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PHỤ LỤC 2 

NGHỊ QUYẾT MEPC.329(76) 

(thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2021) 

SỬA ĐỔI PHỤ LỤC CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ NGĂN NGỪA Ô 

NHIỄM TỪ TÀU, NĂM 1973, NHƯ ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỞI NGHỊ ĐỊNH 

THƯ NĂM 1978 CÓ LIÊN QUAN 

Các sửa đổi đối với Phụ lục I Công ước MARPOL 

(Cấm sử dụng và vận chuyển dầu nhiên liệu nặng làm nhiên liệu của tàu ở 

vùng biển Bắc Cực) 

ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN, 

NHẮC LẠI Điều 38(a) trong Công ước của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về các 

chức năng mà Ủy ban Bảo vệ Môi trường Biển được phép thực hiện theo 

quy định trong các công ước quốc tế về phòng chống và kiểm soát ô nhiễm 

từ tàu biển, 

CŨNG NHẮC LẠI Điều 16 của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ 

tàu, năm 1973, được sửa đổi bởi các Nghị định thư năm 1978 và 1997 liên 

quan đến Công ước năm 1973 (MARPOL), trong đó quy định thủ tục sửa đổi 

và trao cho cơ quan có thẩm quyền của Tổ chức chức năng xem xét các sửa đổi 

để được các Bên thông qua, 

SAU KHI XEM XÉT, tại phiên họp thứ bảy mươi sáu, đã đề xuất sửa đổi Phụ 

lục I Công ước MARPOL liên quan đến việc cấm sử dụng và vận chuyển dầu 

nhiên liệu nặng làm nhiên liệu của tàu ở vùng biển Bắc Cực, đã được lưu hành 

theo Điều 16 (2) (a) của Công ước MARPOL, 

1 THÔNG QUA, theo điều 16 (2) (d) của Công ước MARPOL, các sửa đổi 

đối với Phụ lục I Công ước MARPOL, văn bản được nêu trong phụ lục của nghị 

quyết này; 

2 QUYẾT ĐỊNH, theo điều 16 (2) (f) (iii) của Công ước MARPOL, rằng 

các sửa đổi sẽ được coi là đã được chấp nhận vào ngày 1 tháng 5 năm 2022 trừ 

khi trước ngày đó không ít hơn một phần ba các Bên hoặc các đội tàu buôn kết 

hợp trong số đó chiếm không dưới 50% tổng trọng tải của đội tàu buôn trên thế 

giới đã thông báo với Tổ chức về sự phản đối của họ đối với các sửa đổi; 

3 ĐỀ NGHỊ Các Bên cần lưu ý rằng, theo Điều 16 (2) (g) (ii) của Công 

ước MARPOL, các sửa đổi nói trên sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11 năm 

2022 sau khi họ chấp nhận theo đoạn 2 ở trên; 
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4 YÊU CẦU Tổng thư ký, với mục đích của Điều 16 (2) (e) của Công ước 

MARPOL, để chuyển các bản sao có chứng thực của nghị quyết hiện tại và văn 

bản của các sửa đổi có trong phụ lục tới tất cả các Bên của Công ước MARPOL; 

5 CŨNG YÊU CẦU Tổng thư ký chuyển các bản sao của nghị quyết này 

và phụ lục của nó cho các Thành viên của Tổ chức không phải là Bên của Công 

ước MARPOL. 
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PHỤ LỤC 

CÁC SỬA ĐỔI PHỤ LỤC I CÔNG ƯỚC MARPOL 

 

(Cấm sử dụng và vận chuyển dầu nhiên liệu nặng làm nhiên liệu của tàu ở 

vùng biển Bắc Cực) 

 

 

1. Tiêu đề của chương 9 được sửa đổi như sau: 

"Chương 9 - Các yêu cầu đặc biệt đối với việc sử dụng hoặc vận chuyển 

dầu ở vùng biển cực" 

2. Một quy định 43A mới được bổ sung vào chương 9 sau quy định 43 hiện 

hành, như sau: 

 "Quy định 43A 

Yêu cầu đặc biệt đối với việc sử dụng và vận chuyển dầu làm nhiên liệu 

ở vùng biển Bắc Cực 

1 Ngoại trừ các tàu tham gia vào việc đảm bảo an toàn cho tàu 

hoặc trong các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, và các tàu dành riêng 

cho việc chuẩn bị và ứng phó sự cố tràn dầu, việc sử dụng và vận 

chuyển các loại dầu được xác định trong khoản 1.2 của quy định 43 

làm nhiên liệu cho tàu sẽ bị cấm trong Vùng biển Bắc Cực, như được 

định nghĩa trong quy định 46.2 của Phụ lục này, vào và sau ngày 1 

tháng 7 năm 2024. 

2 Bất chấp các quy định tại khoản 1 của quy định này, đối với các 

tàu áp dụng quy định 12A của Phụ lục này hoặc quy định 1.2.1 của 

chương 1 phần II-A của Bộ luật về tàu hoạt động tại các vùng nước 

thuộc cực trái đất, việc sử dụng và vận chuyển các loại dầu được xác 

định trong khoản 1.2 của quy định 43 làm nhiên liệu cho tàu bè sẽ bị cấm 

ở vùng biển Bắc Cực, vào và sau ngày 1 tháng 7 năm 2029. 

3 Khi các hoạt động trước đó đã bao gồm việc sử dụng và vận 

chuyển các loại dầu được liệt kê trong đoạn 1.2 của quy định 43 làm 

nhiên liệu, thì việc làm sạch hoặc xả các bồn chứa hoặc đường ống là 

không cần thiết. 
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4 Bất chấp các quy định tại khoản 1 và 2 của quy định này, Cơ 

quan quản lý của một Bên tham gia Công ước này, đường bờ biển có 

biên giới với vùng biển Bắc Cực, có thể tạm thời từ bỏ các yêu cầu tại 

khoản 1 của quy định này đối với các tàu treo cờ của Bên đó trong khi 

hoạt động trong các vùng biển thuộc chủ quyền hoặc quyền tài phán của 

Bên đó, có tính đến các hướng dẫn do Tổ chức xây dựng. Không có sự 

từ bỏ nào được ban hành theo đoạn này sẽ được áp dụng vào và sau 

ngày 1 tháng 7 năm 2029. 

5 Cơ quan quản lý của một Bên tham gia Công ước này cho 

phép áp dụng khoản 4 của quy định này sẽ thông báo cho Tổ chức 

để lưu hành cho các Bên thông tin chi tiết về thông tin của họ và 

hành động thích hợp, nếu có." 

 

*** 
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PHỤ LỤC 3 

NGHỊ QUYẾT MEPC.330(76) 

(thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2021) 

SỬA ĐỔI PHỤ LỤC CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ NGĂN NGỪA Ô 

NHIỄM TỪ TÀU, NĂM 1973, NHƯ ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỞI NGHỊ ĐỊNH 

THƯ NĂM 1978 CÓ LIÊN QUAN 

Sửa đổi Phụ lục I và IV Công ước MARPOL 

(Miễn cho các sà lan không tự hành không có thuyền viên khỏi các yêu cầu 

khảo sát và chứng nhận nhất định) 

ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN, 

NHẮC LẠI Điều 38(a) trong Công ước của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về các 

chức năng mà Ủy ban Bảo vệ Môi trường Biển được phép thực hiện theo 

quy định trong các công ước quốc tế về phòng chống và kiểm soát ô nhiễm 

từ tàu biển, 

CŨNG NHẮC LẠI Điều 16 của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ 

tàu, năm 1973, được sửa đổi bởi các Nghị định thư năm 1978 và 1997 liên 

quan đến Công ước năm 1973 (MARPOL), trong đó quy định thủ tục sửa đổi 

và trao cho cơ quan có thẩm quyền của Tổ chức chức năng xem xét các sửa đổi 

để được các Bên thông qua, 

SAU KHI XEM XÉT, tại phiên họp thứ bảy mươi sáu, đề xuất sửa đổi các Phụ 

lục I và IV của Công ước MARPOL liên quan đến việc miễn cho các sà lan 

không tự hành không có thuyền viên (UNSP) khỏi các yêu cầu khảo sát và 

chứng nhận, đã được lưu hành theo Điều 16 (2) (a) của Công ước MARPOL, 

1 THÔNG QUA, theo điều 16 (2) (d) của Công ước MARPOL, các sửa 

đổi Phụ lục I và IV của Công ước MARPOL, được nêu trong phụ lục của nghị 

quyết này; 

2 QUYẾT ĐỊNH, theo điều 16 (2) (f) (iii) của Công ước MARPOL, rằng 

các sửa đổi sẽ được coi là đã được chấp nhận vào ngày 1 tháng 5 năm 2022 trừ 

khi trước ngày đó không ít hơn một phần ba các Bên hoặc các đội tàu buôn kết 

hợp trong số đó chiếm không dưới 50% tổng trọng tải của đội tàu buôn trên thế 

giới đã thông báo với Tổ chức về sự phản đối của họ đối với các sửa đổi; 

3 ĐỀ NGHỊ Các Bên cần lưu ý rằng, theo Điều 16 (2) (g) (ii) của Công 

ước MARPOL, các sửa đổi nói trên sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11 năm 

2022 sau khi việc chấp nhận theo đoạn 2 ở trên; 
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4 YÊU CẦU Tổng thư ký, với mục đích của Điều 16 (2) (e) của Công ước 

MARPOL, để chuyển các bản sao được chứng thực của nghị quyết hiện tại và 

văn bản của các sửa đổi có trong các phụ lục cho tất cả các Bên của Công ước 

MARPOL; 

5 CŨNG YÊU CẦU Tổng thư ký chuyển các bản sao của nghị quyết này 

và các phụ lục của nghị quyết cho các Thành viên của Tổ chức không phải là 

Bên của Công ước MARPOL. 
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PHỤ LỤC 

CÁC SỬA ĐỔI PHỤ LỤC I CỦA CÔNG ƯỚC MARPOL 

(Miễn cho sà lan UNSP khỏi một số yêu cầu khảo sát và chứng nhận nhất 

định) 

 

 

Quy định 1 

Định nghĩa 

 

1 Đoạn 40 mới sau đây được thêm vào sau đoạn 39 hiện có: 

"40 Sà lan không tự hành không có thuyền viên (UNSP) có nghĩa là 

sà lan: 

.1 có thiết bị đẩy không phải là cơ giới;  

.2 không chở dầu (như định nghĩa trong quy định 1.1 của 

Phụ lục này); 

.3 không có máy móc được trang bị có thể sử dụng dầu hoặc 

tạo ra cặn dầu; 

.4  không có thùng chứa dầu nhiên liệu, thùng chứa dầu bôi 

trơn và thùng chứa cặn/cặn dầu; và  

.5 không có người cũng như động vật sống trên tàu." 

