land samt från alla andra fartyg som finns in-
vid plattformarna eller på ett avstånd av 
högst 500 meter från dem, men endast när 
avfallet har matats genom en finfördelare el-
ler kross. Sådant finfördelat eller krossat 
matavfall ska kunna passera genom nät vars 
öppningar är högst 25 mm stora. 

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. 

  
Regel 6 

Utsläpp av fast avfall inom specialområden 

Regulation 6  

Discharge of garbage within special areas 

  
1. Utsläpp i havet av fast avfall av följande 
slag är tillåtet inom specialområden endast 
när fartyget är under gång och när 

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) Matavfall släpps ut i havet så långt från 
närmaste land som det är praktiskt möjligt, 
men åtminstone på 12 nautiska mils avstånd 
från närmaste land eller närmaste shelfis. 
Matavfall ska finfördelas eller krossas och 
det ska kunna passera genom nät vars öpp-
ningar är högst 25 mm stora. Matavfallet får 
inte vara förorenat av något annat slag av av-
fall. Fågelprodukter som införts på området, 
inbegripet fjäderfäkött helt eller i bitar, får 
inte släppas ut i havet på Antarktisområdet, 
om de inte har steriliserats.. 

.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 
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) lastrester som inte kan tas till vara med 
lossningsmetoder som är allmänt i bruk, 
släpps ut i havet när alla följande villkor har 
uppfyllts: 

.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) lastrester, de rengöringsämnen och till-
satsämnen som ingår i lastrummets tvättvat-
ten innehåller inga ämnen som klassificeras 
som skadliga för den marina miljön med be-
aktande av de anvisningar som organisatio-
nen lagt fram, 

.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) både avgångshamnen och den följande 
destinationshamnen befinner sig inom ett 
specialområde och fartyget avviker inte mel-
lan dessa hamnar till områden utanför speci-
alområdet, 

.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) i de nämnda hamnarna saknas tillgång 
till tillräckliga mottagningsanordningar med 

.3 No adequate reception facilities are availa-
ble at those ports taking into account  
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beaktande av organisationens anvisningar, 
och 

guidelines developed by the Organization; 
and 

  
2.4) när villkoren i punkt 2.1, 2.2 och 2.3 i 
detta stycke uppfylls, ska tvättvatten från 
lastrum som innehåller lastrester släppas ut i 
havet så långt som möjligt från närmaste land 
eller närmaste shelfis och minst 12 nautiska 
mil från närmaste land eller närmaste shelfis. 

.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. Rengöringsmedel och tillsatsämnen som 
finns i tvättvatten för däck och yttre ytor får 
släppas ut i havet, men endast när dessa äm-
nen inte är skadliga för den marina miljön 
med beaktande av de anvisningar som lagts 
fram av organisationen. 

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. På Antarktisområdet tillämpas följande 
regler (utöver reglerna i stycke 1 i denna re-
gel): 

3 The following rules (in addition to the rules 
in paragraph 1 of this regulation) apply with 
respect to the Antarctic area: 

  
1) Varje part från vars hamn fartyg avgår till 
Antarktisområdet eller kommer därifrån, åtar 
sig att säkerställa att det finns tillräckliga an-
ordningar att använda så snart som det i prak-
tiken är möjligt, för mottagande av allt fast 
avfall från alla fartyg utan att förorsaka oskä-
lig försening och med beaktande av behoven 
hos de fartyg som använder anordningarna. 

.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) Varje part ska säkerställa att alla fartyg 
som har rätt att föra dess flagg innan de an-
länder till Antarktisområdet har tillräcklig 
kapacitet ombord på fartyget att förvara allt 
fast avfall medan de är verksamma på områ-
det och att de har ingått avtal om avlägsnan-
de av sådant fast avfall i mottagningsanord-
ningar efter att de avlägsnat sig från området. 

.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. När fast avfall har blandats med andra äm-
nen eller när det fasta avfallet har förorenats 
av andra ämnen vars utsläpp till havet är för-
bjudet eller där andra krav ska tillämpas, ska 
de strängare kraven tillämpas. 

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. 

  
Regel 7 

Undantag 

Regulation 7 

Exceptions 

  
1. Reglerna 3, 4, 5 och 6 i denna bilaga ska 1 Regulations 3, 4, 5 and 6 of this Annex 



 60/2017  
  

 

 
 

 

 

 

33 

inte tillämpas på shall not apply to: 
  
1) utsläpp av fast avfall från fartyg när det är 
nödvändigt för säkerställandet av säkerheten 
hos fartyget eller personer som finns ombord 
på fartyget eller för att rädda människoliv till 
sjöss, eller 

.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) oavsiktligt försvinnande av fast avfall som 
beror på skada hos fartyget eller dess utrust-
ning, under förutsättning av att alla skäliga 
försiktighetsåtgärder har vidtagits före ska-
dan inträffade eller därefter, för att förhindra 
eller minimera det oavsiktliga försvinnandet, 
eller 

.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) oavsiktligt försvinnande av fiskeredskap 
från ett fartyg förutsatt att alla skäliga försik-
tighetsåtgärder har genomförts för att för-
hindra sådant försvinnande, eller 

.3 The accidental loss of fishing gear from a 
ship provided that all reasonable  
precautions have been taken to prevent such 
loss; or 

  
4) avlägsnande av fiskeredskap från fartyget 
för att skydda den marina miljön eller av skäl 
som hänför sig till fartygets eller dess besätt-
nings säkerhet. 

.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. Undantag i fråga om kravet att fartyget ska 
vara under gång 

2 Exception of en route: 

  
1) De krav som ingår i regel 4 och 6 i denna 
bilaga om att fartyg ska vara under gång ska 
inte tillämpas på avlägsnande av matavfall, 
om det är klart att förvaring av detta matav-
fall ombord på fartyget utgör en omedelbar 
hälsorisk för människor som är ombord på 
fartyget. 

.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. 

  
Regel 8 

Mottagningsanordningar 

Regulation 8  

Reception facilities 

  
1. Varje part åtar sig att säkerställa att det i 
hamnar och terminaler finns tillräckliga an-
ordningar för mottagande av fast avfall utan 
att förorsaka fartygen otillbörligt dröjsmål 
och med beaktande av behoven hos de fartyg 
som använder anordningarna. 

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. Varje part ska underrätta organisationen 
om alla fall där de anordningar som tillhan-
dahålls i enlighet med denna regel påstås 
vara otillräckliga och organisationen ska vi-

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 
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darebefordra informationen till de berörda 
parterna. 

inadequate. 

  
3. Mottagningsanordningar inom 
specialområden 

3 Reception facilities within special areas 

  
1) Varje part vars kustlinje gränsar till ett 
specialområde åtar sig att säkerställa att det i 
alla hamnar och terminaler inom specialom-
rådet så snart som möjligt finns tillräckliga 
mottagningsanordningar med beaktande av 
behoven hos de fartyg som är verksamma på 
dessa områden. 

.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) Varje berörd part ska meddela organisa-
tionen om de åtgärder som vidtagits med stöd 
av underpunkt 3.1 i denna regel. Efter att ha 
fått tillräckligt med meddelanden fastställer 
organisationen den tidpunkt när kraven i re-
gel 6 i denna bilaga ska träda i kraft för om-
rådet i fråga. Organisationen ska underrätta 
alla parter om den tidpunkt som den har fast-
ställt åtminstone 12 månader före tidpunkten 
i fråga. Innan tidpunkten fastställs ska de far-
tyg som trafikerar på ett specialområde iaktta 
kraven i regel 4 i denna bilaga som gäller ut-
släpp utanför specialområden. 

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

  
Regel 9 

Tillsynen över operativa krav av hamnstater-
na

1
 

Regulation 9 

Port State control on operational require-
ments

1
 

  
1. När ett fartyg finns i en annan parts hamn 
eller offshore-terminal, ska den partens  
behörigen bemyndigade myndigheter granska 
om fartyget uppfyller de operativa kraven en-
ligt denna bilaga, om det finns grundad an-
ledning att anta att befälhavaren eller man-
skapet inte är insatt i de viktigaste förfaran-
den som ska iakttas ombord på fartyget gäl-
lande förebyggande av förorening orsakad av 
fast avfall. 

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. I de omständigheter som avses i stycke 1 i 
denna regel ska parten verka för att det sä-
kerställs att fartyget inte seglar KOLLA före 
situationen har försatts i ett skick som mot-
svarar kraven i denna bilaga. 

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. 
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3. På denna regel tillämpas de förfaranden 
som gäller tillsyn utförd av hamnstaterna, 
vilka föreskrivs i artikel 5 i denna  
konvention. 

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

  
4. Inget i denna regel ska tolkas som en be-
gränsning av rättigheterna och skyldigheterna 
hos en part som utför kontroll av de operativa 
krav som uttryckligen bestäms i denna kon-
vention. 

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. 

  
Regel 10 

Skyltar, avfallshanteringsplaner
2
och avfalls-

dagbok 

Regulation 10  

Placards, garbage management plans
2
 and 

garbage record-keeping 

  
1.1 Fartyg med en längd på minst 12 meter 
överallt samt fasta eller flytande plattformar 
ska på en synlig plats ha en skylt som infor-
merar manskapet och passagerarna om de 
krav som ställs i reglerna 3, 4, 5 och 6 i den-
na bilaga i fråga om krav gällande utsläpp i 
enskilda fall. 

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. 

  
1.2. Skylten ska avfattas på arbetsspråket för 
fartygets manskap och i fråga om fartyg som 
trafikerar hamnar eller offshore-terminaler 
som omfattas av andra konventionsparters ju-
risdiktion, också på engelska, franska eller 
spanska. 

.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. Varje fartyg med en bruttodräktighet på 
minst 100 samt fartyg som har registrerats för 
transport av minst 15 personer, samt fasta el-
ler flytande plattformar ska ha en avfallshan-
teringsplan som ska iaktta. I planen ska de 
förfaranden anges skriftligen som gäller 
minskning, insamling, förvaring, behandling 
och avlägsnande av fast avfall samt använd-
ning av utrustningen ombord på fartyget. Där 
ska också de personer anges som ansvarar för 
verkställandet av planen. Planen ska upprät-
tas på manskapets arbetsspråk utifrån de an-
visningar

2
 som organisationen lagt fram. 

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. Varje fartyg med en bruttodräktighet på 
minst 400 och varje fartyg som har registre-
rats för transport av minst 15 personer och 
som trafikerar hamnar eller offshore-
terminaler som hör till andra konventionspar-

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 
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ters jurisdiktion, och varje fast eller flytande 
plattform ska vara försedda med en avfalls-
dagbok. Avfallsdagboken, som antingen är 
en del av fartygets officiella logg eller i an-
nan form, ska följa den modell som finns i 
tillägget till denna bilaga. 

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) Varje tömning i havet eller i en mottag-
ningsanordning och varje genomförd för-
bränning av avfall ska utan dröjsmål anteck-
nas i avfallsdagboken, och den medlem av 
befälet som ansvarar för åtgärden ska bestyr-
ka den med sin underteckning på dagen för 
tömningen eller förbränningen. Fartygets be-
fälhavare ska underteckna varje ifylld sida av 
avfallsdagboken. Anteckningarna i avfalls-
dagboken ska göras på åtminstone engelska, 
franska eller spanska. Om anteckningarna 
också görs på det officiella språket i den stat 
vars flagg fartyget har rätt att föra, ska an-
teckningar gjorda på detta språk ha företräde 
i fall av en tvist eller avvikelse, 

.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) Varje anteckning om tömning eller för-
bränning ska vara försett med datum och tid-
punkt, fartygets position, avfallsslag för fast 
avfall samt uppskattad mängd avfall som 
tömts eller bränts, 

.2 The entry for each discharge or incinera-
tion shall include date and time, position of 
the ship, category of the garbage and the es-
timated amount discharged or incinerated; 

  
3)Avfallsdagboken ska förvaras ombord på 
fartyg eller ombord på fasta eller flytande 
plattformar på ett ställe där den är lätt till-
gänglig för inspektion vid varje skälig tid-
punkt. Dokumentet ska förvaras i minst två 
år från den sista anteckningen. 

.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) I fall av ett utsläpp eller oavsiktligt för-
svinnande som avses i regel 7 i denna bilaga 
ska en anteckning göras i avfallsdagboken, 
eller i fråga om fartyg med en bruttodräktig-
het på mindre än 400, i fartygets officiella 
loggbok. Anteckningen ska innehålla posi-
tionen och omständigheterna för och orsa-
kerna till utsläppet eller försvinnandet, detal-
jerade uppgifter om vad som släppts ut eller 
försvunnit, och de skäliga försiktighetsåtgär-
der som vidtagits för att förhindra eller mi-
nimera sådant utsläpp eller oavsiktligt för-
svinnande. 

.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. Administrationen kan avstå från kraven 
gällande avfallsdagböcker i följande fall: 

4 The Administration may waive the re-
quirements for Garbage Record Books for:   
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1) fartyg som gör resor som varar högst en 
(1) timme och som har registrerats för trans-
port av minst 15 personer, eller 

.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) fasta eller flytande plattformar. .2 Fixed or floating platforms. 
  
5. En behörig statlig myndighet hos en part i 
konventionen har rätt att inspektera avfalls-
dagböckerna eller fartygets officiella loggbok 
på vilket fartyg som helst som omfattas av 
tillämpningsområdet för denna regel när far-
tyget befinner sig i dess hamn eller offshore-
terminal, och den har rätt att ta kopior av de 
anteckningar som införts i dessa böcker och 
på begäran få en av fartygets befälhavare be-
styrkt kopia av dessa anteckningar. Kopior av 
anteckningar i fartygets avfallsdagbok eller 
officiella loggbok som tagits på detta sätt och 
som fartygets befälhavare har bestyrkt ska tas 
upp för prövning i en eventuell rättegång som 
bevis om de fakta som konstateras i anteck-
ningen. Avfallsdagboken eller fartygets offi-
ciella loggbok ska inspekteras och den behö-
riga myndigheten ska ta en bestyrkt kopia i 
enlighet med denna punkt så snabbt som 
möjligt utan att orsaka fartyget otillbörligt 
dröjsmål. 

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

  
6. Om ett oavsiktligt försvinnande eller av-
lägsnande av fiskeredskap som avses i regel 
7.1.3. och 7.1.4 i denna regel orsakar bety-
dande fara för den marina miljön eller för 
navigering ska den stat vars flagg fartyget har 
rätt att föra underrättas och när försvinnandet 
eller avlägsnandet sker på vatten som hör till 
en kuststats jurisdiktion, ska också kuststaten 
i fråga underrättas. 

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 

Se kontrollmetoderna för hamnstaterna, vil-
ka organisationen har godkänt genom resolu-
tion A.787(19) och ändrat genom resolution 
A.882(21); se IMO-publikation IA650E som 
finns till salu. 

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 publication IA650E. 

  
2 

Se anvisningarna för utvecklande av av-
fallshanteringsplaner, vilka organisationens 
havsmiljöskyddskommitté har antagit genom 
resolution MEPC.71(38); se havsmiljö-
skyddskommitténs cirkulär 317 och IMO-
publikation IA656E som finns till salu. 

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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BIHANG 

 
FORMULÄR FÖR AVFALLSDAGBOK 

 
Fartygets namn: _______________________ 
 
Registernummer eller identifikationsbokstäver: _______________________ 
 
IMO nr: _______________________ 
 
Tidsrymd:________ Från: _________ Till: _________ 
 
1. Inledning 
 
I enlighet med regel 10 i bilaga V till 1973 års internationella konvention till förhindrande av 
förorening från fartyg, sådan den lyder ändrad genom 1978 års protokoll (Marpol-
konventionen), ska varje åtgärd avseende avlägsnande eller förbränning av fast avfall doku-
menteras. Detta gäller utsläpp i havet, tömning i mottagningsanordning eller i andra fartyg 
samt oavsiktligt försvinnande av fast avfall. 
 
2. Fast avfall och avfallshantering 
 
"Fast avfall" avser alla slag av mat-, hushålls- och driftavfall, alla slag av plaster, lastrester, 
aska från förbränningsugn, matolja, fiskeredskap och djurkroppar som uppstår under ett far-
tygs normala verksamhet och som måste avlägsnas från fartyget kontinuerligt eller periodvis, 
med undantag av de ämnen som är angivna eller förtecknade i andra bilagor till denna konven-
tion. Till fast avfall hör inte färsk fisk och delar av sådan fisk som erhållits som följd av fiske-
verksamhet som idkats under resans lopp eller till följd av sådan fiskodling, som inbegriper 
transport av fisk, inbegripet skaldjur, till fiskodlingsanstalten och transport av fångad fisk, 
även skaldjur, från sådana anstalter till kusten för förädling.  
 
I fråga om relevanta uppgifter ska också anvisningarna för genomförandet av bilaga V till 
Marpol-konventionen beaktas.

3
 

 
3. Beskrivning av det fasta avfallet 
 
Det fasta avfallet ska grupperas i olika kategorier för avfallsdagboken (eller fartygets officiella 
loggbok) enligt följande: 
 
A. Plaster 
 
B. Matavfall 
 
C. Hushållsavfall 
 
D. Matolja 
 
E. Aska från förbränningsugn för avfall  
 
F. Driftavfall 
 
G. Lastrester 
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H. Djurkroppar 
 
I. Fiskeredskap

4
 

 
4. Anteckningar i avfallsdagboken 
 
4.1. En anteckning ska göras i avfallsdagboken om varje händelse enligt följande: 
 
4.1.1. När fast avfall avlägsnas i en mottagningsanordning

5
 i land eller i andra fartyg: 

 
1) datum och klockslag för avlägsnandet 
2) hamn eller anläggning eller fartygets namn 
3) avfallsslag för det avlägsnade fasta avfallet 
4) uppskattad mängd avlägsnat avfall för varje avfallsslag i kubikmeter  
5) underteckning av den medlem av befälet som ansvarar för åtgärden. 
 
4.1.2. När fast avfall bränns i förbränningsugn för avfall: 
 
1) Datum och klockslag för inledning och avslutning av bränningen 
2) fartygets position (breddgrad och längdgrad) vid inledningen och vid avslutandet av brän-
ningen 
3) avfallsslagen för det fasta avfall som bränts 
4) uppskattad mängd avfall som bränts i kubikmeter 
5) underteckning av den medlem av befälet som ansvarar för åtgärden. 
 
4.1.3. När fast avfall släpps ut i havet enligt regel 4, 5 eller 6 i bilaga V till Marpol-
konventionen 
 
1) datum och klockslag för avlägsnandet 
2) fartygets position (breddgrad och längdgrad). Obs. i fråga om utsläpp av lastrester ska ock-
så positionerna för inledandet och avslutandet av utsläppet anges. 
3) avfallsslag för det avlägsnade fasta avfallet 
4) uppskattad mängd avlägsnat avfall för varje avfallsslag i kubikmeter  
5) underteckning av den medlem av befälet som ansvarar för åtgärden. 
 
4.1.4. Oavsiktligt eller annat exceptionellt utsläpp eller försvinnandet av fast avfall i havet, in-
klusive de fall som avses i regel 7 i bilaga V till Marpol-konventionen: 
 
1) datum och klockslag för händelsen 
2) hamn och fartygets position vid tidpunkten för händelsen (latitud, longitud och vattendju-
pet, om det är känt) 
3) avfallsslag för det fasta avfall som släppts ut eller som kommit ut 
4) uppskattad mängd för varje avfallsslag i kubikmeter  
5) orsaken till utsläppet eller försvinnandet och allmänna anmärkningar. 
 
4.2. Det fasta avfallets mängd 
 
Det fasta avfallets mängd ombord på fartyget ska uppskattas i kubikmeter, om möjligt separat 
för varje avfallsslag. I avfallsdagboken finns flera referenser till det fasta avfallets uppskattade 
mängd. Exaktheten av uppskattningen av det fasta avfallets mängd är en tolkningsfråga. Upp-
skattningen av mängderna avviker från varandra före och efter hanteringen av avfallet. Vid 
vissa hanteringsmetoder, t.ex. vid fortlöpande hantering av matavfall, är det inte möjligt att 
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göra en användbar uppskattning av mängden. Sådana faktorer ska beaktas när anteckningar in-
förs i avfallsdagboken och när de tolkas. 
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3
 Anvisningar för genomförandet av Marpol 73/78-konventionen, sådana som de lyder ändra-

de genom resolutioner. 
4
 Se de anvisningar som kommer att läggas fram av organisationen. 

5
 Fartygets befälhavare ska få ett kvitto eller intyg av dem som ansvarar för mottagningsan-

ordningarna, inklusive pråmarna och truckarna, där den uppskattade mängden överfört fast av-
fall uppskattas. Kvittona och intygen ska införas i avfallsdagboken. 
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FÖRTECKNING ÖVER AVLÄGSNANDEN AV FAST AVFALL 
 
Fartygets namn: _______________________ 
 
Registernummer eller identifikationsbokstäver: _______________________ 
 
IMO nr: ____________ 
 
Avfallsslag för fast avfall 
 
A. Plaster 
B. Matavfall 
C. Hushållsavfall (t.ex. pappersprodukter, lump, glas, metall, flaskor, kärl osv.) 
D. Matolja 
E. Aska från förbränningsugn för avfall  
F. Driftavfall 
G. Lastrester 
H. Djurkroppar 
I. Fiskeredskap 
 
TABELLENS NYA UTFORMNING ENLIGT FÖLJANDE: 
Datum/ 

klocslag 
Fartygets  

position /  

anmärningar 

(t.ex. oasikt-

ligt utsläpp) 

Avfallsslag Uppskattad mängd 

som släppts ut eller 

bränts 

I havet I  

mottag-

ningsa-

nordning 

Förbränning Bestyrks / 

underteckning 

        

        

        

        

 
 
 
 
Befälhavarens underteckning:______________ Datum: ____________________ 
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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  
  
H Animal Carcass(es)  
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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 
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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BILAGA 12 ANNEX 12 

  
RESOLUTION MEPC.251(66), RESOLUTION MEPC.251(66) 
  
antagen den 4 april 2014 Adopted on 4 April 2014 
  
ÄNDRINGAR I BILAGAN TILL 1997 
ÅRS PROTOKOLL OM ÄNDRING AV 
1973 ÅRS INTERNATIONELLA KON-
VENTION TILL FÖRHINDRANDE AV 
FÖRORENING FRÅN FARTYG, 
I DESS ÄNDRADE LYDELSE GENOM 
1978 ÅRS PROTOKOLL 

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 

  
Ändringar i bilaga VI till MARPOL-
konventionen och den tekniska koden för 
kväveoxider från 2008 

Amendments to MARPOL Annex VI and the 
NOx Technical Code 2008  

  
(ändringar i reglerna 2, 13, 19, 20 och 21 
samt ett tillägg till IAPP-certifikatet enligt bi-
laga VI till MARPOL-konventionen och till 
certifikatet för motorer som drivs med två 
olika bränslen i enlighet med den tekniska 
koden för kväveoxider från 2008) 

(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) 

  
KOMMITTÉN FÖR SKYDD AV DEN 
MARINA MILJÖN 

THE MARINE ENVIRONMENT PRO-
TECTION COMMITTEE, 

  
SOM ÅTERKALLAR I MINNET artikel 
38 punkt a i konventionen om Internationella 
sjöfartsorganisationen, som gäller de uppgif-
ter som kommittén för skydd av den marina 
miljön tilldelats genom internationella kon-
ventioner om förhindrande av förorening av 
havet samt tillsyn, 

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,   

  
SOM BEAKTAR artikel 16 i 1973 års inter-
nationella konvention till förhindrande av 
förorening från fartyg (nedan '1973 års kon-
vention'), artikel VI i 1978 års protokoll som 
hänför sig till 1973 års internationella kon-
vention till förhindrande av förorening från 
fartyg (nedan '1978 års protokoll') och artikel 
4 i 1997 års protokoll om ändring av 1973 års 
internationella konvention till förhindrande 
av förorening från fartyg, i dess ändrade ly-
delse genom 1978 års protokoll (nedan '1997 
års protokoll'), vilka tillsammans fastställer 

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-
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förfarandet för ändring av 1997 års protokoll 
och ger organisationens relevanta organ i 
uppdrag att pröva och godkänna ändringar 
till 1973 års konvention sådan den lyder änd-
rad genom 1978 och 1997 års protokoll, 

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, 

  
SOM BEAKTAR att bilaga VI med rubri-
ken "Regler till förhindrande av luftförore-
ning från fartyg" lades till 1973 års konven-
tion i och med 1997 års protokoll, 

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"),   

  
SOM BEAKTAR regel 13 i bilaga VI till 
MARPOL-konventionen, som medför en ob-
ligatorisk utsläppsgräns för kväveoxider från 
marina dieselmotorer (den tekniska koden för 
kväveoxider från 2008) enligt bilagan i fråga, 

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, 

  
SOM ÄVEN BEAKTAR att både den revi-
derade bilagan VI, antagen genom resolution 
MEPC.176(58), och den tekniska koden för 
kväveoxider från 2008, antagen genom reso-
lution MEPC.177(58), trädde i kraft den 1 
juli 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, 

  
MED BEAKTANDE AV förslagen till änd-
ring av den reviderade bilagan VI och den 
tekniska koden för kväveoxider från 2008, 

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

  
1. ANTAR i enlighet med artikel 16 stycke 2 
punkt d i 1973 års konvention ändringarna i 
bilaga VI och i den tekniska koden för kvä-
veoxider från 2008, vars text  
finns som bilaga till denna resolution, 

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; 

  
2. BESLUTAR i enlighet med artikel 16 
stycke 2 punkt f underpunkt iii i 1973 års 
konvention att de nämnda ändringarna ska 
anses vara godkända den 1 mars 2015, om 
inte före detta datum åtminstone en tredjedel 
av parterna eller de parter vars handelsflottor 
tillsammans motsvarar minst 50 procent av 
världshandelsflottans bruttodräktighet, har 
meddelat organisationens generalsekreterare 
att de motsätter sig ändringarna, 

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. UPPMANAR parterna att beakta att änd-
ringarna träder i kraft i enlighet med artikel 

3. INVITES the Parties to note that, in ac-
cordance with article 16(2)(g)(ii) of the 1973 
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16 stycke 2 punkt g underpunkt ii i 1973 års 
konvention den 1 september 2015, när de 
godkänts i enlighet med stycke 2, 

Convention, the said amendments shall enter 
into force on 1 September 2015 upon their 
acceptance in accordance with paragraph 2 
above; 

  
4. BER generalsekreteraren att i enlighet 
med artikel 16 stycke 2 punkt e i 1973 års 
konvention sända bestyrkta kopior av denna 
resolution och av texten med ändringarna i 
dess bilaga till parterna i 1973 års konven-
tion, sådan den lyder ändrad genom 1978 och 
1997 års protokoll, 

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. BER DESSUTOM generalsekreteraren 
sända kopior av denna resolution och av 
bilagorna därtill till de medlemmar av orga-
nisationen som inte är parter i 1973 års kon-
vention, sådan den lyder ändrad genom 1978 
och 1997 års protokoll. 