 

Quy định 3 

Miễn và miễn trừ 

2 Đoạn 2 hiện có được thay thế bằng đoạn sau: 

"2 Các quy định cụ thể của bất kỳ sự miễn trừ nào như vậy, ngoại 

trừ những điều khoản theo khoản 7 của quy định này, do Cơ quan quản 

lý cấp sẽ được nêu rõ trong Giấy chứng nhận được đề cập đến trong quy 

định 7 của Phụ lục này." 

3  Đoạn 7 mới sau đây được thêm vào sau đoạn 6 hiện có: 

"7  Cơ quan quản lý có thể miễn cho một sà lan không tự hành 

không có thuyền viên (UNSP) đáp ứng các yêu cầu của quy định 6.1 và 
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7.1 của Phụ lục này, bằng Giấy chứng nhận miễn trừ phòng ngừa ô 

nhiễm dầu quốc tế cho sà lan không tự hành không có thuyền viên, trong 

thời gian không quá 5 năm với điều kiện sà lan đã trải qua một cuộc 

khảo sát để xác nhận rằng các điều kiện nêu trong các quy định từ 1.39.1 

đến 1.39.5 của Phụ lục này được đáp ứng." 

 

* Tham khảo Hướng dẫn miễn cho các sà lan không tự hành không có thuyền viên 

khỏi một số yêu cầu khảo sát và chứng nhận theo Công ước MARPOL (MEPC.1 

/ Circ.892). 

Quy định 8 

Vấn đề chứng thực Giấy chứng nhận của Chính phủ khác 

4 Đoạn 4 được thay thế bằng đoạn sau: 

"4  Không có Giấy chứng nhận Ngăn ngừa Ô nhiễm Dầu Quốc tế 

hoặc Giấy chứng nhận Miễn UNSP nào được cấp cho tàu được treo cờ 

của Quốc gia không phải là Thành viên." 

Quy định 9  

Mẫu Giấy chứng nhận 

5 Đoạn văn hiện có được đánh số là đoạn 1 và đoạn 2 mới được thêm vào 

như sau: 

"2  Giấy chứng nhận miễn trừ ô nhiễm dầu quốc tế cho sà lan không 

tự hành không có thuyền viên phải được lập theo mẫu tương ứng với 

mẫu nêu trong phụ lục IV của Phụ lục này và ít nhất phải bằng tiếng 

Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha. Nếu ngôn ngữ chính thức của 

quốc gia phát hành cũng được sử dụng, ngôn ngữ này sẽ được ưu tiên 

trong trường hợp có tranh chấp hoặc khác biệt." 

6 Phụ lục IV mới được bổ sung như sau: 
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"PHỤ LỤC IV 

Mẫu giấy chứng nhận miễn cho sà lan UNSP 

GIẤY CHỨNG NHẬN MIỄN NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DẦU QUỐC TẾ 

CHO SÀ LAN KHÔNG TỰ HÀNH KHÔNG CÓ THUYỀN VIÊN (UNSP) 

 

Được ban hành theo các quy định của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ 

tàu, năm 1973, như được sửa đổi bởi Nghị định thư năm 1978 liên quan đến Nghị 

định thư này, như đã được sửa đổi, (sau đây gọi là "Công ước") thuộc thẩm 

quyền của Chính phủ: 

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

 (tên đầy đủ của Quốc gia) 

 

Bởi  ..........................................................................................................................  

(tên đầy đủ của người có thẩm quyền hoặc 

tổ chức được ủy quyền theo quy định của Công ước) 

 

Các chi tiết của tàu* 

Tên tàu  ....................................................................................   

Số hoặc chữ cái riêng biệt .......................................................   

Cảng đăng ký  ..........................................................................   

Tổng trọng tải  .........................................................................   

 

CHỨNG NHẬN: 

1 rằng sà lan không tự hành không có thuyền viên đã được khảo sát theo 

quy định 3.7 của Phụ lục I của Công ước; 

2 Cuộc khảo sát cho thấy sà lan UNSP: 

.1 có thiết bị đẩy không phải là cơ giới; 

.2 không chở dầu (như định nghĩa trong quy định 1.1 của Phụ lục I 

Công ước MARPOL); 

.3 không có máy móc được trang bị có thể sử dụng dầu hoặc tạo ra 

                                                
* Ngoài ra, các chi tiết của con tàu có thể được trình bày ngang trong các ô. 
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cặn dầu (bùn); 

.4 không có thùng chứa dầu nhiên liệu, thùng chứa dầu bôi trơn và 

thùng chứa cặn dầu (bùn), và 

.5 không có người cũng như động vật sống trên tàu 

3 Theo quy định 3.7 của Phụ lục I của Công ước, tàu được miễn chứng 

nhận và các yêu cầu khảo sát liên quan của quy định 6.1 và 7.1... 

Giấy chứng nhận này có giá trị đến (ngày/tháng/năm)  ..........................................  

tùy thuộc vào các điều kiện miễn trừ đang được duy trì. 

Ngày hoàn thành cuộc khảo sát để cấp Giấy chứng nhận (ngày/tháng/năm)  ........  

Cấp tại  .............................................................................  

(nơi cấp Giấy chứng nhận) 

 

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

(ngày cấp) (ngày/tháng/năm) (chữ ký của cán bộ có thẩm quyền  

hợp lệ cấp Giấy chứng nhận) 

 

 

(dấu hoặc tem của cơ quan cấp, nếu thích hợp)" 
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SỬA ĐỔI PHỤ LỤC IV CÔNG ƯỚC MARPOL 

(Miễn cho sà lan UNSP khỏi một số yêu cầu khảo sát và chứng nhận nhất 

định) 

 

Quy định 1  

Định nghĩa 

1 Đoạn 16 mới được thêm vào như sau: 

"16  Sà lan không tự hành không có thuyền viên (UNSP) có nghĩa là 

sà lan: 

.1 có thiết bị đẩy không phải là cơ giới; 

.2 không có người cũng như động vật sống trên tàu; 

.3 không được sử dụng để chứa nước thải trong quá trình 

vận chuyển; và 

.4 không có sự sắp xếp nào có thể tạo ra nước thải như 

được định nghĩa trong quy định 1.3 của phụ lục này." 

Quy định 3 

Ngoại lệ 

2 Tiêu đề của quy định được thay thế bằng tiêu đề sau:  

"Ngoại lệ và Miễn trừ" 

3 Đoạn 2 mới sau được thêm vào như sau: 

"2 Cơ quan quản lý có thể miễn cho một sà lan không tự hành 

không có thuyền viên (UNSP)* khỏi các yêu cầu của quy định 4.1 và 

5.1 của Phụ lục này, bằng Giấy chứng nhận miễn trừ ngăn ngừa ô 

nhiễm nước thải quốc tế cho sà lan không tự hành không có thuyền viên 

(UNSP), trong thời hạn không quá 5 năm với điều kiện sà lan đã trải qua 

một cuộc khảo sát để xác nhận rằng các điều kiện được đề cập trong các 

quy định từ 1.16.1 đến 1.16. 4 trong Phụ lục này được đáp ứng." 

_   

* Tham khảo Hướng dẫn miễn trừ các yêu cầu khảo sát và chứng nhận của sà lan 

không tự hành không có thuyền viên theo Công ước MARPOL (MEPC.1 / 

Circ.892). 
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Quy định 6 

Vấn đề chứng thực Giấy chứng nhận của Chính phủ khác 

4 Đoạn 4 được thay thế bằng đoạn sau: 

"4  Không có Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm nước thải quốc tế 

hoặc Giấy chứng nhận miễn cho UNSP nào được cấp cho tàu được treo 

cờ của Quốc gia không phải là Thành viên." 

 

Quy định 7 

Mẫu giấy chứng nhận 

5 Đoạn hiện tại được đánh số là đoạn 1 và tham chiếu đến "phụ lục" được 

thay thế bằng "phụ lục 1". 

6 Một đoạn 2 mới được thêm vào như sau: 

"2 Giấy chứng nhận miễn ngăn ngừa ô nhiễm nước thải quốc tế cho 

sà lan không tự hành không có thuyền viên (UNSP) phải được lập theo 

mẫu tương ứng với mẫu nêu trong phụ lục II của Phụ lục này và ít nhất 

phải bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha. Nếu ngôn ngữ 

chính thức của quốc gia phát hành cũng được sử dụng, ngôn ngữ này sẽ 

được ưu tiên trong trường hợp có tranh chấp hoặc khác biệt." 

 

Phụ lục 

7 Phụ lục hiện có được đánh số là phụ lục I và phụ lục II mới được bổ 

sung như sau: 
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"PHỤ LỤC II 

Mẫu giấy chứng nhận miễn cho sà lan UNSP 

GIẤY CHỨNG NHẬN MIỄN NGĂN NGỪA Ô NHIỄM NƯỚC THẢI 

QUỐC TẾ CHO SÀ LAN KHÔNG TỰ HÀNH KHÔNG CÓ THUYỀN 

VIÊN (UNSP)  

Được ban hành theo các quy định của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ 

tàu, năm 1973, như được sửa đổi bởi Nghị định thư năm 1978 liên quan đến Nghị 

định thư này, như đã được sửa đổi, (sau đây gọi là "Công ước") thuộc thẩm 

quyền của Chính phủ: 

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

 (tên đầy đủ của Quốc gia) 

 

Bởi  ..........................................................................................................................  

(tên đầy đủ người có thẩm quyền hoặc tổ chức  

được ủy quyền theo quy định của Công ước) 

 

Các chi tiết của tàu* 

Tên tàu  ....................................................................................   

Số hoặc chữ cái riêng biệt .......................................................   

Cảng đăng ký  ..........................................................................   

Tổng trọng tải  .........................................................................   

 

CHỨNG NHẬN: 

1 Sà lan không tự hành không có thuyền viên (UNSP) đã được khảo sát 

theo quy định 3.2 của Phụ lục IV của Công ước; 

2 Cuộc khảo sát cho thấy sà lan không tự hành không có thuyền viên 

(UNSP): 

.1 có thiết bị đẩy không phải là cơ giới; 

.2 không có người cũng như động vật sống trên tàu; 

.3 không được sử dụng để chứa nước thải trong quá trình vận 

                                                
* Ngoài ra, các chi tiết của con tàu có thể được trình bày ngang trong các ô. 
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chuyển; và 

.4 không có sự sắp xếp nào có thể tạo ra nước thải như được định 

nghĩa trong quy định 1.3 của Phụ lục IV Công ước MARPOL. 