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. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BILAGA ANNEX 

  
ÄNDRINGAR I BILAGA VI TILL MAR-
POL-KONVENTIONEN OCH DEN 

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX 
VI AND THE NOx TECHNICAL CODE 



 60/2017  
  

 

   

 

 

51 

TEKNISKA KODEN FÖR KVÄVEOXI-
DER FRÅN 2008 

2008 

  
ÄNDRINGAR I BILAGA VI TILL MAR-
POL-KONVENTIONEN 

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX 
VI 

  
Kapitel 1 

Allmänt 

Chapter 1 

General 

  
Regel 2  

Definitioner 

Regulation 2 

Definitions 

  
1 Stycke 26 ändras enligt följande: 1 Paragraph 26 is amended to read as fol-

lows: 
  
"26 Gastankfartyg enligt kapitel 4 i denna bi-
laga tankfartyg som byggts eller tagits i bruk 
och som används för transport av flytande 
gaser som bulklast, med undantag av LNG-
tankfartyg som definieras i stycke 38 i denna 
regel." 

 "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 Nya stycken 38–43 läggs till efter stycke 
37 enligt följande: 

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

  
"38 LNG-tankfartyg enligt kapitel 4 i denna 
bilaga tankfartyg som byggts eller tagits i 
bruk och som används för transport av fly-
tande naturgas (liquefied natural gas, LNG) i 
bulk. 

 "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 Kryssningsfartyg enligt kapitel 4 i denna 
bilaga passagerarfartyg utan lastdäck, som 
planerats särskilt för kommersiell transport 
av passagerare och för övernattning under 
sjöresan. 

 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  
passengers in overnight accommodations on 
a sea voyage. 

  
40 Sedvanligt framdrivningsmaskineri enligt 
kapitel 4 i denna bilaga ett framdrivningsma-
skineri där det huvudsakliga drivmedlet ut-
görs av förbränningskolvmotorer som an-
tingen direkt eller via en växellåda har 
kopplats till en propelleraxel. 

 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 Icke sedvanligt framdrivningsmaskineri 
enligt kapitel 4 i denna bilaga något annat än 

 41 Non-conventional propulsion in relation 
to chapter 4 of this Annex means a method of 
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sedvanligt framdrivningsmaskineri, såsom 
dieselel-, turbin- och hybridframdrivningssy-
stem. 

propulsion, other than conventional propul-
sion, including diesel-electric propulsion, 
turbine propulsion, and hybrid propulsion 
systems. 

  
42 Lastfartygmed isbrytningskapacitet enligt 
kapitel 4 i denna bilaga lastfartyg som är av-
sedda att med en hastighet på minst två knop 
självständigt bryta minst 1,0 meter tjock 
jämn is med en böjhållfasthet på minst 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 Fartyg som överlåtits den 1 september 
2019 eller senare fartyg 

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

  
.1 vars byggavtal ingåtts den 1 september 
2015 eller senare, eller 

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

  
.2 om byggavtal inte har ingåtts, vars köl har 
sträckts eller som befinner sig på motsvaran-
de byggnadsstadium den 1 mars 2016 eller 
senare ; eller 

.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 som levereras den 1 september 2019 eller 
senare." 

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

  
Kapitel 2 

Besiktningar, certifikat och kontroll 

Chapter 2 

Survey, certification and means of control 

  
Regel 5 

Besiktningar 

Regulation 5 

Surveys 

  
3 I första meningen i stycke 4.2 ersätts ordet 
"fartyg" med orden "ett nytt fartyg". 

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

  
Kapitel 3 

Bestämmelser angående kontroll av ut-
släpp från fartyg 

Chapter 3 

Requirements for control of emissions 
from ships 

  
Regel 13 

Kväveoxider (NOx) 

Regulation 13 

Nitrogen oxides (NOX) 
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4 Stycke 2.2 ändras enligt följande: 4 Paragraph 2.2 is amended to read as fol-

lows: 
  
"2.2 Om en väsentlig ombyggnad innebär att 
en marin dieselmotor ersätts med en icke 
identisk marin dieselmotor eller att ytterliga-
re en marin dieselmotor installeras, ska de 
bestämmelser i denna bilaga tillämpas som 
gäller vid den tidpunkt då motorn ersätts eller 
ytterligare en motor installeras.  Endast i frå-
ga om ersättande motorer bestäms att om den 
ersättande motorn inte kan uppfylla kraven i 
stycke 5.1 underpunkt 1 i denna regel (Nivå 
III), ska den ersättande motorn uppfylla kra-
ven i stycke 4 i denna regel (Nivå II).  Samti-
digt bör de riktlinjer som organisationen har 
tagit fram beaktas*. 

"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*.   

  
  
————— 
* Se 2013 års riktlinjer enligt 2013 års regel 
13.2.2 i bilaga VI till MARPOL-
konventionen till den del de avser att olika 
bytesmotorer inte behöver följa begränsning-
en enligt nivå III, antagen genom resolution 
MEPC.230(65)." 

————— 
* Refer to the 2013 Guidelines as required by 
regulation 13.2.2 of MARPOL Annex VI in 
respect of non-identical replacement engines 
not required to meet the Tier III limit, adopt-
ed by the MEPC by resolution 
MEPC.230(65)." 

  
  
5 Styckena 5.1 och 5.2 ändras enligt följande: 5 Paragraphs 5.1 and 5.2 are amended to read 

as follows: 
 
 
 
 

 

"Nivå III "Tier III 
  
5.1 Enligt regel 3 i denna bilaga är använd-
ningen av marina dieselmotorer i fartyg inom 
utsläppskontrollområden som enligt stycke 6 
i denna regel ingår i nivå III gällande tillsy-
nen av kväveoxider: 

 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 förbjuden utom när utsläppet av kväveoxi-
der (beräknat som det vägda totalutsläppet av 
NOx) ligger inom följande gränsvärden, där 
n = motorns nominella varvtal (vevaxelns 
varv per minut): 

 .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): 

  



 60/2017  
  

 

   

 

 

54 

.1 3,4 g/kWh, när n är lägre än 130 rpm,   .1 3.4 g/kWh when n is less than 130 rpm; 
  
2 9 • n

(–0.2)
 g/kWh när n är 130 rpm eller hög-

re men lägre än 
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, när n är högre än 2 000 rpm,   .3 2.0 g/kWh when n is 2,000 rpm or more; 
  
när when: 
  
.2 fartyget är byggt den 1 januari 2016 eller 
senare och framförs inom det nordameri-
kanska NOx-utsläppskontrollområdet eller 
Förenta Staternas NOx-utsläppskontroll-
område i Karibiska havet, 

 .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;   

  
när when: 
  
.3 fartyget framförs inom ett utsläppskon-
trollområde som enligt stycke 6 i denna regel 
ingår i nivå III gällande tillsynen av kväveox-
ider och som inte är ett sådant utsläppskon-
trollområde som avses i stycke 5.1.2 i denna 
regel, och är byggt den dag utsläppskon-
trollområdet i fråga inrättades eller vid en se-
nare tidpunkt, som kan definieras i en änd-
ring som rör utsläppskontrollområdet för 
kväveoxider inom nivå III, enligt den tid-
punkt som infaller senare. 

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

  
5.2 Stycke 5.1.1 i denna regel tillämpas inte 
på 

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

  
.1 en marin dieselmotor i ett fartyg vars längd 
(L), sådan den definieras i regel 1 stycke 19 i 
bilaga I till denna konvention, är under 24 
meter, när fartyget är särskilt konstruerat, och 
uteslutande används, för rekreationsändamål, 
eller 

  .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 en marin dieselmotor i ett fartyg vars 
kombinerade nominella dieselmotoreffekt är 
lägre än 750 kW, om det med tillräcklig sä-
kerhet påvisas för administrationen att farty-
get inte kan uppfylla kraven i punkt 5.1 un-
derpunkt 1 i denna regel på grund av kon-
struktionsbegränsningar hos fartyget, eller 

  .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 en marin dieselmotor som har installerats i 
ett fartyg före den 1 januari 2021, när farty-

  .3 a marine diesel engine installed on a ship 
constructed prior to 1 January 2021 of less 
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gets bruttodräktighet är under 500 och läng-
den (L), sådan den definieras i regel 1.19 i bi-
laga I till denna konvention, är 24 meter eller 
mer, när fartyget är särskilt konstruerat, och 
uteslutande används, för rekreationsända-
mål." 

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 Stycke 10 stryks. 6 Paragraph 10 is deleted. 
  

Kapitel 4 

Regler om fartygs energieffektivitet 

Chapter 4 

Regulations for energy efficiency of ships 

  
Regel 19 

Tillämpning 

Regulation 19 

Application 

7 En ny underpunkt 2.2 fogas enligt följande: 7 A new subparagraph 2.2 is added as fol-
lows: 

  
".2 fartyg som inte har mekanisk framdriv-
ning och plattformar som innehåller flytande 
produktions-, lagrings- och återvinningsenhe-
ter och flytande lagringsenheter samt borr-
plattformar, oberoende av framdrivningsma-
skineri." 

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

  
8 Stycke 3 ändras enligt följande: 8 Paragraph 3 is amended to read as follows: 
  
"3 Reglerna 20 och 21 i denna bilaga ska inte 
tillämpas på fartyg med icke sedvanligt 
framdrivningsmaskineri. Trots detta ska reg-
lerna 20 och 21 tillämpas på kryssningsfartyg 
med något annat än sedvanlig drivkraft och 
på LNG-tankfartyg med sedvanlig eller nå-
gon annan drivkraft och som enligt stycke 43 
i regel 2 har levererats den 1 september 2019 
eller senare. Reglerna 20 och 21 ska inte 
tillämpas på lastfartyg med 
isbrytningskapacitet." 

"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." 

  
Regel 20 

Uppnått designindex för energieffektivitet 
(Uppnått EEDI-index) 

Regulation 20 

Attained Energy Efficiency Design Index (at-
tained EEDI) 

  
9 Stycke 1 ersätts med följande stycke: 9 Paragraph 1 is replaced with the following: 
  
"1 Det uppnådda EEDI-indexet räknas ut för  "1 The attained EEDI shall be calculated for: 
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.1 varje nytt fartyg,   .1 each new ship; 
  
.2 varje nytt fartyg som genomgått en väsent-
lig ombyggnad, och 

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

  
.3  varje nytt eller existerande fartyg som ge-
nomgått en väsentlig ombyggnad i en sådan 
utsträckning att administrationen anser  
fartyget vara nybyggt och och som hör till en 
eller flera kategorier i reglerna 2.25–2.35, 
2.38 och 2.39 i denna bilaga. Det uppnådda 
EEDI-indexet är fartygsspecifikt och anger 
fartygets beräknade energieffektivitet.  Där-
till fogas ett tekniskt EEDI-dokument som 
innehåller de uppgifter som behövs för ut-
räkningen av det uppnådda EEDI-indexet och 
som anger metoden för uträkningen. Admi-
nistrationen eller en institution som den ve-
derbörligen bemyndigat ska granska det upp-
nådda EEDI-indexet utifrån det tekniska 
EEDI-dokumentet. 

  .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 
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 

  
————— 
*Se koden över erkända organisationer (RO 
Code) som antagitsgenom resolution 
MEPC.237(65) i dess eventuella ändrade ly-
delse." 

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

  
Regel 21 

Erfordrat EEDI-index 

Regulation 21 

Required EEDI   

  
10 Stycke 1 ersätts med följande stycke: 10 Paragraph 1 is replaced with the follow-

ing: 
  
"1 För varje  "1 For each: 
  
.1 nytt fartyg,   .1 new ship; 
  
.2 nytt fartyg, som genomgått en väsentlig 
ombyggnad, och 

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

  
.3 nytt eller existerande fartyg som genom-
gått en väsentlig ombyggnad i en sådan ut-
sträckning att administrationen anser fartyget  
motsvara ett nybyggt och som hör till en eller 
flera kategorier i reglerna 2.25–2.35, 2.38 
och 2.39 i denna bilaga och som detta kapitel 

  .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 
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tillämpas på, är det uppnådda EEDI-indexet 
följande: 

which this chapter is applicable, the attained 
EEDI shall be as follows: 

  
uppnått EEDI-index ≤ erfordrat EEDI-index 
= (1-X/100) x värdet på referenslinjen 

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

  
där X utgör den reduktionsfaktor för det upp-
nådda EEDI-indexet som anges i tabell 1 
jämfört med referenslinjen för EEDI-
indexet." 

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

  
11 Nya rader för ro-ro-lastfartyg (fordons-
transportfartyg), LNG-tankfartyg, kryss-
ningsfartyg med icke sedvanligt framdriv-
ningsmaskineri, ro-ro-lastfartyg och ro-ro-
passagerarfartyg samt tecknen ** och *** 
jämte förklaringar fogas till tabell 1 i regel 21 
enligt följande: 

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

  
  
 
 
 
 

 
Fartygstyp 

 
Storlek 

Fas 0 
1.1.2013 – 
31.12.2014 

Fas 1 
1.1.2015 – 
31.12.2019 

Fas 2 
1.1.2020 – 
31.12.2024 

Fas 3 
1.1.2025 och 

därefter 

 
LNG-tankfartyg *** 

 

10 000 dwt och 
över 

 
– 

 
10** 

 
20 

 
30 

 

Ro-ro-lastfartyg 
(fordonstransport-

fartyg)*** 

 

10 000 dwt och 
över 

 
– 

 
5** 

 
15 

 
30 

 
 

Ro-ro-lastfartyg *** 

 

2 000 dwt och 
över 

 
– 

 
5** 

 
20 

 
30 

1 000 – 
2 000 dwt 

 
– 

 
0–5*** 

 
0–20* 

 
0–30* 

 
 

Ro-ro-passagerar-
fartyg *** 

 

1 000 dwt och 
över 

 
– 

 
5** 

 
20 

 
30 

250 – 
1 000 dwt 

 
– 

 
0–5*** 

 
0–20* 

 
0–30* 
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Kryssningsfartyg*** 
med icke sedvanligt 

framdrivnings-
maskineri 

 

85 000 gt 
och över 

 
– 

 
5** 

 
20 

 
30 

 

25 000 – 
85 000 gt 

 
– 

 
0–5*** 

 
0–20* 

 
0–30* 

 
————— 
*
 Reduktionsfaktorn interpoleras lineärt mellan två värden beroende på fartygets 

storlek.  Det lägre värdet för reduktionsfaktorn tillämpas på mindre fartyg. 
** Fas 1 för fartygen i fråga inleds den 1 september 2015. 
*** Reduktionsfaktorn tillämpas på fartyg som har levererats den 1 september 2019 

eller senare, enligt definitionen i stycke 43 i regel 2. 
 