3 rằng tàu được miễn trừ theo quy định 3.2 của Phụ lục IV của Công ước 

khỏi việc chứng nhận và các yêu cầu khảo sát liên quan của quy định 4.1 và 

5.1. 

Giấy chứng nhận này có giá trị đến (ngày/tháng/năm)  ..........................................  

tùy thuộc vào các điều kiện miễn trừ đang được duy trì. 

Ngày hoàn thành cuộc khảo sát để cấp giấy chứng nhận (ngày/tháng/năm) ..........  

 

Cấp tại ......................................................................................................................  

(nơi cấp Giấy chứng nhận) 

 

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

 

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

(ngày cấp) (ngày/tháng/năm): (chữ ký của cán bộ có thẩm quyền hợp pháp 

cấp Giấy chứng nhận) 

 

(dấu hoặc tem của cơ quan cấp, nếu thích hợp)" 

 

 

*** 
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PHỤ LỤC 4 

NGHỊ QUYẾT MEPC.331(76) 

(thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2021) 

SỬA ĐỔI CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ KIỂM SOÁT CÁC HỆ THỐNG 

CHỐNG HÀ ĐỘC HẠI TRÊN TÀU BIỂN, 2001 

Sửa đổi Phụ lục 1 và 4 

(Kiểm soát cybutryne và mẫu Giấy chứng nhận hệ thống chống hà quốc tế) 

ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN, 

NHẮC LẠI Điều 38 (a) của Công ước về Tổ chức Hàng hải Quốc tế liên quan 

đến chức năng của Ủy ban Bảo vệ Môi trường Biển được các Công ước quốc tế 

trao cho Ủy ban này về ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm biển từ tàu biển, 

CŨNG NHẮC LẠI Điều 16 của Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống 

chống hà độc hại trên tàu biển, năm 2001 (Công ước AFS), trong đó quy định 

thủ tục sửa đổi và trao cho Ủy ban bảo vệ môi trường biển của Tổ chức chức 

năng xem xét các sửa đổi để được các bên thông qua, 

SAU KHI XEM XÉT, tại phiên họp thứ bảy mươi sáu, đề xuất sửa đổi Công ước 

AFS liên quan đến các biện pháp kiểm soát đối với cybutryne và hình thức của 

Giấy chứng nhận hệ thống chống hà quốc tế, 

1 THÔNG QUA, theo Điều 16 (2) (c) của Công ước AFS, các sửa đổi của 

Phụ lục 1 và 4, nội dung được nêu trong phụ lục của nghị quyết này; 

2 QUYẾT ĐỊNH, được coi là đã được chấp nhận vào ngày 1 tháng 7 năm 

2022 trừ khi trước ngày đó, hơn một phần ba các Bên đã thông báo cho Tổng 

thư ký rằng họ phản đối các sửa đổi; 

3 ĐỀ NGHỊ Các Bên cần lưu ý rằng, theo các điều 16 (2) (f) (ii) và (iii) 

của Công ước AFS, các sửa đổi nói trên sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 

2023 sau khi họ chấp nhận theo đoạn 2 ở trên; 

4 CŨNG ĐỀ NGHỊ Các Bên nhắc nhở các tàu treo cờ của mình và được 

xác nhận là bị ảnh hưởng bởi các sửa đổi của Phụ lục 1 của Công ước AFS được 

thông qua bằng nghị quyết này đưa ra yêu cầu khảo sát kịp thời để cấp Giấy 

chứng nhận Hệ thống Chống hà Quốc tế, ở dạng mẫu sửa đổi được thông qua 

bằng nghị quyết này, sử dụng thủ tục nêu trong các đoạn 4 và 5.3, phụ lục của 

nghị quyết MEPC.195 (61), có thể được Tổ chức sửa đổi, để các tàu có Giấy 

chứng nhận hệ thống chống hà quốc tế trên tàu không quá 24 tháng sau khi các 
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sửa đổi của Phụ lục 1 của Công ước AFS có hiệu lực được thông qua bằng nghị 

quyết này; 

5 ĐỀ NGHỊ THÊM Các Bên cấp Giấy chứng nhận hệ thống chống hà 

quốc tế mới, ở dạng mẫu sửa đổi được thông qua bằng nghị quyết này, ở lần áp 

dụng hệ thống chống hà tiếp theo, trong trường hợp các tàu được xác nhận là 

không bị ảnh hưởng bởi các sửa đổi Phụ lục 1 của Công ước AFS được thông 

qua bằng nghị quyết này; 

6 YÊU CẦU Tổng thư ký, với mục đích của Điều 16 (2) (d) của Công ước 

AFS, chuyển các bản sao có chứng thực của nghị quyết này và văn bản của các 

sửa đổi có trong phụ lục tới tất cả các Bên của Công ước AFS; 

7 CŨNG YÊU CẦU Tổng thư ký chuyển các bản sao của nghị quyết này 

và phụ lục của nghị quyết cho các Thành viên của Tổ chức không phải là Bên 

của Công ước AFS; 

8 YÊU CẦU THÊM Tổng thư ký chuẩn bị một văn bản hợp nhất được 

chứng nhận của Công ước AFS. 
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PHỤ LỤC 

SỬA ĐỔI CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ KIỂM SOÁT CÁC HỆ THỐNG 

CHỐNG HÀ ĐỘC HẠI TRÊN TÀU BIỂN, 2001 

 

Phụ lục 1 

Kiểm soát hệ thống chống hà 

1 Các hàng sau được thêm vào bảng trong Phụ lục 1 của Công ước AFS 

năm 2001: " 

Hệ thống 

chống hà 

Các biện pháp 

kiểm soát 

Áp dụng Ngày có hiệu lực 

Cybutryne 

CAS số 

28159-98-0 

Các tàu không 

được áp dụng hoặc 

tái áp dụng các hệ 

thống chống hà có 

chứa chất này 

Các tàu Ngày 1 tháng 1 

năm 2023 

Cybutryne 

CAS số 

28159-98-0 

Các tàu có hệ thống 

chống hà có chứa 

chất này trong lớp 

sơn bên ngoài của 

vỏ tàu hoặc các bộ 

phận hoặc bề mặt 

bên ngoài vào ngày 

1 tháng 1 năm 2023 

phải: 

(1) loại bỏ hệ thống 

chống hà; hoặc là 

(2) áp dụng một lớp 

phủ tạo thành một 

rào cản để rửa trôi 

chất này khỏi hệ 

thống chống hà 

không tuân thủ bên 

dưới 

Tất cả các tàu 

ngoại trừ: 

(1) các bệ cố định 

và nổi, các FSU và 

FPSO đã được xây 

dựng trước ngày 1 

tháng 1 năm 2023 

và chưa ở trong ụ 

khô vào hoặc sau 

ngày 1 tháng 1 năm 

2023; 

(2) tàu không tham 

gia hành trình quốc 

tế; và 

(3) tàu có tổng 

dung tích dưới 400 

tấn tham gia các 

chuyến đi quốc tế, 

nếu được (các) 

Quốc gia ven biển 

chấp nhận 

Theo lịch trình của 

hệ thống chống hà 

sau ngày 1 tháng 1 

năm 2023, tại lần 

gia hạn tiếp theo 

nhưng không muộn 

hơn 60 tháng sau 

lần áp dụng cuối 

cùng hệ thống 

chống hà có chứa 

cybutryne cho tàu 
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Phụ lục 4 

Khảo sát và yêu cầu chứng nhận đối với hệ thống chống hà 

2 Quy định 2 (3) được thay thế bằng quy định sau: 

"(3)  Đối với các tàu có hệ thống chống hà được kiểm soát theo Phụ lục 

1 đã được áp dụng trước ngày hệ thống này có hiệu lực, Chính quyền sẽ 

cấp Giấy chứng nhận theo các khoản (1) và (2) của quy định này không 

muộn hơn hai năm sau khi kiểm soát đó có hiệu lực. Đoạn này sẽ không 

ảnh hưởng đến bất kỳ yêu cầu nào đối với các tàu phải tuân theo Phụ lục 

1." 

Phụ lục 1 của Phụ lục 4 

Mẫu Giấy chứng nhận hệ thống chống hà quốc tế 

3 Phần của biểu mẫu của Giấy chứng nhận Hệ thống Chống hà Quốc tế 

(phụ lục 1) liệt kê các lựa chọn tuân thủ cho các hệ thống chống hà có kiểm soát 

trên tàu được thay thế bằng phần sau: 

"Hệ thống chống hà được kiểm soát theo Phụ lục 1 bao gồm: 

 Chưa áp dụng 

trong và sau 

khi đóng tàu 

Đã được áp 

dụng trên con 

tàu này trước 

đây, nhưng đã 

bị loại bỏ bởi 

Đã được áp dụng 

trên con tàu này 

trước đây, nhưng 

đã được bao phủ 

bởi một lớp sơn 

lót được áp dụng 

bởi 

Đã được áp dụng 

trên con tàu này 

trước đây, nhưng 

không phải trong 

lớp phủ bên ngoài 

của vỏ tàu hoặc 

các bộ phận bên 

ngoài hoặc bề mặt 

vào ngày 

Đã được áp 

dụng trên con 

tàu này trước 

ngày 

Các hợp chất 

organotin 

hoạt động 

như chất diệt 

khuẩn 

 …………… 

(điền tên phương 

tiện) 

ngày 

…………… 

(ngày/tháng/năm) 

 

………………… 

(điền tên phương 

tiện) 

ngày 

……………. 

(ngày/tháng/năm) 

 

  

 

 

Không áp dụng Không áp dụng 

Cybutryne 

 

…………… 

(điền tên phương 

tiện) 

ngày 

…………… 

(ngày/tháng/năm) 

 

 

………………… 

(điền tên phương 

tiện) 

ngày 

……………. 

(ngày/tháng/năm) 

 

 

 

 

 

 

Ngày 1 tháng 01 

năm 2023 

 

 

Ngày 1 tháng 01 

năm 2023 nhưng 

phải được loại bỏ 

hoặc phủ một lớp 

sơn lót trước ngày 

………………. 

(ngày/tháng/năm) 

 

" 

*** 
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PHỤ LỤC 5 

NGHỊ QUYẾT MEPC.332(76) 

(thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2021) 

SỬA ĐỔI HƯỚNG DẪN NĂM 2018 VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ 

THIẾT KẾ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG (EEDI) ĐẠT ĐƯỢC CHO TÀU 

MỚI (NGHỊ QUYẾT MEPC.308 (73), ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỞI NGHỊ 

QUYẾT MEPC.322 (74)) 

ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN, 

NHẮC LẠI Điều 38 (a) của Công ước về Tổ chức Hàng hải Quốc tế liên quan 

đến các chức năng của Ủy ban Bảo vệ Môi trường Biển (Ủy ban) được các Công 

ước quốc tế trao cho Ủy ban này về ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm từ tàu biển, 

CŨNG NHẮC LẠI rằng, phiên họp thứ sáu mươi hai đã thông qua Các sửa đổi 

phụ lục của Nghị định thư năm 1997 bằng nghị quyết MEPC.203 (62), để sửa 

đổi Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu biển, năm 1973, được sửa 

đổi bằng Nghị định thư năm 1978 có liên quan (bao gồm các quy định về tiết 

kiệm năng lượng cho tàu trong Phụ lục VI Công ước MARPOL), 

LƯU Ý rằng các sửa đổi Phụ lục VI công ước MARPOL nói trên có hiệu lực 

vào ngày 1 tháng 1 năm 2013, 

CŨNG LƯU Ý rằng Quy định 22 (Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng đạt được 

(EEDI đạt được)) của Phụ lục VI Công ước MARPOL, đã được sửa đổi, yêu cầu 

rằng EEDI phải được tính toán có tính đến các hướng dẫn do Tổ chức xây dựng, 

LƯU Ý THÊM Hướng dẫn năm 2012 về phương pháp tính Chỉ số thiết kế hiệu 

quả năng lượng (EEDI) đạt được cho tàu mới, được thông qua tại phiên họp thứ 

sáu mươi ba theo nghị quyết MEPC.212 (63), được thay thế bằng Hướng dẫn 

năm 2014 về phương pháp tính Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng (EEDI) đạt 

được cho tàu mới (nghị quyết MEPC.245 (66)), sau đó đã được thay thế bằng 

Hướng dẫn năm 2018 về phương pháp tính Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng 

(EEDI) đạt được cho tàu mới (nghị quyết MEPC .308 (73)), 

LƯU Ý rằng, phiên họp thứ bảy mươi tư đã thông qua Sửa đổi Hướng dẫn năm 

2018 về phương pháp tính Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng (EEDI) đạt được 

cho các tàu mới theo nghị quyết MEPC.322 (74),, 

SAU KHI XEM XÉT, phiên họp thứ bảy mươi sáu đã đề xuất sửa đổi Hướng 

dẫn năm 2018 về phương pháp tính Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng (EEDI) 

đạt được cho tàu mới (Nghị quyết MEPC.308 (73), được sửa đổi bằng nghị 
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quyết MEPC.322 (74) ), 

1 THÔNG QUA sửa đổi Hướng dẫn năm 2018 về phương pháp tính Chỉ 

số thiết kế hiệu quả năng lượng (EEDI) đạt được cho tàu mới (nghị quyết 

MEPC.308 (73), được sửa đổi bằng Nghị quyết MEPC.322 (74)), như được nêu 

trong phụ lục Nghị quyết này; 

2 ĐỀ NGHỊ Các chính quyền tính đến các sửa đổi nói trên khi xây dựng và 

ban hành luật quốc gia có hiệu lực và thực hiện các điều khoản được nêu trong 

quy định 20, Phụ lục VI Công ước MARPOL đã được sửa đổi; 

3 YÊU CẦU Các Bên của Phụ lục VI Công ước MARPOL và các Chính 

phủ Thành viên khác gửi các sửa đổi đến các chủ tàu, người điều hành tàu, cơ sở 

đóng tàu, nhà thiết kế tàu và bất kỳ bên liên quan nào khác; 

4 ĐỒNG Ý giữ nguyên các Hướng dẫn này, đã được sửa đổi, đang được 

xem xét, dựa trên kinh nghiệm thu được từ việc thực hiện các Hướng dẫn này. 
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PHỤ LỤC 

SỬA ĐỔI HƯỚNG DẪN NĂM 2018 VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ 

THIẾT KẾ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG (EEDI) ĐẠT ĐƯỢC CHO TÀU 

MỚI 

1 Phần 3 mới được thêm vào, như sau: 

"3 Báo cáo Bắt buộc về Giá trị EEDI Đạt được và Thông tin 

Liên quan 

3.1. Theo quy định 22.3, Phụ lục VI Công ước MARPOL, đối với 

mỗi con tàu tuân theo quy định 24, Chính quyền hoặc bất kỳ tổ 

chức nào được ủy quyền hợp pháp của Chính quyền phải báo cáo 

các giá trị EEDI cần thiết và đạt được cũng như thông tin liên 

quan có tính đến các Hướng dẫn này thông qua liên lạc điện tử. 

3.2. Thông tin cần báo cáo như sau: 

.1 giai đoạn EEDI áp dụng (ví dụ: Giai đoạn 1, Giai đoạn 2, 

v.v.); 

.2 số nhận dạng (chỉ sử dụng cho Ban Thư ký IMO); 

.3 loại tàu; 

.4 Tham chiếu kích thước thương mại phổ biến * (xem Chú 

thích (3) trong phụ lục 5 của Hướng dẫn này), nếu có; 

.5 DWT hoặc GT (nếu thích hợp); 

.6 Năm giao tàu; 

.7 giá trị EEDI bắt buộc; 

.8 Giá trị EEDI đạt được; 

.9 thông số kích thước (chiều dài Lpp (m), chiều rộng Bs 

(m) và mớn nước (m)); 

.10 Vref (knot) và PME (kW); 

.11 sử dụng các công nghệ tiên tiến (thuật ngữ thứ 4 và thứ 5 

trong phương trình EEDI, nếu có); 

.12 tuyên bố ngắn gọn* mô tả các yếu tố thiết kế chính hoặc 

các thay đổi được sử dụng để có EEDI đạt được (nếu 

                                                
* Không phải xác minh. 
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thích hợp), nếu có; 

.13 Loại nhiên liệu được sử dụng để tính toán EEDI đạt được 

và đối với động cơ nhiên liệu kép, tỷ lệ fDFkhí; và 

.14 ký hiệu lớp băng (nếu có). 

3.3. Thông tin trong đoạn 3.2 không bắt buộc phải được báo cáo đối 

với các tàu mà các giá trị EEDI bắt buộc và giá trị EEDI đạt được 

đã được báo cáo cho Tổ chức. 

3.4. Định dạng báo cáo chuẩn hóa cho Báo cáo Bắt buộc về Giá trị 

EEDI Đạt được và Thông tin Liên quan được trình bày trong phụ 

lục 5." 

2 Phụ lục 5 mới được thêm vào, như sau: 
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"PHỤ LỤC 5 

ĐỊNH DẠNG TIÊU CHUẨN ĐỂ GỬI THÔNG TIN EEDI ĐƯỢC ĐƯA VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU EEDI 

Số IMO 

(1) 

Loại 

tàu 

(2) 

Kích 

thước 

thương 

mại phổ 

biến 

(3) 

Dung tích 

(4) 

Thông số kích 

thước 

Năm 

giao 

tàu 

Giai 

đoạn áp 

dụng 

EEDI 

bắt 

buộc 

EEDI 

đạt 

được 

Vref 

(knot) 

(9) 

PME 

(kW) 

(10) 

Loại 

nhiên 

liệu 

(11) 

fDF 

Khí 

(12) 

Loại 

băng 

(13) 

EEDI kỳ 4 (Lắp 

đặt công nghệ điện 

sáng tạo) 

EEDI kỳ 5 (Lắp 

đặt công nghệ cơ 

khí sáng tạo) 

Tuyên bố 

ngắn gọn 

khi thích 

hợp mô 

tả các 

yếu tố 

thiết kế 

chính 

hoặc các 

thay đổi 

được sử 

dụng để 

có EEDI 

đạt được 

(15) 

DWT GT 

(5) 

Lpp 

(m) 

(6) 

Bs 

(m) 

(7) 

Mớn 

nước 

(m) 

(8) 

Có / 

Không 

Tên, phác 

thảo và 

phương 

tiện / 

cách thức 

hoạt động 

của công 

nghệ (14) 

Có / 

Không 

Tên, 

phác 

thảo và 

phương 

tiện / 

cách 

thức hoạt 

động của 

công 

nghệ 

(14) 

                      

                      

 

Lưu ý 

(1) Số IMO chỉ được gửi để sử dụng cho Ban Thư ký. 

(2) Như được định nghĩa trong quy định 2 của Phụ lục VI Công ước MARPOL. 

(3) Cần cung cấp thông tin tham khảo về kích thước thương mại phổ biến (TEU cho tàu container, CEU (RT43) cho tàu chở 

hàng ro-ro (phương tiện vận chuyển), mét khối cho tàu chở khí và Tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG)), nếu có. 

(4) DWT hoặc GT chính xác, nếu thích hợp, phải được cung cấp. Ban thư ký nên làm tròn dữ liệu DWT hoặc GT lên đến 500 

gần nhất khi những dữ liệu này được cung cấp cho MEPC. (Đối với tàu container, nên cung cấp 100% DWT trong khi 

70% DWT nên được sử dụng khi tính toán giá trị EEDI). 

(5) GT phải được cung cấp cho một tàu chở khách du lịch có động cơ không thông thường như được định nghĩa trong các quy 
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định 2.2.11 và 2.2.19, tương ứng, Phụ lục VI Công ước MARPOL. Cả DWT và GT phải được cung cấp cho tàu chở hàng 

ro-ro (chuyên chở phương tiện) như được định nghĩa trong quy định 2.2.27 của Phụ lục VI Công ước MARPOL. 

(6) Như đã định nghĩa trong đoạn 2.2.13 của Hướng dẫn năm 2018 về phương pháp tính Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng 

(EEDI) đạt được cho tàu mới (nghị quyết MEPC.308 (73), đã được sửa đổi). Lpp chính xác phải được cung cấp. Ban thư 

ký sẽ làm tròn dữ liệu Lpp lên đến 10 gần nhất khi những dữ liệu này sau đó được cung cấp cho MEPC. 

(7) Như đã định nghĩa trong đoạn 2.2.16 của Hướng dẫn năm 2018 về phương pháp tính Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng 

(EEDI) đạt được cho tàu mới (nghị quyết MEPC.308 (73), đã được sửa đổi). Bs chính xác nên được cung cấp. Ban thư ký 

sẽ làm tròn dữ liệu Bs đến 1 khi những dữ liệu này được cung cấp cho MEPC. 