Observera: Tecknet "–" betyder att det erfordrade EEDI-indexet inte tillämpas." 
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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 paragraph 43 of regulation 2. 
 
Note: n/a means that no required EEDI applies." 
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12 Nya rader för ro-ro-lastfartyg (fordons-
transportfartyg), LNG-tankfartyg, kryss-
ningsfartyg med icke sedvanligt framdriv-
ningsmaskineri, ro-ro-lastfartyg och ro-ro-
passagerarfartyg fogas till tabell 2 i stycke 3 
enligt följande: 

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: 

 
" 

Fartygstyp som definieras i regel 
2 

a b c 

 
 
2.33 Ro-ro-lastfartyg (fordonstransport-
fartyg) 

(dwt/gt
)-0.7・780,36 

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

 

 
Fartygets dwt 

 

 
0,471 

2.34 Ro-ro-lastfartyg 1405,15 Fartygets dwt 0,498 
2.35 Ro-ro-passagerarfartyg 752,16 Fartygets dwt 0,381 
2.38 LNG-tankfartyg 2253,7 Fartygets dwt 0,474 
2.39 Kryssningsfartyg*** med icke sed-
vanligt framdrivningsmaskineri 

 

170,84 
 

Fartygets 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 

      " 
 
 

Bihang I Appendix I 
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Formulär för internationellt luftskyddscertifi-
kat (IAPP-certifikat) (Regel 8) 

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

  
13 Fotnoten i supplementet till det interna-
tionella luftskyddscertifikatet (IAPP-
certifikatet) ändras enligt följande: 

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

  
"* Genomförd endast för fartyg som är 
byggda den 1 januari 2016 eller senare och 
som är särskilt konstruerade, och uteslutande 
används, för rekreationsändamål och på vilka 
gränserna för NOx-utsläpp i regel 13.5.1.1  i 
enlighet med reglerna 13.5.2.1 och 13.5.2.3 
inte tillämpas." 

"
*
 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." 

 
 
 
ÄNDRINGAR I DEN TEKNISKA KODEN FÖR KVÄVEOXIDER FRÅN 2008 
 
Förkortningar, index och symboler 
 
14 Tabell 4 ersätts med följande tabell: 
 

"Tabell 4 – Symboler för bränslesammansättning 
 

Symbol Definition Enh 
* 

H-halt i bränslet % m/m 
* 

C-halt i bränslet % m/m 

 S-halt i bränslet % m/m 
*
 N-halt i bränslet % m/m 

*
 O-halt i bränslet % m/m 

α Molförhållande (H/C) 1 
 

*
-index "_G" avser andelen gasformigt bränsle. "_ 

 

 L" avser andelen flytande bränsle." 
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AMENDMENTS TO THE NOTECHNICAL 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." 
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Kapitel 1 

Allmänt 

Chapter 1 

General 

  

15 Stycke 1.3.10 ersätts med följande stycke: 15 Paragraph 1.3.10 is replaced by the fol-
lowing: 

  

"marin dieselmotor en kolvförbränningsmo-
tor som drivs med flytande bränsle eller två 
olika bränslen som omfattas av regel 13, ock-
så en motor som vid behov är utrustad med 
förstärkare eller kompoundsystem. 

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

  

När en motor är avsedd för att drivas med 
gas, dvs. det huvudsakliga bränslet utgörs av 
gasformigt bränsle och flytande bränsle an-
vänds som provbränsle eller balanserande 
bränsle, ska kraven i regel 13 uppfyllas en-
dast i detta driftsläge. Vid begränsningar av 
gasdistributionen på grund av störningssitua-
tioner är det tillåtet att använda enbart flytan-
de bränsle tills fartyget anländer till en hamn 
där felet kan åtgärdas." 

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 
the failure." 

  

  

Kapitel 5 

NOx-utsläppsmätningssystem på en test-
plattform 

Chapter 5 

Procedures for NOx emission measure-
ments on a test bed 

  

16 Nuvarande stycke 5.3.4 stryks och nya 
stycken 5.3.4, 5.3.5 och 5.3.6 fogas efter 
stycke 5.3.3 enligt följande: 

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 fol-
lows: 

  

"5.3.4 Valet av gasformigt bränsle för att tes-
ta användningen av kombinerade bränslen 
beror på målet för testerna. Om standardgas-
bränsle inte är tillgängligt kan övriga gas-
formiga bränslen användas med administra-
tionens godkännande. Ett gasbränsleprov ska 
tas när huvudmotorn testas. Provets samman-
sättning analyseras och specificeras. 

"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 
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specification. 
  
5.3.5 Temperaturen på gasbränslet mäts och 
antecknas tillsammans med mätplatsens posi-
tion. 

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

  
5.3.6 Användningen av gas i en motor som är 
utrustad med kompoundsystem och där fly-
tande bränsle används som provbränsle eller 
balanserande bränsle ska testas genom an-
vändning av maximikvoten för LTG-bränsle 
(liquid-to-gas). Denna maximikvot avser för 
de olika testcyklerna den maximala certifie-
rade LTG-inställningen. Andelen flytande 
bränsle ska följa styckena 5.3.1, 5.3.2 och 
5.3.3." 

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 Efter nuvarande stycke 5.12.3.3 fogas en 
ny mening enligt följande: 

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

  
"Vid användning av kombinerade bränslen 
ska beräkningen följa styckena 5.12.3.1–
5.12.3.3. Värdena qmf, wALF, wBET, wDEL, 
wEPS, ffw räknas emellertid ut enligt följande 
tabell: 

"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 calculat-
ed in accordance with the following table: 
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Faktorer i formel (6) (7) (8)  
 

Formel för faktorerna 

 

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 Tabell 5 i stycke 5.12.5.1 ersätts med föl-
jande tabell: 

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

 
 
"Tabell 5 – Standard ugas och bränslespecifika parametrar för outspädda avgaser 
 

 
Gas 

 
NOX 

 
CO 

 
HC 

 
CO2 

 
O2 

 

kaasu kg/m
3

 

 
2,053 

 
1,250 

 
* 

 
1,9636 

 
1,4277 

 e 
† Koefficient ugas

‡ 

Flytande bräns-
le** 

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

Rapsmetyles-
ter 

 
 
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 

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

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

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

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

 
*            

Beror på bränslet. 
**           

Härledd från råolja. 
†             

 är avgasens nominella densitet. 

‡          
At  = 2, fuktig luft, 273 K, 101.3 kPa. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
"Table 5 – Coefficient ugas and fuel-specific parameters for raw exhaust gas 
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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. 

 

 
Värdena i tabell 5 u är baserade på egenska-
perna hos ideala gaser. 
Värdet ugas, som används i situationer med 
flera bränsletyper ska bestämmas ur värden 
som kan tillämpas på gaser i ovan nämnda 
tabell. Proportionerna ska motsvara den 
tillämpade bränslekvoten 

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." 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitel 6 

Förfaranden för att bevisa att ett fartyg 
har följt NOx-utsläppsgränserna 

Chapter 6 

Procedures for demonstrating compliance 
with NOx emission limits on board 
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19 Stycke 6.3.1.4 ersätts med följande 
stycke: 

19 Paragraph 6.3.1.4 is replaced by the fol-
lowing: 

  
"6.3.1.4 I praktiken är det ofta omöjligt att 
mäta förbrukningen av brännolja omedelbart 
efter att en motor har installerats i ett fartyg. 
För att förenkla förfarandet på fartyget kan 
resultaten av mätningar av motorns förbruk-
ning av brännolja, preliminärt testad på en 
testbädd före certifiering, godkännas. I dylika 
fall, i synnerhet då tung brännolja (brännolja 
i klass RM enligt standarden ISO 8217:2005) 
eller kombinerade bränslen används ska en 
uppskattning med motsvarande uppskattade 
fel göras. Eftersom brännoljans flöde (  ), 
som används vid beräkningen, måste stå i re-
lation till brännoljans sammansättning, som 
bestämts i bränsleprovet som tagits under tes-
tet, ska resultatet av mätningen av flödet  
på testbädden korrigeras för varje skillnad i 
nettovärmevärden mellan testbädden och den 
brännolja och de gaser som testats. Effekten 
av ett sådant fel på de slutliga utsläppen räk-
nas ut och anges tillsammans med resultaten 
av utsläppsmätningen. 

"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 Tabell 6 i stycke 6.3.2.1 ersätts med föl-
jande tabell: 

20 In paragraph 6.3.2.1, table 6 is replaced 
by the following: 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 60/2017  
  

 

   

 

 

69 

 

————— 
* Endast motorer som drivs med två olika bränslen." 

 
 
 
 
  

Table 6 – Engine parameters to be measured and recorded 

"Tabell 6 – Motorparametrar som ska mätas och registreras 
Symbol Term 

 
Enhet 

   

Ha 

 

Absolut fuktighet (vattenhaltens massa i motorns inloppsluft i förhållande till den tor-

ra luftmassan) 

 

g/kg 

n d,i Motorhastighet (vid  i 
th

 -läget under den pågående cykeln) min
–1 

n turb,i Turbokompressorns hastighet (om tillämplig) (vid  i 
th

 -läget under den pågående cy-

keln) 
min

–1 

Pb Totalt lufttryck (enligt ISO 3046-1:1995: 

Px = Px  = det omgivande totala trycket på platsen) 

kPa 

PC,i Kompressorlufttryck efter nedkylningen av kompressorluften (vid i 
th

 -läget under den pågåen-

de cykeln) 

kPa 

Pi Bromseffekt (vid i 
th

 -läget under den pågående cykeln) kW 

Qmf,i Brännolja (brännolja och -gas om motorn är utrustad med kompoundsystem)  

(vid i 
th

 -läget under den pågående cykeln) 

 

kg/h 

Si Bränslefyllningsposition (om möjligt för varje cylinder)  

(vid i 
th

 -läget under den pågående cykeln) 

 

Ta Temperaturen i luftintagets inloppsluft (ISO 3046-1:1995: Tx = TTx = den omgivan-

de termodynamiska temperaturen på platsen) 

 

K 

TSC,i Kompressorluftens temperatur efter nedkylningen av kompressorluften (om tillämp-

lig) (vid i 
th

 -läget under den pågående cykeln) 

 

K 

Tcaclin Kompressorns luftkylare, temperatur hos det inkommande kylmedlet  

°C 

Tcaclout Kompressorns luftkylare, temperatur hos det utgående kylmedlet  

°C 

TExh,i Avgasens temperatur på provtagningsstället  

(vid i 
th

 -läget under den pågående cykeln) 

 

°C 

TFuel_l Brännoljans temperatur före motorn  

°C 

TSea Havsvattnets temperatur  

°C 

TFuel_G* Det gasformiga bränslets temperatur före motorn  

°C 



 60/2017  
  

 

   

 

 

70 

 

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." 

 
 
 
21 Ett nytt stycke 6.3.4.3 fogas efter det nu-
varande stycket 6.3.4.2 enligt följande: 

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

  
"6.3.4.3 När det är fråga om en motor som "6.3.4.3 In case of a dual fuel engine, the gas 
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drivs med två olika bränslen ska det gas-
bränsle som används vara det som finns till-
gängligt ombord." 

fuel used shall be the gas fuel available on 
board." 

  
22 Stycke 6.3.11.2 ersätts med följande 
stycke: 

22 Paragraph 6.3.11.2 is replaced by the fol-
lowing: 

  
"6.3.11.2 NOX-utsläppen från motorn 
kan variera beroende på bränslets tändkvali-
tet och det bränslebundna kvävet. Om det 
inte finns tillräcklig information om hur 
bränslets tändkvalitet påverkar bildningen av 
kväveoxider under förbränningsprocessen 
och det bränslebundna kvävets omvandlings-
hastighet även beror på motorns effektivitet 
är det möjligt att få en kompensation på 10 % 
för ett test av brännolja i klass RM (ISO 
8217: 2005) ombord på fartyget. Kompensa-
tionen beviljas dock inte för det preliminära 
certifieringstestet ombord. Kol-, väte-, kvä-
ve- och svavelhalterna i de brännoljor och 
gasformiga bränslen som använts ska analy-
seras och dessutom ska alla sådana bestånds-
delar som är nödvändiga med tanke på speci-
ficeringen av brännoljorna och de gasformiga 
bränslena analyseras i den mån som anges av 
standarderna ISO 8217:2005 och ISO 8178-
5:2008." 

"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." 
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23 Tabell 9 i stycke 6.4.11.1 ersätts med föl-
jande tabell: 

23 In paragraph 6.4.11.1, table 9 is replaced 
by the following: 

  
  
 
 

"Tabell 9 – Standardparametrar för brännolja 

 
 Kol Väte Kväve Syre 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Lätt brännolja 
(ISO 8217:2005, 
DM-kvalitet) 

 
86,2 % 

 
13,6 % 

 
0,0 % 

 
0,0 % 

Tung brännolja 
(ISO 8217:2005, 
RM-kvalitet) 

 
86,1% 

 
10,9 % 

 
0,4 % 

 
0,0 % 

 

Naturgas 
 

75,0 % 
 

25,0 % 
 

0,0 % 
 

0,0 % 

 

För övriga oljor godkänns standardvärdet av administrationen." 
 