(8) Như được định nghĩa trong đoạn 2.2.15 của Hướng dẫn năm 2018 về phương pháp tính Chỉ số thiết kế hiệu quả năng 

lượng (EEDI) đạt được cho tàu mới (nghị quyết MEPC.308 (73), đã được sửa đổi). Bản thảo chính xác nên được cung 

cấp. Ban Thư ký sẽ làm tròn dữ liệu dự thảo lên thành 1 gần nhất khi những dữ liệu này được cung cấp cho MEPC. 

(9) Như đã định nghĩa trong đoạn 2.2.2 của Hướng dẫn năm 2018 về phương pháp tính Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng 

(EEDI) đạt được cho tàu mới (nghị quyết MEPC.308 (73), đã được sửa đổi). Vref chính xác nên được cung cấp. Ban thư 

ký sẽ làm tròn dữ liệu Vref lên đến 0,5 gần nhất khi những dữ liệu này sau đó được cung cấp cho MEPC. 

(10) Như được định nghĩa trong đoạn 2.2.5.1 của Hướng dẫn năm 2018 về phương pháp tính Chỉ số thiết kế hiệu quả năng 

lượng (EEDI) đạt được cho tàu mới (nghị quyết MEPC.308 (73), đã được sửa đổi). PME chính xác phải được cung cấp. 

Ban Thư ký sẽ làm tròn dữ liệu PME lên đến 100 gần nhất khi những dữ liệu này được cung cấp cho MEPC. 

(11) Như đã định nghĩa trong đoạn 2.2.1 của Hướng dẫn năm 2018 về phương pháp tính Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng 

(EEDI) đạt được cho tàu mới (nghị quyết MEPC.308 (73), đã được sửa đổi) hoặc phương pháp khác (sẽ được nêu rõ). 

Trong trường hợp tàu được trang bị động cơ hai nhiên liệu, cần cung cấp loại "nhiên liệu chính". 

(12) Như định nghĩa trong đoạn 2.2.1 của Hướng dẫn năm 2018 về phương pháp tính Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng 

(EEDI) đạt được cho tàu mới (nghị quyết MEPC.308 (73), đã được sửa đổi), nếu có. 

(13) Loại băng, được sử dụng để tính toán các hệ số hiệu chỉnh cho các tàu được phân loại băng như được định nghĩa trong các 

khoản 2.2.8.1 và 2.2.11.1 của Hướng dẫn năm 2018 về phương pháp tính Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng (EEDI) đạt 

được cho các tàu mới (Nghị quyết MEPC.308 (73), đã được sửa đổi), nếu có, cần được cung cấp. 
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(14) Trong trường hợp các công nghệ tiết kiệm năng lượng sáng tạo đã được đưa vào Hướng dẫn năm 2013 về xử lý các công 

nghệ tiết kiệm năng lượng sáng tạo để tính toán và xác minh EEDI đạt được 

(MEPC.1 / Circ.815), tên của công nghệ phải được xác định. Nếu không, tên, phác thảo và phương tiện / cách thức thực 

hiện của công nghệ phải được xác định. 

(15) Để hỗ trợ IMO trong việc đánh giá các xu hướng thiết kế liên quan, hãy đưa ra một tuyên bố ngắn gọn nếu thích hợp, mô 

tả các yếu tố thiết kế chính hoặc các thay đổi được sử dụng để có EEDI đạt được. 

" 

*** 
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PHỤ LỤC 6 

GIẢI THÍCH THỐNG NHẤT THEO QUY ĐỊNH 2.23 PHỤ LỤC VI 

CÔNG ƯỚC MARPOL 

(cập nhật cách giải thích thống nhất được cung cấp trong các đoạn 1.2.3 và 1.2.4 

của phụ lục MEPC.1 / Circ.795 / Rev.4) 

1 Định nghĩa "tàu mới" 

Quy định 2 

Định nghĩa 

Quy định 2.23 đọc như sau:  

"Tàu mới có nghĩa là một tàu: 

.1 mà hợp đồng đóng tàu được ký vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 

2013; hoặc là 

.2 trong trường hợp không có hợp đồng đóng tàu, phần tàu được đặt 

hoặc đang ở giai đoạn đóng tàu tương tự vào hoặc sau ngày 1 

tháng 7 năm 2013; hoặc là 

.3 việc giao hàng vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2015." 

Giải thích: 

1.1 Đối với việc áp dụng định nghĩa "tàu mới" như quy định trong quy định 

2.23 cho từng giai đoạn quy định trong bảng 1 của quy định 21, cần được hiểu 

như sau: 

.1 ngày được chỉ định trong quy định 2.23.1 nên được thay thế bằng 

ngày bắt đầu của mỗi giai đoạn; 

.2 ngày được chỉ định trong quy định 2.23.2 nên được thay thế bằng 

ngày của sáu tháng sau ngày bắt đầu của mỗi giai đoạn; và 

.3 Ngày được chỉ định trong quy định 2.23.3, đối với Giai đoạn 1, 2 

và 3, phải được thay thế bằng ngày của 48 tháng sau ngày bắt đầu 

của mỗi giai đoạn. 

1.2 Với cách giải thích ở trên, EEDI bắt buộc của mỗi giai đoạn được áp 

dụng cho con tàu mới sau đây thuộc một trong các loại được xác định trong các 

quy định từ 2.25 đến 2.31 và áp dụng cho chương 4: 

(……) 



MEPC 76/15/Add.2 

Phụ lục 6, Trang 2 

 

I:\MEPC\76\MEPC 76-15-Add.2.docx 

.3 EEDI bắt buộc của Giai đoạn 2 được áp dụng cho tàu mới sau 

đây: 

.1 đối với các loại tàu khi Giai đoạn 2 kết thúc vào ngày 31 

tháng 3 năm 2022*: 

.1 Hợp đồng đóng tàu được đặt trong Giai đoạn 2 và 

giao trước ngày 1 tháng 4 năm 2026; hoặc là 

.2 hợp đồng đóng tàu được ký trước Giai đoạn 2 và 

giao tàuvào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2024 và 

trước ngày 1 tháng 4 năm 2026; hoặc là  

trong trường hợp không có hợp đồng đóng tàu: 

.3 Sống tàu được đặt hoặc đang ở giai đoạn đóng tàu 

tương tự vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2020 

và trước ngày 1 tháng 10 năm 2022 và giao tàu 

trước ngày 1 tháng 4 năm 2026; hoặc là 

.4 Sống tàu được đặt hoặc đang ở giai đoạn đóng tàu 

tương tự trước ngày 1 tháng 7 năm 2020 và giao 

tàu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2024 và 

trước ngày 1 tháng 4 năm 2026. 

.2 đối với các loại tàu mà Giai đoạn 2 kết thúc vào ngày 31 

tháng 12 năm 2024: 

.1 Hợp đồng đóng tàu được ký trong Giai đoạn 2 và 

giao tàu trước ngày 1 tháng 1 năm 2029; hoặc là 

.2 hợp đồng đóng tàu được ký trước Giai đoạn 2 và 

giao tàu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2024 và 

trước ngày 1 tháng 1 năm 2029; hoặc là  

trong trường hợp không có hợp đồng đóng tàu: 

.3 Sống tàu được đặt hoặc đang ở giai đoạn đóng tàu 

tương tự vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2020 

và trước ngày 1 tháng 7 năm 2025 và giao tàu 

trước ngày 1 tháng 1 năm 2029; hoặc là 

                                                
* Giải thích thống nhất có thể áp dụng khi nghị quyết EPC.324 (75) có hiệu lực vào ngày 1 

tháng 4 năm 2022. 
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.4 Sống tàu được đặt hoặc đang ở giai đoạn đóng tàu 

tương tự trước ngày 1 tháng 7 năm 2020 và giao 

hàng vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2024 và 

trước ngày 1 tháng 1 năm 2029. 

.4 EEDI bắt buộc của Giai đoạn 3 được áp dụng cho con tàu mới 

sau: 

.1 đối với các loại tàu mà Giai đoạn 3 bắt đầu từ ngày 1 

tháng 4 năm 2022 trở đi: 

.1 hợp đồng đóng tàu được ký trong Giai đoạn 3; 

hoặc là 

.2 hợp đồng đóng tàu được ký trước Giai đoạn 3 và 

giao tàu vào hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm 2026; 

hoặc là 

trong trường hợp không có hợp đồng đóng tàu: 

.3 Sống tàu được đặt hoặc đang ở giai đoạn đóng tàu 

tương tự vào hoặc sau ngày 1 tháng 10 năm 2022; 

hoặc là 

.4 Sống tàu được đặt hoặc đang ở giai đoạn đóng tàu 

tương tự trước ngày 1 tháng 10 năm 2022 và giao 

tàu vào hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm 2026. 

.2 đối với các loại tàu mà Giai đoạn 3 bắt đầu từ ngày 1 

tháng 1 năm 2025 trở đi: 

.1 hợp đồng đóng tàu được ký trong Giai đoạn 3; 

hoặc là 

.2 hợp đồng đóng tàu được đặt trước Giai đoạn 3 và 

giao tàu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2029; 

hoặc là 

trong trường hợp không có hợp đồng đóng tàu: 

.3 Sống tàu được đặt hoặc đang ở giai đoạn đóng tàu 

tương tự vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2025; 

hoặc là 

.4 Sống tàu được đặt hoặc đang ở giai đoạn đóng tàu 

tương tự trước ngày 1 tháng 7 năm 2025 và giao 



MEPC 76/15/Add.2 

Phụ lục 6, Trang 4 

 

I:\MEPC\76\MEPC 76-15-Add.2.docx 

tàu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2029. 