 
 

"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." 
 

Tillägg VI 

Beräkning av massflödet för avgaser (kol-
balansmetoden) 

Appendix VI 

Calculation of exhaust gas mass flow (car-
bon balance method)   
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24 Ett nytt stycke 2.5 fogas efter nuvarande 
stycke 2.4 enligt följande: 

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

  
"2.5 Parametrarna qmf, wALF, wBET, wDEL, wEPS, 
ffd i formel (1) räknas ut enligt följande när en 
motor som använder två olika bränslen drivs 
med gas: 

"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: 

  
 
 
 
 

Faktorer i formel (1)  
 

Formel för faktorerna 

 

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 formula (1)  
 

Formula of factors 

 

qmf 

 

= 
 

qmf_G+qmf_L 

 
wALF 

 
= 

qmf  G  wALF  G  qmf  L  wALF  L 

qmf   G  qmf   L 
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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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BILAGA 9 ANNEX 9 

  
RESOLUTION MEPC.258(67), RESOLUTION MEPC.258(67) 
  
antagen den 17 oktober 2014 Adopted on 17 October 2014 
  
ÄNDRINGAR I BILAGAN TILL 1997 
ÅRS PROTOKOLL OM ÄNDRING AV 
1973 ÅRS INTERNATIONELLA KON-
VENTION TILL FÖRHINDRANDE AV 
FÖRORENING FRÅN FARTYG, I DESS 
ÄNDRADE LYDELSE GENOM 1978 
ÅRS PROTOKOLL 

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 

  
Ändringar i bilaga VI till MARPOL-
konventionen 

Amendments to MARPOL Annex VI   

  
(Ändringar i reglerna 2 och 13 och ett tillägg 
till IAPP-certifikatet) 

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

  
KOMMITTÉN FÖR SKYDD AV DEN 
MARINA MILJÖN 

THE MARINE ENVIRONMENT PRO-
TECTION COMMITTEE, 

  
SOM ÅTERKALLAR I MINNET artikel 
38 punkt a i konventionen om Internationella 
sjöfartsorganisationen som gäller de uppgif-
ter som kommittén för skydd av den marina 
miljön tilldelats genom internationella kon-
ventioner om förhindrande av förorening av 
havet och tillsyn, 

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, 

  
SOM BEAKTAR artikel 16 i 1973 års inter-
nationella konvention till förhindrande av 
förorening från fartyg (nedan '1973 års kon-
vention'), artikel VI i 1978 års protokoll som 
hänför sig till 1973 års internationella kon-
vention till förhindrande av förorening från 
fartyg (nedan '1978 års protokoll') och artikel 
4 i 1997 års protokoll om ändring av 1973 års 
internationella konvention till förhindrande 
av förorening från fartyg, i dess ändrade ly-
delse genom 1978 års protokoll (nedan '1997 
års protokoll'), vilka tillsammans fastställer 
förfarandet för ändring av 1997 års protokoll 
och ger organisationens relevanta organ i 
uppdrag att pröva och godkänna ändringar 
till 1973 års konvention sådan den lyder änd-
rad genom 1978 och 1997 års protokoll, 

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 
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, 

  
SOM ÄVEN BEAKTAR att bilaga VI med NOTING ALSO that, by the 1997 Protocol, 
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rubriken "Regler till förhindrande av luftför-
orening från fartyg" lades till 1973 års kon-
vention i och med 1997 års protokoll, 

Annex VI entitled Regulations for the pre-
vention of air pollution from ships was added 
to the 1973 Convention, 

  
SOM DESSUTOM BEAKTAR att den re-
viderade bilagan VI, antagen genom resolu-
tion MEPC.176(58), trädde i kraft den 1 juli 
2010, 

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

  
MED BEAKTANDE AV förslagen till änd-
ring av den reviderade bilagan VI som gäller 
motorer som drivs med endast gasformigt 
bränsle, 

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

  
1 ANTAR i enlighet med artikel 16 stycke 2 
punkt d i 1973 års konvention ändringarna i 
bilaga VI, vars text finns som bilaga till den-
na resolution, 

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 BESLUTAR i enlighet med artikel 16 
stycke 2 punkt f underpunkt iii i 1973 års 
konvention att de nämnda ändringarna ska 
anses vara godkända den 1 september 2015, 
om inte före detta datum åtminstone en tred-
jedel av parterna eller de parter vars handels-
flottor tillsammans motsvarar minst 50 pro-
cent av världshandelsflottans bruttodräktig-
het, har meddelat organisationens generalsek-
reterare att de motsätter sig ändringarna, 

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; 

  
3 UPPMANAR parterna att beakta att änd-
ringarna träder i kraft i enlighet med artikel 
16 stycke 2 punkt g underpunkt ii i 1973 års 
konvention den 1 mars 2016, när de godkänts 
i enlighet med stycke 2, 

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 BER generalsekreteraren att i enlighet med 
artikel 16 stycke 2 punkt e i 1973 års konven-
tion sända bestyrkta kopior av denna resolu-
tion och av texten med ändringarna i dess bi-
laga till parterna i 1973 års konvention sådan 
den lyder ändrad genom 1978 och 1997 års 
protokoll, 

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 BER DESSUTOM generalsekreteraren 
sända kopior av denna resolution och av 
bilagorna därtill till de medlemmar av orga-
nisationen som inte är parter i 1973 års kon-
vention sådan den lyder ändrad genom 1978 
och 1997 års protokoll. 

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. 

  
BILAGA ANNEX 
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ÄNDRINGAR I BILAGA VI TILL 
MARPOL-KONVENTIONEN 

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX 
VI 

  
(Ändringar i reglerna 2 och 13 samt 
 i bihang I) 

(Amendments to regulations 2 and 13 and 
appendix I) 

  
Bilaga VI till MARPOL-konventionen MARPOL Annex VI 
  
Regler till förhindrande av luftförorening 
från fartyg 

Regulations for the prevention of air pollu-
tion from ships 

  
Kapitel 1 

Allmänt 

Chapter 1 

General 

  
Regel 2 

Definitioner 

Regulation 2  

Definitions 

  
1 Definitionen av brännolja i stycke 9 ersätts 
med följande definition: 

1 The definition of "fuel oil" in paragraph 9 
is replaced by the following definition: 

  
"brännolja alla bränslen som är avsedda att 
förbrännas ombord på fartyg och som behövs 
för fartygets gång eller drift, också gasfor-
mig, lätt och  
tung brännolja." 

"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 Definitionen av marin dieselmotor i stycke 

14 ersätts med följande definition: 

 

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

  
"marin dieselmotor en kolvförbränningsmo-
tor som drivs med flytande bränsle eller två 
olika bränslen som omfattas av regel 13 i 
denna bilaga, också en motor som vid behov 
är utrustad med förstärkare eller kompound-
system. Som marin dieselmotor anses därut-
över också en gasdriven motor eller någon 
annan bytesmotor som den 1 mars 2016 eller 
senare har installerats i ett fartyg som byggts 
det ovan nämnda datumet eller senare." 

"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." 

  
Kapitel 3 

Krav angående kontroll av utsläpp från 
fartyg 

Chapter 3  

Requirements for control of emissions 
from ships 



 60/2017  
  

 

 
 

 

 

 

78 

  
Regel 13 

Kväveoxider (NOX) 

Regulation 13   

Nitrogen oxides (NOX) 

  
3 Stycke 7.3 ersätts med följande stycke: 3 Paragraph 7.3 is replaced by the following 

paragraph:   
  
"7.3 Om en marin dieselmotor med en utef-
fekt som överstiger 5 000 kW och med en cy-
lindervolym som är minst 90 liter, på vilken 
stycke 7.1 i denna regel ska tillämpas, är in-
stallerad i ett fartyg som är byggt den 1 janu-
ari 1990 eller senare men före den 1 januari 
2000, ska det internationella luftskyddscerti-
fikatet för en marin dieselmotor som omfat-
tas av stycke 7.1 i denna regel ange något av 
följande: 

"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 en godkänd metod har tillämpats i över-
ensstämmelse med stycke 7.1.1 i denna regel, 

 .1 an approved method has been applied  
pursuant to paragraph 7.1.1 of this regula-
tion;   

  
.2 motorn har certifierats i överensstämmelse 
med stycke 7.1.2 i denna regel, 

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

  
.3 en godkänd metod är ännu inte kommersi-
ellt tillgänglig på det sätt som beskrivs i 
stycke 7.2 i denna regel, eller 

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

  
.4 en godkänd metod kan inte tillämpas."  .4 an approved method is not applicable." 
  

BIHANG I APPENDIX I 

  
Formulär för internationellt luftskyddscertifi-
kat (IAPP-certifikat) (regel 8) 

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

  
Tillägg till IAPP-certifikatet Supplement to the International Air Pollution 

Prevention Certificate (IAPP Certificate)   
  
4 Fotnoten i anslutning till stycke 1.4 ersätts 
med följande fotnot: 

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

  
"* Genomförd endast för fartyg som är 
byggda den 1 januari 2016 eller senare och 
som är särskilt konstruerade, och endast an-
vänds, för rekreationsändamål och på vilka 
gränserna för NOx-utsläpp i regel 13.5.1.1 i 
enlighet med reglerna 13.5.2.1 och 13.5.2.3 
inte tillämpas." 

"* 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." 
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5 Stycke 2.2.1 ersätts med följande stycke: 5 Paragraph 2.2.1 is replaced by the follow-
ing paragraph: 

  
"2.2.1 Följande marina dieselmotorer 
som är installerade i fartyget uppfyller kra-
ven i regel 13: 

"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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Tillämplig regel i bilaga VI till MARPOL-

konventionen 

(NTC = den tekniska koden för 

kväveoxiderden tekniska koden för 

kväveoxider] 2008) (AM = Appro-

ved Method [godkänd metod]) 

 
Motor 

#1 

 
Motor 

#2 

 
Motor 

#3 

 
Motor 

#4 

 
Motor 

#5 

 
Motor 

#6 

1 Tillverkare och modell       

2 Serienummer       

3 Användning (tillämpliga användningscykler – NTC 3.2)       

4 Nominell effekt (kW)  (NTC 1.3.11)       

5 Nominellt varvtal (RPM)  (NTC 1.3.12)       

6 Likadan motor installerad ≥ 1/1/2000 undantag enligt 

13.1.1.2 

□ □ □ □ □ □ 

7 Installationsdatum för en likadan motor 

 (dd/mm/åååå) 

      

8a Ombyggnad 

(dd/mm/åååå) 

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  
 
 

 

Nivå 
I 

13.3 
□ □ □ □ □ □ 

9b 13.2.2 
□ □ □ □ □ □ 

9c 13.2.3.1 
□ □ □ □ □ □ 

9d 13.2.3.2 
□ □ □ □ □ □ 

9e 13.7.1.2 
□ □ □ □ □ □ 

10a  
 
 
 
 

Nivå 
II 

13.4 
□ □ □ □ □ □ 

10b 13.2.2 
□ □ □ □ □ □ 

10c 13.2.2 (nivå III är inte möjlig) 
□ □ □ □ □ □ 

10d 13.2.3.2 
□ □ □ □ □ □ 

10e 13.5.2 (Undantag) 
□ □ □ □ □ □ 

10f 13.7.1.2 
□ □ □ □ □ □ 

11a  

 

Nivå III 

(endast 

ECA‐NOx) 

13.5.1.1 
□ □ □ □ □ □ 

11b 13.2.2 
□ □ □ □ □ □ 

11c 13.2.3.2 
□ □ □ □ □ □ 

11d 13.7.1.2 
□ □ □ □ □ □ 

12  

 

AM* 

har installerats 
□ □ □ □ □ □ 

13 inte kommersiellt tillgänglig för denna under-

sökning 
□ □ □ □ □ □ 
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14 Ej tillämplig 
□ □ □ □ □ □ 

*  Se 2014 års riktlinjer om en godkänd metodprocess (resolution 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 
□ □ □ □ □ □ 

12  

 

AM* 

installed  
 

□ □ □ □ □ □ 

13 not commercially available at this survey  

 
□ □ □ □ □ □ 
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14 not applicable  
 

□ □ □ □ □ □ 

* Refer to the 2014 Guidelines on the approved method process (resolution MEPC.243(66))." 
 
6 Stycke 2.5 ersätts med följande stycke: 
 
 
"2.5 Avfallsförbränning på fartyg (regel 16) 

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

 
Fartyget har en förbränningsugn som är 
 
.1 installerad den 1 januari 2000 eller senare 
och som uppfyller kraven i  

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

 
   .1 resolution MEPC.76(40), såsom ändrad *  □ 
   .2 resolution MEPC.244(66)   □ 
 
 
.1 resolution MEPC.76(40), as amended *    □ 
.2 resolution MEPC.244(66)     □ 
 
 
.2 installerad före den 1 januari 2000 och 
som uppfyller kraven i 
 

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

 
   .1 resolution MEPC.59(33), såsom ändrad **  □ 
   .2 resolution MEPC.76(40), såsom ändrad *  □" 
____________ 
    * Sådan den lyder ändrad genom resolution MEPC.93(45).. 
    ** Sådan den lyder ändrad genom resolution 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)." 
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BILAGA 11 ANNEX 11 

  
RESOLUTION MEPC.265(68) RESOLUTION MEPC.265(68) 
  
(antagen den 15 maj 2015) (adopted on15 May 2015) 
  
ÄNDRINGAR I BILAGAN TILL 1978 
ÅRS PROTOKOLL TILL 1973 ÅRS IN-
TERNATIONELLA KONVENTION 
TILL FÖRHINDRANDE AV FÖRORE-
NING FRÅN FARTYG 

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

  
Ändringar i bilagorna I, II, IV och V till 
MARPOL-konventionen 

Amendments to MARPOL Annexes I, II, IV 
and V 

  
(Genom ändringarna blir iakttagandet av de 
miljörelaterade bestämmelserna i polarkoden 
obligatoriskt) 

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

  
KOMMITTÉN FÖR SKYDD AV DEN 
MARINA MILJÖN, 

THE MARINE ENVIRONMENT PRO-
TECTION COMMITTEE, 

  
SOM ERINRAR om artikel 38 (a) i konven-
tionen om Internationella sjöfartsorganisatio-
nen som gäller ansvarsområdet för IMO:s 
kommitté för skydd av den marina miljön 
vilket det fått genom internationella konven-
tioner till skydd och hantering av havsförore-
ning från fartyg, 

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, 

  
SOM BEAKTAR artikel 16 i 1973 års inter-
nationella konvention till förhindrande av 
förorening från fartyg, sådan den lyder modi-
fierad genom 1978 års protokoll (MARPOL-
konventionen), som fastställer förfarandet för 
införande av ändringar och ger det lämpliga 
organet i organisationen i uppgift att behand-
la och anta ändringar i den, 

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, 

  
SOM ERKÄNNER behovet av att inrätta en 
tvingande ram för fartyg som trafikerar pola-
ra farvatten på grund av de ytterligare krav 
som ställs på fartyg, deras system och drift 
och som går utöver de nuvarande kraven i 
MARPOL-konventionen och andra relevanta 
bindande IMO-instrument, 

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 
instruments,   
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SOM BEAKTAR resolution MEPC.264(68) 
genom vilken den antog de miljörelaterade 
bestämmelserna i den internationella koden 
för fartyg som trafikerar polara farvatten 
(polarkoden), 

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,   

  
SOM OCKSÅ BEAKTAR att sjösäkerhets-
kommittén vid sitt nittiofjärde möte genom 
resolution MSC.385(94) antog de säkerhets-
relaterade bestämmelserna i internationella 
koden för fartyg som trafikerar polara farvat-
ten, och genom resolution MSC.386(94) an-
tog ändringar i 1974 års SOLAS-konvention 
för att göra de säkerhetsrelaterade bestäm-
melserna i polarkoden tvingande, 

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, 

  
SOM HAR BEHANDLAT förslag till änd-
ringar i bilagorna I, II, IV och V till MAR-
POL-konventionen för att göra de miljörela-
terade bestämmelserna i polarkoden tvingan-
de, 

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 ANTAR i enlighet med artikel 16(2)(d) i 
MARPOL-konventionen ändringar i bilagor-
na I, II, IV och V vars text ingår i bilagan till 
denna resolution, 

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 BESLUTAR, i enlighet med artikel 
16(2)(f)(iii) i MARPOL-konventionen, att 
dessa ändringar ska anses ha blivit godtagna 
den 1 juli 2016 om inte fler än en tredjedel av 
parterna eller parter vars gemensamma han-
delsflotta till sitt bruttotonnage utgör minst 
50 procent av världens handelsflotta före det-
ta underrättat organisationen att de motsätter 
sig ändringarna, 

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 UPPMANAR parterna att beakta att änd-
ringarna, i enlighet med artikel 16(2)(g)(ii) i 
MARPOL-konventionen, träder i kraft den 1 
januari 2017 efter att de blivit godkända i en-
lighet med punkt 2, 

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 BEGÄR att generalsekreteraren, i de syften 
som anges i artikel 16(2)(e) i MARPOL-
konventionen, översänder bestyrkta kopior av 
denna resolution och av den text på ändringar 
som ingår i bilagan till alla parter i MAR-
POL-konventionen, 

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 BEGÄR OCKSÅ att generalsekreteraren 5 REQUESTS FURTHER the Secretary-
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översänder kopior av denna resolution och 
dess bilaga till de medlemmar i organisatio-
nen som inte är parter i MARPOL-
konventionen. 

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

  
BILAGA ANNEX 

  
ÄNDRINGAR I BILAGORNA I, II, IV 
OCH V TILL MARPOL-
KONVENTIONEN 

AMENDMENTS TO MARPOL  
ANNEXES I, II, IV AND V 

  
BILAGA I ANNEX I 

  
REGLER TILL FÖRHINDRANDE AV 
FÖRORENING GENOM OLJA 

REGULATIONS FOR THE PREVEN-
TION OF POLLUTION BY OIL 

  
Kapitel 1 

Allmänt 

Chapter 1 

General 

  
Regel 3 

Befrielser och dispenser 

Regulation 3 

Exemptions and waivers 

  
1 I punkt 1, införs orden "eller punkt 1.2 i del 
II-A i polarkoden" mellan "kapitlen 3 och 4 i 
denna bilaga" och "avseende konstruktion". 

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 En ny punkt 5.2.2 fogas enligt följande: 2 A new paragraph 5.2.2 is added as follows: 
  
 ".2 resor inom arktiska farvatten, eller"  ".2 voyages within Arctic waters; or" 
  
3 De befintliga punkterna 5.2.2 – 5.2.6 om-
numreras till punkterna 5.2.3 – 5.2.7 och un-
derpunkterna omnumreras på motsvarande 
sätt. I de omnumrerade punkterna 5.2.5 och 
5.2.6 ersätts hänvisningen till punkterna 
"5.2.2" och "5.2.2.2" med "5.2.3" respektive 
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 Inledningen till den omnumrerade punkten 
5.2.3 ersätts med följande: 

4 The chapeau of the renumbered paragraph 
5.2.3 is replaced with the following: 

  
".3 resor inom 50 nautiska mil från närmaste 
land utanför specialområden eller arktiska 
farvatten som tankfartyget används i:" 

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

  
Regel 4 Regulation 4 
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Undantag Exceptions 

  
5 Inledningen ersätts med följande: 5 The chapeau is replaced with the following: 
  
"Regel 15 och 34 i denna bilaga och punkt 
1.1.1 i del II-A i polarkoden ska inte tilläm-
pas på:" 

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

  
Kapitel 3 

Krav för maskinutrymmen i alla fartyg 

Chapter 3 

Requirements for machinery spaces of all 
ships 

  
DEL B  

Utrustning 

PART B 

Equipment 

  
Regel 14 

Utrustning för filtrering av olja 

Regulation 14 

Oil filtering equipment 

  
6 Punkt 5.1 ersätts med följande: 6 Paragraph 5.1 is replaced with the follow-

ing: 
  
".1 varje fartyg som uteslutande används på 
resor inom specialområden eller i arktiska 
farvatten, eller" 

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

  
7 I punkt 5.3.4, mellan orden "inom special-

områden" och "eller har godkänts", insätts 

orden "eller arktiska farvatten". 

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. 

  
DEL C 

Reglering av oljeutsläpp 

PART C 

Control of discharge of oil 

  
Regel 15 

Reglering av oljeutsläpp 

Regulation 15 

Control of discharge of oil 

  
8 Till slutet av rubriken för avsnitt A fogas 
orden "förutom i arktiska farvatten". 

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

  
9 Till slutet av rubriken för avsnitt C fogas 
orden "och arktiska farvatten". 

9 At the end of the title for section C, the 
words "and Arctic waters" are added. 
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Kapitel 4 

Lastrumskrav för oljetankrar 

Chapter 4 

Requirements for the cargo area of oil 
tankers 

  
DEL C 

Reglering av operativa utsläpp av olja 

PART C  

Control of operational discharges of oil 

  
Regel 34 

Reglering av oljeutsläpp 

Regulation 34 

Control of discharge of oil 

  
10 Till slutet av rubriken för avsnitt A fogas 
orden "förutom i arktiska farvatten". 

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

  
Kapitel 6  

Mottagningsanordningar 

Chapter 6  

Reception facilities 

  
Regel 38 

Mottagningsanordningar 

Regulation 38 

Reception facilities 

  
11 Till punkt 2.5 fogas orden "och punkt 
1.1.1 i del II-A i polarkoden" efter orden 
"reglerna 15 och 34 i denna bilaga". 

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 Till punkt 3.5 fogas orden "och punkt 
1.1.1 i del II-A i polarkoden" efter orden "re-
gel 15 i denna bilaga". 

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". 

  
Kapitel 11 

Internationella koden för fartyg som trafi-
kerar polara farvatten 

Chapter 11  

International Code for Ships Operating in 
Polar Waters 

  
13 Ett nytt kapitel 11 fogas efter nuvarande 
kapitel 10, som följer: 

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

  
"Kapitel 11 

Internationella koden för fartyg som trafi-
kerar polara farvatten 

"Chapter 11 

International Code for Ships Operating in 
Polar Waters 
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Regel 46 

Definitioner 

Regulation 46 

Definitions 

  
I denna bilaga avses med For the purpose of this Annex, 
  
1 Polarkoden internationella koden för fartyg 
som trafikerar polara farvatten som består av 
en inledning och delarna I-A och II-A och 
delarna I-B och II-B och som antagits genom 
resolution MSC.385(94) och MEPC.264(68), 
sådan den lyder med eventuella ändringar, 
förutsatt att 

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 ändringarna i de miljörelaterade bestäm-
melserna i inledningen och i kapitel 1 i del II-
A i polarkoden antas, sätts i kraft och träder i 
kraft i enlighet med bestämmelserna i artikel 
16 i denna konvention som gäller det tillämp-
liga förfarandet för ändring av ett bihang till 
en bilaga, och 

.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 ändringarna i del II-B i polarkoden antas 
av kommittén för skydd av den marina mil-
jön i enlighet med dess arbetsordning. 

.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 Arktiska farvatten de farvatten som finns 
norr om en linje från latitud 58º00΄.0 N och 
longitud 042º00΄.0 W till latitud 64º37΄.0 N, 
longitud 035º27΄.0 W och därifrån längs en 
loxodrom till latitud 67º03΄.9 N, longitud 
026º33΄.4 W och därifrån längs en loxodrom 
till latitud 70º49΄.56 N och longitud 
008º59΄.61 W (Sørkapp, Jan Mayen) och via 
Jan Mayens sydkust till 73º31'.6 N och 
019º01'.0 E via ön Bjørnøya, and därifrån 
längs en storcirkel till latitud 68º38΄.29 N 
och longitud 043º23΄.08 E (Cap Kanin Nos) 
och därifrån via Asiens norra kust österut till 
Berings sund och från Berings sund västerut 
till latitud 60º N så långt som till Il'pyrskiy 
och längs 60:e norra breddgraden österut så 
långt som till Etolin Strait, det medräknat, 
och därifrån längs Nordamerikas norra kust 
så långt söderut som till latitud 60º N och 
därifrån österut längs parallellen till latitud 
60º N, till longitud 056º37΄.1 W och därifrån 
till latitud 58º00΄.0 N, longitud 042º00΄.0 W. 

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 
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042º00΄.0 W.   
  
3 Polara farvatten arktiska farvatten 
och/eller Antarktisområdet. 

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

  
Regel 47 

Tillämpning och krav 

Regulation 47 

Application and requirements 

  
1 Detta kapitel gäller alla fartyg som trafike-
rar polara farvatten. 

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

  
2 Om inte något annat uttryckligen anges ska 
varje fartyg som omfattas av punkt 1 i denna 
regel uppfylla de miljörelaterade bestämmel-
serna i introduktionen och kapitel 1 i del II-A 
i polarkoden, utöver alla andra tillämpliga 
krav i denna bilaga. 

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 Vid tillämpningen av kapitel 1 i del II-A i 
polarkoden bör den ytterligare vägledning 
som ingår i del II-B i polarkoden beaktas." 

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." 

  
BIHANG II APPENDIX II  

 
Formulär för IOPP-certifikat och supplement  Form of IOPP Certificate and Supplements 
  

Bihang Appendix 

  
Supplement till det internationella olje-
skyddscertifikatet (IOPP-certifikatet) –
Formulär A 

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

  
14 Ett nytt stycke 8 fogas efter nuvarande 
stycke 7, som följer: 

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

  
"8 Överensstämmelse med kapitel 1 i del II-
A i polarkoden 

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

  
8.1 Fartyget stämmer överens med de miljö-
relaterade tilläggskraven i inledningen och 
punkt 1.2 i kapitel 1 i del II-A i 
polarkoden.......................................................
......." 

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............................................................." 

  
Supplement till det internationella olje-
skyddscertifikatet (IOPP-certifikatet) –
Formulär B 

Supplement to the international Oil Pollution 
Prevention Certificate (IOPP Certificate) – 
Form B 
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15 Ett nytt stycke 11 fogas efter nuvarande 
stycke 10, som följer: 

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

  
"11 Överensstämmelse med kapitel 1 i del II-
A i polarkoden 

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

  
11.1 Fartyget stämmer överens med de miljö-
relaterade tilläggskraven i inledningen och 
punkt 1.2 i kapitel 1 i del II-A i polarkoden." 

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." 

  
BILAGA II ANNEX II 

  
REGLER FÖR KONTROLL AV FÖR-
ORENING GENOM SKADLIGA FLY-
TANDE ÄMNEN I BULK 

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

  
Kapitel 1 

Allmänt 

Chapter 1  

General 

  
Regel 3 

Undantag 

Regulation 3 

Exceptions 

  
1 I inledningen till punkt 1, mellan orden 
"denna bilaga" och "ska inte tillämpas", fo-
gas orden "och kapitel 2 i del II-A i 
polarkoden". 

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 
Code" are inserted. 