(……) 

 

*** 
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PHỤ LỤC 7 

NGHỊ QUYẾT MEPC.333(76) 

(thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2021) 

HƯỚNG DẪN NĂM 2021 VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ HIỆU QUẢ 

NĂNG LƯỢNG TÀU HIỆN CÓ (EEXI) ĐẠT ĐƯỢC 

ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN, 

NHẮC LẠI Điều 38(a) trong Công ước của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về các 

chức năng mà Ủy ban Bảo vệ Môi trường Biển được phép thực hiện theo quy 

định trong các công ước quốc tế về phòng chống và kiểm soát ô nhiễm từ tàu 

biển, 

LƯU Ý rằng theo nghị quyết MEPC.328 (76), đã thông qua Phụ lục VI Công ước 

MARPOL sửa đổi năm 2021, dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11 năm 

2022 sau khi được coi là đã chấp nhận vào ngày 1 tháng 5 năm 2022, 

LƯU Ý CỤ THỂ rằng Phụ lục VI Công ước MARPOL sửa đổi năm 2021 bao 

gồm các sửa đổi liên quan đến các biện pháp kỹ thuật và hoạt động dựa trên mục 

tiêu bắt buộc để giảm cường độ carbon trong vận tải quốc tế, 

LƯU Ý THÊM rằng Quy định 23 của Phụ lục VI công ước MARPOL yêu cầu 

rằng EEXI đạt được phải được tính toán có tính đến các hướng dẫn do Tổ chức 

xây dựng, 

CÔNG NHẬN rằng các sửa đổi nêu trên đối với Phụ lục VI Công ước 

MARPOL yêu cầu các hướng dẫn liên quan để thực hiện thống nhất và hiệu quả 

các quy định và cung cấp đủ thời gian chuẩn bị cho ngành công nghiệp, 

SAU KHI XEM XÉT, tại phiên họp thứ bảy mươi sáu, dự thảo Hướng dẫn năm 

2021 về phương pháp tính Chỉ số Hiệu quả Năng lượng Tàu hiện có (EEXI) đạt 

được, 

1 THÔNG QUA Hướng dẫn năm 2021 về phương pháp tính Chỉ số Hiệu 

quả Năng lượng Tàu hiện có (EEXI) đạt được, như được nêu trong phụ lục của 

nghị quyết này; 

2 ĐỀ NGHỊ Các chính quyền tính đến các Hướng dẫn phụ lục khi xây 

dựng và ban hành luật quốc gia có hiệu lực và thực hiện các yêu cầu đặt ra trong 

quy định 23 của Phụ lục VI Công ước MARPOL; 
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3 YÊU CẦU các Bên của Phụ lục VI Công ước MARPOL và các Chính 

phủ Thành viên khác gửi các Hướng dẫn phụ lục cho thuyền trưởng, thuyền 

viên, chủ tàu, người vận hành tàu và bất kỳ bên liên quan nào khác; 

4 ĐỒNG Ý giữ lại các Hướng dẫn đang được xem xét dựa trên kinh 

nghiệm thu được từ việc thực hiện và dựa trên việc xem xét các quy định EEXI 

sẽ được Tổ chức hoàn thành vào ngày 1 tháng 1 năm 2026 như được xác định 

trong quy định 25.3 của Phụ lục VI Công ước MARPOL. 
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PHỤ LỤC 

HƯỚNG DẪN NĂM 2021 VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ HIỆU QUẢ 

NĂNG LƯỢNG TÀU HIỆN CÓ (EEXI) ĐẠT ĐƯỢC 

 

NỘI DUNG 

 

1 Định nghĩa 

2 Chỉ số Hiệu quả Năng lượng Tàu hiện có (EEXI) 

2.1 Công thức EEXI 

2.2 Các tham số 

2.2.1 PME(i) ; Công suất của động cơ chính 

2.2.2 PAE(i) ; Công suất của động cơ phụ 

2.2.3 Vref ; Tốc độ tàu 

2.2.4 SFC ; Mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể được chứng nhận 

2.2.5 CF ; Hệ số chuyển đổi giữa tiêu thụ nhiên liệu và phát thải CO2 

2.2.6 Hệ số hiệu chỉnh đối với tàu chở hàng ro-ro và tàu chở khách ro-ro 

(fjRoRo) 

2.2.7 Hệ số hiệu chỉnh đối với tàu chở hàng ro-ro (chuyên chở phương tiện) 

(fCphương Tiện)  

PHỤ LỤC  Các tham số để tính Vref,app 
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1 Định nghĩa 

1.1 MARPOL nghĩa là Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu biển, 

năm 1973, được sửa đổi bằng các Nghị định thư năm 1978 và 1997 liên quan 

đến Công ước này, đã được sửa đổi. 

1.2 Với mục đích của Hướng dẫn này, các định nghĩa trong Phụ lục VI Công 

ước MARPOL, đã được sửa đổi, áp dụng. 

2 Chỉ số hiệu quả năng lượng tàu hiện có (EEXI) 

2.1 Công thức EEXI 

Chỉ số hiệu quả năng lượng tàu hiện có (EEXI) là thước đo hiệu quả năng lượng 

của tàu (g / t * nm) và được tính theo công thức sau: 

 

* Nếu một phần của Tải trọng biển tối đa bình thường được cung cấp bởi 

máy phát trục, SFCME và CFME có thể - đối với phần năng lượng đó - 

được sử dụng thay vì SFCAE và CFAE 

** Trong trường hợp PPTI(i) > 0, giá trị trung bình có trọng số của 

(SFCME∙CFME) và (SFCAE∙CFAE) được sử dụng để tính Peff 

Chú ý: Công thức này có thể không áp dụng cho tàu có động cơ diesel-

điện, động cơ tuabin hoặc hệ thống động lực hỗn hợp, ngoại trừ 

tàu chở khách du lịch và tàu chở LNG. 

Các tàu thuộc phạm vi yêu cầu của EEDI có thể sử dụng EEDI đạt được được 

tính toán theo Hướng dẫn năm 2018 về phương pháp tính EEDI đạt được cho 

tàu mới (nghị quyết MEPC.308 (73), đã được sửa đổi, "Hướng dẫn tính toán 

EEDI" sau đó) là EEXI đạt được nếu giá trị của EEDI đạt được bằng hoặc nhỏ 

hơn EEXI bắt buộc. 

2.2 Các tham số 

Để tính toán EEXI đạt được theo công thức trong đoạn 2.1, các tham số theo 

Hướng dẫn tính toán EEDI sẽ được áp dụng, trừ khi có quy định rõ ràng khác. 

Khi đề cập đến các hướng dẫn nói trên, thuật ngữ "EEDI" nên được đọc là 

"EEXI". 

2.2.1 PME(i) ; Công suất của động cơ chính 
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Trong trường hợp giới hạn công suất trục / động cơ có thể quá mức được lắp đặt 

theo Hướng dẫn năm 2021 về giới hạn công suất trục / động cơ để tuân thủ các 

yêu cầu EEXI và sử dụng nguồn dự trữ công suất (Nghị quyết MEPC.335 (76)), 

PME(i) là 83% công suất lắp đặt giới hạn (MCRlim) hoặc 75% công suất lắp đặt ban 

đầu (MCR), tùy theo giá trị nào thấp hơn, đối với mỗi động cơ chính (i). Trong 

trường hợp lắp đặt (các) Bộ giới hạn công suất trục / động cơ có thể ghi đè và 

(các) máy phát trục, tham khảo đoạn 2.2.5.2 (tùy chọn 1) của Hướng dẫn tính 

EEDI, "MCRME" phải được đọc là "MCRlim". 

Đối với tàu chở LNG có tuabin hơi nước hoặc động cơ điện diesel, PME(i) là 83% 

công suất lắp đặt giới hạn (MCRlim, MPPlim), chia cho hiệu suất điện trong 

trường hợp hệ thống đẩy điện diesel, cho mỗi động cơ chính (i). Đối với tàu chở 

LNG, công suất từ việc đốt cháy quá nhiều khí đốt tự nhiên trong động cơ hoặc 

nồi hơi để tránh thải ra khí quyển hoặc quá trình oxy hóa nhiệt không cần thiết 

phải được trừ khỏi PME(i) với sự chấp thuận của người kiểm định. 

2.2.2 PAE(i) ; Công suất của động cơ phụ 

2.2.2.1 PAE(i) được tính theo đoạn 2.2.5.6 của Hướng dẫn tính EEDI. 

2.2.2.2 Đối với tàu mà giá trị công suất của động cơ phụ (PAE) được tính theo 

đoạn 2.2.5.6.1 đến 2.2.5.6.3 của Hướng dẫn tính EEDI khác đáng kể so với tổng 

công suất sử dụng khi đi biển bình thường, ví dụ: trong trường hợp tàu chở 

khách, giá trị PAE phải được ước tính bằng công suất điện tiêu thụ (không bao 

gồm động cơ đẩy) trong điều kiện khi tàu đang thực hiện hành trình ở tốc độ 

chuẩn (Vref) như đã cho trong bảng công suất điện, chia cho hiệu suất trung bình 

của (các) máy phát điện được tính theo công suất (xem phụ lục 2 của Hướng dẫn 

tính EEDI). 

2.2.2.3 Trong trường hợp không có bảng công suất điện, giá trị PAE có thể được 

tính gần đúng bằng: 

.1 Chỉ số trung bình hàng năm về PAE trên biển từ giám sát trên tàu 

thu được trước khi chứng nhận EEXI; 

.2 đối với tàu khách du lịch, giá trị ước tính của công suất của động 

cơ phụ (PAE,app), như được định nghĩa dưới đây: 

𝑃AE,app = 0,1193 × GT + 1814,4 [kW] 

.3 đối với tàu chở khách ro-ro, giá trị ước tính của công suất của 

động cơ phụ (PAE,app), như được định nghĩa dưới đây: 

𝑃AE,app = 0,866 × GT 0,732 [kW] 
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2.2.3 Vref ; Tốc độ tàu 

2.2.3.1 Đối với các tàu thuộc phạm vi yêu cầu của EEDI, tốc độ tàu Vref phải 

được lấy từ đường cong tốc độ-công suất đã được phê duyệt như được định 

nghĩa trong Hướng dẫn năm 2014 về khảo sát và chứng nhận Chỉ số thiết kế 

hiệu quả năng lượng (EEDI), đã được sửa đổi (nghị quyết MEPC.254 (67), đã 

được sửa đổi). 

2.2.3.2 Đối với các tàu không thuộc phạm vi yêu cầu EEDI, tốc độ tàu Vref phải 

được lấy từ đường cong tốc độ-công suất ước tính như được xác định trong 

Hướng dẫn năm 2021 về khảo sát và chứng nhận EEXI đạt được (nghị quyết 

MEPC.334 (76 )). 

2.2.3.3 Đối với các tàu không thuộc phạm vi yêu cầu EEDI nhưng có kết quả 

thử nghiệm trên biển, có thể đã được hiệu chuẩn bằng thử nghiệm trong két, theo 

dự thảo của EEDI và tình trạng biển như quy định tại đoạn 2.2.2 của Hướng dẫn 

tính toán của EEDI được đưa vào báo cáo thử nghiệm trên biển, tốc độ tàu Vref 

có thể có được từ báo cáo thử nghiệm trên biển: 

 

Trong đó, 

VS,EEDI, là tốc độ dịch vụ thử nghiệm trên biển theo dự thảo của 

EEDI; và 

PS,EEDI là công suất của động cơ chính tương ứng với VS,EEDI. 