  
Kapitel 6 

Hamnstaters kontrollåtgärder 

Chapter 6  

Measures of control by port States 

  
Regel 16 

Kontrollåtgärder 

Regulation 16 

Measures of control 

  
2 I punkt 3 ersätts hänvisningen till "regel 13 
och i denna regel" med "regel 13 och i denna 
regel och kapitel 2 i del II-A i polarkoden när 
fartyget trafikerar arktiska farvatten," 

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," 

  
Kapitel 10 

Internationella koden för fartyg som trafi-

Chapter 10  

International Code for Ships Operating in 
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kerar polara farvatten Polar Waters 

  
3 Ett nytt kapitel 10 fogas efter nuvarande 
kapitel 9, som följer: 

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

  
"Kapitel 10 

Internationella koden för fartyg som trafi-
kerar polara farvatten 

"Chapter 10 

International Code for International Code 
for Ships Operating in Polar Waters 

  
Regel 21 

Definitioner 

Regulation 21 

Definitions 

  
I denna bilaga avses med For the purpose of this Annex, 
  
1 Polarkoden internationella koden för fartyg 
som trafikerar polara farvatten, vilken består 
av en inledning, del I-A och del II-A och de-
larna I-B och II-B sådana de antagits genom 
resolution MSC.385(94) och MEPC.264(68), 
sådan den lyder med eventuella ändringar, 
förutsatt att 

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 ändringarna i de miljörelaterade bestäm-
melserna i inledningen och i kapitel 2 i del II-
A i polarkoden antas, sätts i kraft och träder i 
kraft i enlighet med bestämmelserna i artikel 
16 i denna konvention som gäller det tillämp-
liga förfarandet för ändring av ett bihang till 
en bilaga, och 

.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  
amendment procedures applicable to an ap-
pendix to an annex; and   

  
.2 ändringarna i del II-B i polarkoden antas 
av kommittén för skydd av den marina mil-
jön i enlighet med dess arbetsordning. 

.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 Arktiska farvatten de farvatten som finns 
norr om en linje från latitud 58º00΄.0 N och 
longitud 042º00΄.0 W till latitud 64º37΄.0 N, 
longitud 035º27΄.0 W och därifrån längs en 
loxodrom till latitud 67º03΄.9 N, longitud 
026º33΄.4 W och därifrån längs en loxodrom 
till latitud 70º49΄.56 N och longitud 
008º59΄.61 W (Sørkapp, Jan Mayen) och via 
Jan Mayens sydkust till 73º31'.6 N och 
019º01'.0 E via ön Bjørnøya, and därifrån 
längs en storcirkel till latitud 68º38΄.29 N 
och longitud 043º23΄.08 E (Cap Kanin Nos) 

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 
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och därifrån via Asiens norra kust österut till 
Berings sund och från Berings sund västerut 
till latitud 60º N så långt som till Il'pyrskiy 
och längs 60:e norra breddgraden österut så 
långt som till Etolin Strait, det medräknat, 
och därifrån längs Nordamerikas norra kust 
så långt söderut som till latitud 60º N och 
därifrån österut längs parallellen till latitud 
60º N, till longitud 056º37΄.1 W och därifrån 
till latitud 58º00΄.0 N, longitud 042º00΄.0 W. 

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 Polara farvatten arktiska farvatten 
och/eller Antarktisområdet. 

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

  
Regel 22 

Tillämpning och krav 

Regulation 22 

Application and requirements 

  
1 Detta kapitel tillämpas på alla fartyg som 
certifierats att föra skadliga flytande ämnen i 
bulk och som trafikerar polara farvatten. 

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

  
2 Om inte något annat uttryckligen anges, 
ska varje fartyg som omfattas av punkt 1 i 
denna regel uppfylla de miljörelaterade be-
stämmelserna i introduktionen och kapitel 2 i 
del II-A i polarkoden, utöver alla andra till-
lämpliga krav i denna bilaga. 

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 2 of part II-A of the Polar Code, 
in addition to any other applicable require-
ments of this Annex. 

  
3 Vid tillämpningen av kapitel 2 i del I-A i 
polarkoden bör den ytterligare vägledning 
som ingår i del I-B i polarkoden beaktas." 

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." 

  
BIHANG IV APPENDIX IV 

  
Standardformat för lasthanteringsmanual Standard format for the Procedures and Ar-

rangements Manual 
  

Avsnitt 1 

Huvuddragen för MARPOL Bilaga II 

Section 1 

Main features of MARPOL Annex II 

  
4 Till slutet av punkt 1.3 fogas följande me-
ning: 

4 At the end of paragraph 1.3, the following 
sentence is added: 
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"Dessutom tillämpas striktare utsläppskriteri-
er i arktiska farvatten i enlighet med kapitel 2 
i del II-A i polarkoden." 

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

  
Avsnitt 4 

Förfaranden som gäller rengöring av last-
tankar, utsläpp av lastrester, intag och ut-

släpp av barlastvatten 

Section 4 

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

ing and deballasting 

  
5 I punkt 4.4.3, ersätts orden "Antarktisom-
rådet (havsområdet söder om latitud 60º S)" 
med orden "polara farvatten". 

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". 

  
BILAGA IV ANNEX IV 

  
REGLER TILL FÖRHINDRANDE AV 
FÖRORENING GENOM TOALETTAV-
FALL FRÅN FARTYG 

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

  
Kapitel 1 

Allmänt 

Chapter 1  

General 

  
Regel 3 

Undantag 

Regulation 3 

Exceptions 

  
1 Inledningen till punkt 1 ersätts med följan-
de: 

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

  
"1 Regel 11 i denna bilaga och punkt 4.2 i 
kapitel 4 i del II-A i polarkoden ska inte till-
lämpas på:" 

"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:" 

  
Kapitel 7 

Internationella koden för fartyg som trafi-
kerar polara farvatten 

Chapter 7 

International Code for Ships Operating in 
Polar Waters 

  
2 Ett nytt kapitel 7 fogas efter nuvarande ka-
pitel 6, som följer: 

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

  
"Kapitel 7 

Internationella koden för fartyg som trafi-
kerar polara farvatten 

"Chapter 7 

International Code for Ships Operating in 
Polar Waters 



   
  

 

 
 

 

 

 

95 

  
Regel 17 

Definitioner 

Regulation 17 

Definitions 

  
I denna bilaga avses med For the purpose of this Annex, 
  
1 Polarkoden internationella koden för fartyg 
som trafikerar polara farvatten som består av 
en inledning, del I-A och del II-A och delar-
na I-B och II-B sådana de antagits genom re-
solution MSC.385(94) och MEPC.264(68), 
sådan den lyder med eventuella ändringar, 
förutsatt att 

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 ändringarna i de miljörelaterade bestäm-
melserna i inledningen och i kapitel 4 i del II-
A i polarkoden antas, sätts i kraft och träder i 
kraft i enlighet med bestämmelserna i artikel 
16 i denna konvention som gäller det tillämp-
liga förfarandet för ändring av ett bihang till 
en bilaga, och 

.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 

  
.2 ändringarna i del II-B i polarkoden antas 
av kommittén för skydd av den marina mil-
jön i enlighet med dess arbetsordning. 

.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 Antarktisområdet havsområdet söder om 
latitud 60º S. 

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

  
3 Arktiska farvatten de farvatten som finns 
norr om en linje från latitud 58º00΄.0 N och 
longitud 042º00΄.0 W till latitud 64º37΄.0 N, 
longitud 035º27΄.0 W och därifrån längs en 
loxodrom till latitud 67º03΄.9 N, longitud 
026º33΄.4 W och därifrån längs en loxodrom 
till latitud 70º49΄.56 N och longitud 
008º59΄.61 W (Sørkapp, Jan Mayen) och via 
Jan Mayens sydkust till 73º31'.6 N och 
019º01'.0 E via ön Bjørnøya, and därifrån 
längs en storcirkel till latitud 68º38΄.29 N 
och longitud 043º23΄.08 E (Cap Kanin Nos) 
och därifrån via Asiens norra kust österut till 
Berings sund och från Berings sund västerut 
till latitud 60º N så långt som till Il'pyrskiy 
och längs 60:e norra breddgraden österut så 
långt som till Etolin Strait, det medräknat, 
och därifrån längs Nordamerikas norra kust 
så långt söderut som till latitud 60º N och 
därifrån österut längs parallellen till latitud 

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 
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60º N, till longitud 056º37΄.1 W och därifrån 
till latitud 58º00΄.0 N, longitud 042º00΄.0 W. 

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 Polara farvatten arktiska farvatten 
och/eller Antarktisområdet. 

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

  
Regel 18 

Tillämpning och krav 

Regulation 18 

Application and requirements 

  
1 Detta kapitel tillämpas på alla fartyg som 
certifierats i enlighet med denna bilaga och 
som trafikerar polara farvatten. 

1 This chapter applies to all ships certified in 
accordance with this Annex operating in po-
lar waters. 

  
2 Om inte något annat uttryckligen anges, 
ska varje fartyg som omfattas av punkt 1 i 
denna regel uppfylla de miljörelaterade be-
stämmelserna i introduktionen och kapitel 4 i 
del II-A i polarkoden, utöver alla andra till-
lämpliga krav i denna bilaga." 

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 4 of part II-A of the Polar Code, 
in addition to any other applicable require-
ments of this Annex." 

  
BILAGA V ANNEX V 

  
REGLER TILL FÖRHINDRANDE AV 
FÖRORENING GENOM FAST AVFALL 
FRÅN FARTYG 

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

  
Kapitel 1 

Allmänt 

Chapter 1 

General 

  
Regel 3 

Allmänt förbud mot utsläpp av fast avfall i 
havet 

Regulation 3 

General prohibition on discharge of garbage 
into the sea 

  
1 I punkt 1 ersätts hänvisningen till "reglerna 
4, 5, 6 och 7 i denna bilaga" med "reglerna 4, 
5, 6 och 7 i denna bilaga och punkt 5.2 i del 
II-A i polarkoden, sådan den definieras i re-
gel 13.1 i denna bilaga." 

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." 

  
Regel 7 Regulation 7 



   
  

 

 
 

 

 

 

97 

Undantag Exceptions 

  
2 Inledningen till punkt 1 ersätts med följan-
de: 

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

  
"1 Reglerna 3, 4, 5 och 6 i denna bilaga och 
punkt 5.2 i kapitel 5 i del II-A i polarkoden 
ska inte tillämpas på:" 

"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 Punkt 2.1 ersätts med följande: 3 Paragraph 2.1 is replaced with the follow-

ing: 
  
".1 Kraven avseende fart i regel 4 och 6 i 
denna bilaga och i kapitel 5 i del II-A i 
polarkoden ska inte tillämpas på utsläpp av 
matavfall när det är klart att kvarhållande av 
detta matavfall ombord utgör en omedelbar 
hälsorisk för personerna ombord." 

".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 pre-
sents an imminent health risk to the people 
on board." 

  
Regel 10 

Skyltar, avfallshanteringsplaner och förande 
av avfallsdagbok 

Regulation 10 

Placards, garbage management plans and 
garbage record keeping 

  
4 Till punkt 1.1 fogas orden "och punkt 5.2 i 
del II-A i polarkoden" efter hänvisningarna 
till "reglerna 3, 4, 5 och 6 i denna bilaga". 

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". 

  
Kapitel 3 

Internationella koden för fartyg som trafi-
kerar polara farvatten 

Chapter 3 

International Code for Ships Operating in 
Polar Waters 

  
5 Ett nytt kapitel 3 fogas enligt följande: 5 A new chapter 3 is added as follows: 
  

"Kapitel 3 

Internationella koden för fartyg som trafi-
kerar polara farvatten 

"Chapter 3 

International Code for Ships Operating in 
Polar Waters 

  
Regel 13 

Definitioner 

Regulation 13 

Definitions 

  
I denna bilaga avses med For the purpose of this Annex, 



   
  

 

 
 

 

 

 

98 

  
1 Polarkoden internationella koden för fartyg 
som trafikerar polara farvatten, vilken består 
av en inledning, del I-A och del II-A och de-
larna I-B och II-B sådana de antagits genom 
resolution MSC.385(94) och MEPC.264(68), 
sådan koden lyder med eventuella ändringar, 
förutsatt att 

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 ändringarna i de miljörelaterade bestäm-
melserna i inledningen och i kapitel 5 i del II-
A i polarkoden antas, sätts i kraft och träder i 
kraft i enlighet med bestämmelserna i artikel 
16 i denna konvention som gäller det tillämp-
liga förfarandet för ändring av ett bihang till 
en bilaga, och 

.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 amend-
ment procedures applicable to an appendix to 
an annex; and 

  
.2 ändringarna i del II-B i polarkoden antas 
av kommittén för skydd av den marina mil-
jön i enlighet med dess arbetsordning. 

.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 Arktiska farvatten de farvatten som finns 
norr om en linje från latitud 58º00΄.0 N och 
longitud 042º00΄.0 W till latitud 64º37΄.0 N, 
longitud 035º27΄.0 W och därifrån längs en 
loxodrom till latitud 67º03΄.9 N, longitud 
026º33΄.4 W och därifrån längs en loxodrom 
till latitud 70º49΄.56 N och longitud 
008º59΄.61 W (Sørkapp, Jan Mayen) och via 
Jan Mayens sydkust till 73º31'.6 N och 
019º01'.0 E via ön Bjørnøya, and därifrån 
längs en storcirkel till latitud 68º38΄.29 N 
och longitud 043º23΄.08 E (Cap Kanin Nos) 
och därifrån via Asiens norra kust österut till 
Berings sund och från Berings sund västerut 
till latitud 60º N så långt som till Il'pyrskiy 
och längs 60:e norra breddgraden österut så 
långt som till Etolin Strait, det medräknat, 
och därifrån längs Nordamerikas norra kust 
så långt söderut som till latitud 60º N och 
därifrån österut längs parallellen till latitud 
60º N, till longitud 056º37΄.1 W och därifrån 
till latitud 58º00΄.0 N, longitud 042º00΄.0 W. 

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 Polara farvatten arktiska vatten och/eller 
Antarktisområdet. 

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

  
Regel 14 Regulation 14 
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Tillämpning och krav Application and requirements 

  
1 Detta kapitel gäller alla fartyg som omfat-
tas av denna bilaga och som trafikerar polara 
farvatten. 

1 This chapter applies to all ships to which 
this Annex applies, operating in polar waters. 

  
2 Om inte något annat uttryckligen anges, 
ska varje fartyg som omfattas av punkt 1 i 
denna regel uppfylla de miljörelaterade be-
stämmelserna i introduktionen och kapitel 5 i 
del II-A i polarkoden, utöver alla andra till-
lämpliga krav i denna bilaga. 

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 5 of part II-A of the Polar Code, 
in addition to any other applicable require-
ments of this Annex. 

  
3 Vid tillämpningen av kapitel 5 i del I-A i 
polarkoden bör den ytterligare vägledning 
som ingår i del I-B i polarkoden beaktas." 

3 In applying chapter 5 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." 

  
BIHANG APPENDIX 

  
Formulär för avfallsdagbok Form of Garbage Record Book 
  
6 Inledningen till punkt 4.1.3 ersätts med föl-
jande: 

6 The chapeau of section 4.1.3 is replaced 
with the following: 

  
"4.1.3 När fast avfall släpps ut i havet i en-
lighet med reglerna 4, 5 eller 6 i bilaga V till 
MARPOL-konventionen eller kapitel 5 i del 
II-A i polarkoden:" 

"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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BILAGA 1 ANNEX 1 

RESOLUTION MEPC.274(69) RESOLUTION MEPC.274(69) 
  
Antagen den 22 april 2016 Adopted on 22 April 2016 
  
ÄNDRINGAR I BILAGAN TILL 1973 
ÅRS INTERNATIONELLA KONVEN-
TION TILL FÖRHINDRANDE AV 
FÖRORENING FRÅN FARTYG, SÅ-
DAN DEN LYDER ÄNDRAD GENOM 
1978 ÅRS PROTOKOLL 

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 

  
Ändringar i bilaga IV till MARPOL-
konventionen 

Amendments to MARPOL Annex IV 

  
(Ändringar i regel 1 och 11 som gäller speci-
alområdet i Östersjön och i bihanget som 
gäller formuläret för det internationella för-
oreningsskyddscertifikatet för toalettavfall) 

(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) 

  
KOMMITTÉN FÖR SKYDD AV DEN 
MARINA MILJÖN, 

THE MARINE ENVIRONMENT PRO-
TECTION COMMITTEE, 

  
SOM ERINRAR om artikel 38(a) i konven-
tionen om Internationella sjöfartsorganisatio-
nen om det ansvarsområde för kommittén för 
skydd av den marina miljön som kommittén 
fått genom internationella konventioner för 
förebyggande och hantering av havsförore-
ning från fartyg, 

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, 

  
SOM BEAKTAR artikel 16 i 1973 års inter-
nationella konvention till förhindrande av 
förorening från fartyg, sådan den lyder änd-
rad genom 1978 års protokoll (MARPOL-
konventionen), som fastställer ändringsförfa-
randet och ger det lämpliga organet i organi-
sationen i uppgift att behandla och anta änd-
ringar i den, 

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, 

  
SOM HAR BEHANDLAT, vid sitt sextio-
nionde möte, förslag till ändringar i regel 1 
och 11 och i bihanget till bilaga IV till 
MARPOL-konventionen, 

HAVING CONSIDERED, at its sixty-ninth 
session, proposed amendments to regulations 
1 and 11 and to the appendix to MARPOL 
Annex IV, 

  
1 ANTAR, i enlighet med artikel 16(2)(d) i 
MARPOL-konventionen, ändringar i regel 1 
och 11 i bilaga IV till MARPOL-
konventionen som gäller specialområdet i 

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 
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Östersjön och i bihanget till bilaga IV till 
MARPOL-konventionen som gäller formulä-
ret för det internationella föroreningsskydds-
certifikatet för toalettavfall, 

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 BESLUTAR, i enlighet med artikel 
16(2)(f)(iii) i MARPOL-konventionen, att 
dessa ändringar ska anses som godtagna den 
1 mars 2017 om inte före detta datum fler än 
en tredjedel av parterna eller parter vars ge-
mensamma handelsflotta till sitt bruttodräk-
tighet utgör minst 50 procent av världens 
handelsflotta underrättat organisationen att 
de motsätter sig ändringarna, 

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 UPPMANAR parterna att beakta att änd-
ringarna, i enlighet med artikel 16(2)(g)(ii) i 
MARPOL-konventionen, träder i kraft den 1 
september 2017 efter att de blivit godtagna i 
enlighet med stycke 2, 

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 BEGÄR att generalsekreteraren, i de syften 
som anges i artikel 16(2)(e) i MARPOL-
konventionen, översänder bestyrkta kopior av 
denna resolution och av texten på de änd-
ringar som ingår i bilagan till alla parter i 
MARPOL-konventionen, 

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 BEGÄR OCKSÅ att generalsekreteraren 
översänder kopior av denna resolution och 
dess bilaga till de medlemmar i organisatio-
nen som inte är parter i MARPOL-
konventionen. 

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. 

  
BILAGA ANNEX 

UTKAST TILL ÄNDRINGAR I BILAGA 
IV TILL MARPOL-KONVENTIONEN 

DRAFT AMENDMENTS TO MARPOL 
ANNEX IV 

  
REGLER TILL FÖRHINDRANDE AV 
FÖRORENING GENOM TOALETTAV-
FALL FRÅN FARTYG 

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

  
Kapitel 1 Chapter 1 

Allmänt General 

Regel 1 Regulation 1 
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Definitioner Definitions 

1 Stycke 10 ersätts med följande: 1 Paragraph 10 is replaced by the following: 
  
"10 Med "passagerarfartyg" förstås ett fartyg 
som medför fler än tolv passagerare. 

"10 A passenger ship means a ship which 
carries more than 12 passengers. 

  
För tillämpningen av regel 11.3 förstås med 
ett nytt passagerarfartyg ett passagerarfartyg: 

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

  
 .1 för vilket byggnadskontraktet tecknats el-
ler, om byggnadskontrakt saknas, som är köl-
sträckt eller befinner sig på motsvarande 
byggnadsstadium den 1 juni 2019, eller 

 .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 vilket levereras den 1 juni 2021 eller där-
efter. 

 .2 the delivery of which is on or after 1 June 
2021. 

  
Ett existerande passagerarfartyg är ett passa-
gerarfartyg som inte är ett nytt passagerarfar-
tyg." 

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

  
Kapitel 3 Chapter 3 

Utrustning och reglering av utsläpp av to-
alettavfall 

Equipment and control of discharge 

Regel 11 Regulation 11 

Utsläpp av toalettavfall Discharge of sewage 

2 Stycke 3 ersätts med följande: 2 Paragraph 3 is replaced by the following: 
  
"B Utsläpp av toalettavfall från passagerar-
fartyg inom ett specialområde 

"B Discharge of sewage from passenger 
ships within a special area 

  
3 Om inte annat följer av bestämmelserna i 
regel 3 i denna bilaga, ska utsläpp av toalett-
avfall från passagerarfartyg inom ett special-
område

1
 vara förbjudet 

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

1
 shall be 

prohibited: 
  
 .1 för nya passagerarfartyg det datum som 
fastställts av organisationen i enlighet med 
regel 13.2 i denna bilaga, men i ingen hän-
delse före den 1 juni 2019, och 

 .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 för existerande passagerarfartyg det datum 
som fastställts av organisationen i enlighet 
med regel 13.2 i denna bilaga, men i ingen 
händelse före den 1 juni 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. 
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utom när de följande villkoren är uppfyllda: except when the following conditions are sat-
isfied: 

  
fartyget använder ett godkänt reningsverk för 
toalettavfall som certifierats av administra-
tionen för att uppfylla de operativa krav som 
anges i regel 9.2.1 i denna bilaga, och av-
loppsvattnet ska inte ge upphov till synliga 
flytande fasta partiklar i eller missfärga om-
givande vatten." 

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." 

  
Bihang Appendix 

Formulär för det internationella förorenings-
skyddscertifikatet för toalettavfall 

Form of International Sewage Pollution Pre-
vention Certificate 

  
Internationellt föroreningsskyddscertifikat 
för toalettavfall 

International Sewage Pollution Prevention 
Certificate 

  
3 Det sista stycket i punkt 1.1 ersätts med 
följande: 

3 The final paragraph under section 1.1 is re-
placed by the following: 

  
"Reningsverket för toalettavfall certifieras av 
administrationen för att uppfylla kraven på 
avloppsvatten enligt resolution 
MEPC.227(64) sådan den lyder i ändrad 
form, inbegripet/uteslutande* normerna en-
ligt stycke 4.2 i 2012 års riktlinjer för genom-
förande normer för avloppsvatten och prov-
ning av reningsverk för toalettavfall. " 

"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-
ent standards and performance tests for sew-
age treatment plants. " 

  
Med följande fotnot: With the following footnote: 
  
" * Stryk det som inte gäller" " * Delete as appropriate" 
  
  
  
1 

Se MEPC:s resolution MEPC.275(69) om 
fastställande av det datum regel 11.3 i bilaga 
IV till MARPOL-konventionen ska träda i 
kraft för specialområdet i Östersjön. 

1
 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). 

 



 60/2017  
  

 

 

 

104 

 

 

BILAGA 2 ANNEX 2 

  
RESOLUTION MEPC.275(69) RESOLUTION MEPC.275(69) 
  
Antagen den 22 april 2016 Adopted on 22 April 2016 
  
FASTSTÄLLANDE AV DET DATUM 
REGEL 11.3 I BILAGA IV TILL MAR-
POL-KONVENTIONEN SKA TRÄDA I 
KRAFT FÖR SPECIALOMRÅDET I 
ÖSTERSJÖN 

ESTABLISHMENT OF THE DATE ON 
WHICH REGULATION 11.3 OF 
MARPOL ANNEX IV IN RESPECT OF 
THE BALTIC SEA SPECIAL AREA 
SHALL TAKE EFFECT 

  
KOMMITTÉN FÖR SKYDD AV DEN 
MARINA MILJÖN, 

THE MARINE ENVIRONMENT PRO-
TECTION COMMITTEE, 

  
SOM ERINRAR om artikel 38(a) i konven-
tionen om Internationella sjöfartsorganisatio-
nen om det ansvarsområde för kommittén för 
skydd av den marina miljön (kommittén) 
som kommittén fått genom internationella 
konventioner för förebyggande och hantering 
av havsförorening från fartyg, 

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, 

  
SOM BEAKTAR regel 1.6.1 i bilaga IV till 
1973 års internationella konvention till för-
hindrande av förorening från fartyg, sådan 
den lyder modifierad genom 1978 års proto-
koll (MARPOL-konventionen), som definie-
rar Östersjön som ett specialområde enligt 
den bilagan, 

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, 

  
SOM OCKSÅ BEAKTAR definitionen på 
specialområde enligt bilaga IV till MAR-
POL-konventionen, dvs. ett havsområde där 
det av erkända tekniska orsaker som hänför 
sig till områdets oceanografiska och ekolo-
giska tillstånd och till särdragen för dess sjö-
fart krävs att särskilda obligatoriska metoder 
antas för att förhindra havsförorening genom 
toalettavfall, 

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, 

  
SOM OCKSÅ BEAKTAR den information 
som kommittén vid sitt sextioåttonde möte 
fått av Danmark, Estland, Finland, Lettland, 
Litauen, Polen, Sverige och Tyskland, och 
vid sitt sextionionde möte av Ryska federa-
tionen – vilka är de parter i MARPOL-
konventionen som gränsar till specialområdet 
i Östersjön – i fråga om inrättande av mot-
tagningsanläggningar inom specialområdet i 

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-
ties bordering the Baltic Sea Special Area – 
regarding reception facilities provided within 
the said Special Area, in accordance with 
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fråga, i enlighet med regel 13 i bilaga IV till 
MARPOL-konventionen, 

regulation 13 of MARPOL Annex IV, 

  
SOM HAR BEHANDLAT frågan om fast-
ställande av det datum utsläppskravet enligt 
regel 11.3 i bilaga IV till MARPOL-
konventionen ska träda i kraft för specialom-
rådet i Östersjön, 

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 BESLUTAR i enlighet med de krav som 
anges i regel 13.2 i bilaga IV till MARPOL-
konventionen att utsläppskraven enligt regel 
11.3 i bilaga IV till MARPOL-konventionen 
som gäller för specialområden ska träda i 
kraft för specialområdet i Östersjön enligt 
följande: 

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 den 1 juni 2019 för nya passagerarfartyg,  .1 on 1 June 2019, for new passenger ships; 
  
 .2 den 1 juni 2021 för existerande passage-
rarfartyg andra än de som specificeras i punkt 
1.3, och 

 .2 on 1 June 2021, for existing passenger 
ships other than those specified in paragraph 
1.3; and 

  
 .3 den 1 juni 2023 för existerande passage-
rarfartyg på väg direkt till eller från en hamn 
som finns utanför specialområdet och till el-
ler från en hamn som finns öster om longitud 
28˚10' E inom specialområdet och som inte 
anlöper någon annan hamn inom specialom-
rådet, 

 .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 UPPMANAR medlemmarnas regeringar, 
näringslivets aktörer och andra berörda in-
tressenter att på frivillig basis omedelbart ef-
terleva specialområdeskraven för specialom-
rådet i Östersjön, 

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 BEGÄR att generalsekreteraren, i överens-
stämmelse med regel 13 i bilaga IV till 
MARPOL-konventionen, underrättar alla 
parter i MARPOL-konventionen om det 
ovannämnda beslutet före den 30 september 
2016, 

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 BEGÄR OCKSÅ att generalsekreteraren 
underrättar alla medlemmar i organisationen 
om det ovannämnda beslutet. 

4 FURTHER REQUESTS the Secretary-
General to notify all Members of the Organi-
zation of the aforementioned decision. 
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