2.2.3.4 Đối với tàu container, tàu chở hàng rời hoặc tàu chở dầu không thuộc 

phạm vi yêu cầu EEDI nhưng có kết quả thử nghiệm trên biển, có thể đã được 

hiệu chuẩn bằng thử nghiệm trong két, theo mớn nước tải thiết kế và tình trạng 

biển như quy định tại đoạn 2.2.2 của Hướng dẫn tính EEDI được bao gồm trong 

báo cáo thử nghiệm trên biển, tốc độ tàu Vref có thể được lấy từ báo cáo thử 

nghiệm trên biển: 

 

Trong đó, 

VS,service là tốc độ dịch vụ thử nghiệm trên biển theo mớn nước tải 

thiết kế;  
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DWTS,service là trọng lượng toàn phần theo mớn nước tải thiết kế;  

PS,service là công suất của động cơ chính tương ứng với VS,service; 

k là hệ số tỷ lệ, phải là: 

.1 0,95 đối với tàu container từ 120.000 DWT trở xuống; 

.2 0,93 đối với tàu container trên 120.000 DWT; 

.3 0,97 đối với tàu chở hàng rời từ 200.000 DWT trở xuống; 

.4 1,00 đối với tàu chở hàng rời trên 200.000 DWT; 

.5 0,97 đối với tàu chở dầu từ 100.000 DWT trở xuống; và 

.6 1,00 đối với tàu chở dầu trên 100.000 DWT. 

2.2.3.5 Trong trường hợp không có sẵn đường cong tốc độ-công suất hoặc báo 

cáo thử nghiệm trên biển không chứa EEDI hoặc điều kiện mớn nước tải thiết 

kế, tốc độ tàu Vref có thể được tính gần đúng bằng Vref,app đạt được từ trung bình 

thống kê phân bố tốc độ tàu và công suất động cơ, như được định nghĩa dưới 

đây: 

 

Đối với tàu chở LNG có hệ thống động cơ điện diesel và tàu chở khách 

du lịch có động cơ không thông thường, 

 

Trong đó, 

Vref,avg là trung bình thống kê phân phối tốc độ tàu trong loại tàu và 

kích thước tàu nhất định, được tính như sau: 

Vref,avg = A x BC 

Trong đó 

A, B và C là các tham số cho trong phụ lục; 

mV biên hiệu suất của tàu, phải bằng 5% Vref,avg hoặc một 

knot, tùy theo giá trị nào thấp hơn; và 
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MCRavg là một phương tiện thống kê phân phối MCR cho các động 

cơ chính và 

 MPPavg là trung bình thống kê phân phối MPP cho động cơ ở loại 

tàu và kích thước tàu nhất định, được tính như sau: 

MCRavg hoặc MPPavg = D x E F 

Trong đó 

D, E và F là các tham số cho trong phụ lục; 

Trong trường hợp cài đặt Giới hạn công suất trục / động cơ có thể ghi đè, 

tốc độ tàu Vref được xấp xỉ bằng Vref,app sẽ được tính như sau: 

 

Đối với tàu chở LNG có hệ thống động cơ điện diesel và tàu chở khách 

du lịch có động cơ không thông thường, tốc độ tàu Vref được tính bằng 

Vref,app nên được tính như sau: 

 

2.2.3.6 Bất chấp những điều trên, trong trường hợp thiết bị tiết kiệm năng lượng* 

được lắp đặt, tác dụng của thiết bị có thể được phản ánh trong tốc độ tàu Vref với 

sự chấp thuận của người kiểm định, dựa trên các phương pháp sau phù hợp với 

chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật đã xác định: 

.1 thử nghiệm trên biển sau khi lắp đặt thiết bị; và / hoặc 

.2 các thử nghiệm mô hình chuyên dụng; và / hoặc 

.3 các phép tính số. 

                                                
*  Các thiết bị làm thay đổi đường cong công suất, dẫn đến sự thay đổi của PP và Vref, 

như được quy định trong MEPC.1 / Circ.815 về Hướng dẫn năm 2013 về xử lý các 

công nghệ tiết kiệm năng lượng sáng tạo để tính toán và xác minh EEDI đạt được. 



MEPC 76/15/Add.2 

Phụ lục 7, Trang 9 
 

 

I:\MEPC\76\MEPC 76-15-Add.2.docx 

2.2.4 SFC; Mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể được chứng nhận 

Trong trường hợp lắp đặt Giới hạn công suất trục / động cơ có thể ghi đè, SFC 

tương ứng với PME phải được nội suy bằng cách sử dụng các SFC được liệt kê 

trong báo cáo thử nghiệm hiện hành có trong Hồ sơ kỹ thuật NOX đã được phê 

duyệt của động cơ chính như được định nghĩa trong đoạn 1.3.15 của Bộ luật kỹ 

thuật NOX. 

Bất chấp những điều trên, có thể sử dụng SFC do nhà sản xuất chỉ định hoặc 

được người kiểm định xác nhận. 

Đối với những động cơ không có báo cáo thử nghiệm được bao gồm trong Hồ sơ 

kỹ thuật NOX và không có SFC do nhà sản xuất chỉ định hoặc được xác nhận bởi 

người kiểm định, SFC có thể được SFCapp định nghĩa gần đúng như sau: 

SFCME,app = 190 [g/kWh] 

SFCAE,app = 215 [g/kWh] 

2.2.5 CF; Hệ số chuyển đổi giữa tiêu thụ nhiên liệu và phát thải CO2 

Đối với những động cơ không có báo cáo thử nghiệm bao gồm trong Hồ sơ kỹ 

thuật NOX và không có SFC do nhà sản xuất chỉ định, CF tương ứng với SFCapp 

phải được định nghĩa như sau: 

CF = 3,114 [t  CO2/t  Fuel] cho tàu diesel (bao gồm HFO sử dụng trong 

thực tế) 

Nếu không, áp dụng đoạn 2.2.1 của Hướng dẫn tính EEDI. 

2.2.6 Hệ số hiệu chỉnh đối với tàu chở hàng ro-ro và tàu chở khách ro-ro 

(fjRoRo) 

 

Đối với tàu chở hàng ro-ro và tàu chở khách ro-ro, fjRoRo được tính như sau: 

  

trong đó số Froude, FnL , được định nghĩa là: 

 

Trong đó Vref.F là tốc độ thiết kế của tàu tương ứng với 75% 

thì 
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MCRME.: 

và các số mũ α, 𝛽, 𝛾 và 𝛿 được định nghĩa như sau: 

Loại tàu Số mũ: 

𝛼 𝛽 𝛾 𝛿 

Tàu chở hàng ro-ro 2,00 0,50 0,75 1,00 

Tàu chở khách ro-ro 2,50 0,75 0,75 1,00 

 

2.2.7 Hệ số hiệu chỉnh dung tích khối đối với tàu chở hàng ro-ro (tàu chở 

phương tiện) (fcVEHICLE) 

Đối với tàu chở hàng ro-ro (chuyên chở phương tiện) có tỷ lệ DWT / GT nhỏ 

hơn 0,35, nên áp dụng hệ số hiệu chỉnh dung tích khối sau, fcVEHICLE,: 

 

Trong đó DWT là dung tích và GT là tổng trọng tải theo Công ước quốc tế về đo 

trọng tải của tàu năm 1969, phụ lục I, quy định 3. 
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PHỤ LỤC 

Các tham số để tính Vref,avg 

Loại tàu A B C 

Tàu chở hàng rời 10,6585 DWT của tàu 0,02706 

Tàu chở khí 7,4462 DWT của tàu 0,07604 

Tàu chở dầu 8,1358 DWT của tàu 0,05383 

 

Tàu container 

 

3,2395 

DWT của tàu 

 trong đó DWT ≤ 80,000 

80,000 

trong đó DWT > 80,000 

 

0,18294 

Tàu chở hàng tổng hợp 2,4538 DWT của tàu 0,18832 

Tàu chở hàng đông lạnh 1,0600 DWT của tàu 0,31518 

Tàu chở hàng hỗn hợp 8,1391 DWT của tàu 0,05378 

Tàu chở LNG 11,0536 DWT của tàu 0,05030 

Tàu chở hàng Ro-ro (chuyên chở 

phương tiện) 

16,6773 DWT của tàu 0,01802 

Tàu chở hàng ro-ro 8,0793 DWT của tàu 0,09123 

Tàu chở khách ro-ro 4,1140 DWT của tàu 0,19863 

Tàu chở khách du lịch có động cơ 

không thông thường 

5,1240 GT của tàu 0,12714 

Các tham số để tính MCRavg hoặc MPPavg (= D x EF) 

Loại tàu D E F 

Tàu chở hàng rời 23,7510 DWT của tàu 0,54087 

Tàu chở khí 21,4704 DWT của tàu 0,59522 

Tàu chở dầu 22,8415 DWT của tàu 0,55826 

 

Tàu container 

 

0,5042 

DWT của tàu 

trong đó DWT ≤ 95.000 

95.000 

trong đó DWT > 95.000 

 

1,03046 

Tàu chở hàng tổng hợp 0,8816 DWT của tàu 0,92050 

Tàu chở hàng đông lạnh 0,0272 DWT của tàu 1,38634 

Tàu chở hàng hỗn hợp 22,8536 DWT của tàu 0,55820 

Tàu chở LNG 20,7096 DWT của tàu 0,63477 

Tàu chở hàng Ro-ro (chuyên 

chở phương tiện) 

262,7693 DWT của tàu 0,39973 

Tàu chở hàng ro-ro 37,7708 DWT của tàu 0,63450 

Tàu chở khách ro-ro 9,1338 DWT của tàu 0,91116 

Tàu chở khách du lịch có động 

cơ không thông thường 

1,3550 GT của tàu 0,88664 
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Tính toán các tham số để tính Vref,avg và MCRavg 

Nguồn dữ liệu 

1 Cơ sở dữ liệu IHS Fairplay (IHSF) với các điều kiện sau được sử dụng. 

 

Loại tàu 

 

Kích thước tàu 

Thời gian giao 

hàng 

Loại hệ thống 

đẩy 

 

Số lượng 

Tàu chở hàng rời ≥ 10.000 DWT 

 

 

 

Từ ngày 1 

tháng 1 năm 

1999 đến ngày 

1 tháng 1 năm 

2009 

Thông thường 2.433 

Tàu chở khí ≥ 2.000 DWT Thông thường 292 

Tàu chở dầu ≥ 4.000 DWT Thông thường 3.345 

Tàu container ≥ 10.000 DWT Thông thường 2.185 

Tàu chở hàng tổng hợp ≥ 3.000 DWT Thông thường 1.673 

Tàu chở hàng đông lạnh ≥ 3.000 DWT Thông thường 53 

Tàu chở hàng hỗn hợp ≥ 4.000 DWT Thông thường 3.351 

Tàu chở LNG ≥ 10.000 DWT 

Thông thường, 

Không thông 

thường 

185 

Tàu chở hàng Ro-ro 

(chuyên chở phương 

tiện) 

≥ 10.000 DWT Thông thường 301 

Tàu chở hàng ro-ro ≥ 1.000 DWT Từ ngày 1 

tháng 1 năm 

1998 đến ngày 

31 tháng 12 

năm 2010 

Thông thường 188 

Tàu chở khách ro-ro ≥ 250 DWT Thông thường 350 

Tàu chở khách du lịch có 

động cơ không thông 

thường 

≥ 25.000 GT 

Từ ngày 1 

tháng 1 năm 

1999 đến ngày 

1 tháng 1 năm 

2009 

Không thông 

thường 
93 

2 Tập dữ liệu có "Tốc độ dịch vụ", "Dung tích" và / hoặc Tổng số kW của 

M / E "trống / không bị xóa. 

3 Loại tàu phù hợp với bảng 1 và bảng 2 của nghị quyết MEPC.231 (65) 

về Hướng dẫn năm 2013 tính đường tham chiếu để sử dụng với Chỉ số thiết kế 

hiệu quả năng lượng (EEDI). Tuy nhiên, "Tàu chở khí" không bao gồm "Tàu 

chở LNG". Các thông số cho "Tàu chở LNG" được cung cấp riêng. 

*** 



MEPC 76/15/Add.2 

Phụ lục 8, Trang 1 
 

 

I:\MEPC\76\MEPC 76-15-Add.2.docx 

PHỤ LỤC 8 

NGHỊ QUYẾT MEPC.334(76) 

(thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2021) 

HƯỚNG DẪN NĂM 2021 VỀ KHẢO SÁT VÀ CHỨNG NHẬN CHỈ SỐ 

HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG TÀU HIỆN CÓ (EEXI) 

ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN, 

NHẮC LẠI Điều 38(a) trong Công ước của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về các 

chức năng mà Ủy ban Bảo vệ Môi trường Biển được phép thực hiện theo 

quy định trong các công ước quốc tế về phòng chống và kiểm soát ô nhiễm 

từ tàu biển, 

LƯU Ý rằng Phụ lục VI Công ướcMARPOL sửa đổi năm 2021 đã được thông 

qua bằng Nghị quyết MEPC.328 (76), dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 

11 năm 2022 sau khi được coi là chấp nhận vào ngày 1 tháng 5 năm 2022, 

LƯU Ý CỤ THỂ rằng Phụ lục VI Công ước MARPOL sửa đổi năm 2021 bao 

gồm các sửa đổi liên quan đến các biện pháp kỹ thuật và hoạt động dựa trên mục 

tiêu bắt buộc để giảm cường độ carbon trong vận tải quốc tế, 

LƯU Ý THÊM rằng quy định 5 (Khảo sát) của Phụ lục VI Công ước MARPOL, 

đã được sửa đổi, yêu cầu các tàu áp dụng chương 4 cũng phải được khảo sát và 

chứng nhận có tính đến các hướng dẫn do Tổ chức xây dựng, 

CÔNG NHẬN rằng các sửa đổi nêu trên đối với Phụ lục VI Công ước 

MARPOL yêu cầu các hướng dẫn liên quan để thực hiện thống nhất và hiệu quả 

các quy định và cung cấp đủ thời gian chuẩn bị cho ngành công nghiệp, 

SAU KHI XEM XÉT, tại phiên họp thứ bảy mươi sáu, dự thảo Hướng dẫn năm 

2021 về khảo sát và chứng nhận Chỉ số hiệu quả năng lượng tàu hiện có (EEXI), 

1 THÔNG QUA Hướng dẫn năm 2021 về khảo sát và chứng nhận Chỉ số 

hiệu quả năng lượng tàu hiện có (EEXI), như được nêu trong phụ lục của nghị 

quyết này; 

2 ĐỀ NGHỊ Chính quyền xem xét các Hướng dẫn phụ lục khi xây dựng và 

ban hành luật quốc gia có hiệu lực và thực hiện các yêu cầu đặt ra trong quy 

định 5 của Phụ lục VI Công ước MARPOL; 

3 YÊU CẦU các Bên của Phụ lục VI Công ước MARPOL và các Chính 

phủ Thành viên khác gửi Hướng dẫn phụ lục này đến thuyền trưởng, thuyền 

viên, chủ tàu, người vận hành tàu và bất kỳ bên liên quan nào khác; 
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4 ĐỒNG Ý giữ lại các Hướng dẫn đang được xem xét dựa trên kinh 

nghiệm thu được từ việc thực hiện và dựa trên việc xem xét các quy định EEXI 

sẽ được Tổ chức hoàn thành trước ngày 1 tháng 1 năm 2026 như được xác định 

trong quy định 25.3 của Phụ lục VI Công ước MARPOL. 
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1 TỔNG QUAN 

Mục đích của hướng dẫn này là hỗ trợ người kiểm định Chỉ số hiệu quả năng 

lượng tàu hiện có (EEXI) của tàu trong việc thực hiện khảo sát và chứng nhận 

EEXI, phù hợp với các quy định 5, 6, 7, 8 và 9 của Phụ lục VI Công ước 

MARPOL, và hỗ trợ các chủ tàu, cơ sở đóng tàu, nhà sản xuất và các bên quan 

tâm khác hiểu các thủ tục khảo sát và chứng nhận EEXI. 

2 ĐỊNH NGHĨA1 

2.1 Người kiểm định có nghĩa là một Chính quyền, hoặc tổ chức được ủy 

quyền hợp lệ, thực hiện khảo sát và chứng nhận EEXI theo các quy định 5, 6, 7, 

8 và 9 của Phụ lục VI Công ước MARPOL và các Hướng dẫn này. 

2.2 Tàu cùng loại là tàu có dạng vỏ tàu (được thể hiện bằng các đường như 

sơ đồ toàn bộ tàu và sơ đồ thân tàu), không bao gồm các đặc điểm bổ sung của 

vỏ tàu như vây và các chi tiết cơ bản giống với tàu cơ sở. 

2.3 Thử nghiệm két có nghĩa là các thử nghiệm kéo mô hình, thử nghiệm khả 

năng tự đẩy của mô hình và thử nghiệm ở nước hở chân vịt mô hình. Các phép 

tính số có thể được chấp nhận tương đương với các thử nghiệm nước mở chân 

vịt mô hình hoặc được sử dụng để bổ sung cho các thử nghiệm két được tiến 

hành (ví dụ: để đánh giá ảnh hưởng của các tính năng bổ sung của vỏ tàu như 

vây, v.v. đối với hoạt động của tàu) hoặc thay thế cho các thử nghiệm mô hình 

với điều kiện là phương pháp luận và mô hình số được sử dụng đã được xác 

nhận / hiệu chuẩn dựa trên các thử nghiệm vỏ tàu mẹ và / hoặc thử nghiệm mô 

hình, với sự chấp thuận của người kiểm định. 

2.4 MARPOL nghĩa là Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu biển, 

năm 1973, được sửa đổi bởi các Nghị định thư năm 1978 và 1997 liên quan đến 

Công ước này, đã được sửa đổi. 

2.5 Với mục đích của Hướng dẫn này, các định nghĩa trong Phụ lục VI Công 

ước MARPOL, đã được sửa đổi, áp dụng. 

3 ĐƠN ĐĂNG KÝ 

Hướng dẫn này nên được áp dụng cho các tàu mà đơn đăng ký khảo sát để xác 

minh EEXI của tàu được quy định trong quy định 5 của Phụ lục VI MARPOL 
                                                
1  Các thuật ngữ khác được sử dụng trong Hướng dẫn này có cùng ý nghĩa với các thuật 

ngữ được định nghĩa trong Hướng dẫn năm 2018 về phương pháp tính EEDI đạt được 

cho tàu mới (nghị quyết MEPC.308 (73), đã được sửa đổi) và Hướng dẫn năm 2021 về 

phương pháp tính EEXI đạt được (Nghị quyết MEPC.333 (76)). 
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đã được nộp cho người kiểm định. 

4 THỦ TỤC KHẢO SÁT VÀ CHỨNG NHẬN 

4.1 Tổng quan 

4.1.1 EEXI đạt được cần được tính toán theo quy định 23 của Phụ lục VI Công 

ước MARPOL và Hướng dẫn năm 2021 về phương pháp tính Chỉ số hiệu quả 

năng lượng tàu hiện có (EEXI) (nghị quyết MEPC.333 (76)) (Hướng dẫn tính 

EEXI). 

4.1.2 Hướng dẫn 2013 về xử lý các công nghệ tiết kiệm năng lượng sáng tạo 

để tính toán và xác minh EEDI đạt được (MEPC.1 / Circ.815) nên được áp dụng 

để tính EEXI đạt được, nếu có. 

4.1.3 Thông tin được sử dụng trong quá trình xác minh có thể chứa thông tin 

bí mật của người gửi, bao gồm cả nhà máy đóng tàu, yêu cầu bảo vệ Quyền sở 

hữu trí tuệ (IPR). Trong trường hợp người gửi muốn có thỏa thuận không tiết lộ 

với người kiểm định, thông tin bổ sung cần được cung cấp cho người thẩm định 

theo các điều khoản và điều kiện đã được hai bên đồng ý. 

4.2 Xác minh EEXI đạt được 

4.2.1 Để xác minh EEXI đạt được, phải nộp đơn đăng ký khảo sát và Hồ sơ kỹ 

thuật EEXI chứa thông tin cần thiết cho việc xác minh và các tài liệu lý lịch có 

liên quan khác cho người kiểm định, trừ khi EEDI đạt được của tàu đáp ứng 

EEXI bắt buộc.. 

4.2.2 Hồ sơ Kỹ thuật EEXI ít nhất phải được viết bằng tiếng Anh. Hồ sơ Kỹ 

thuật EEXI nên bao gồm, nhưng không giới hạn ở: 

.1 trọng tải (DWT) hoặc tổng trọng tải (GT) đối với tàu chở khách 

ro-ro và tàu chở khách du lịch có động cơ không thông thường; 

.2 công suất lắp đặt danh định (MCR) của động cơ chính và phụ; 

.3 công suất lắp đặt giới hạn (MCRlim) trong trường hợp lắp đặt hệ 

thống Giới hạn Công suất Động cơ / Trục có thể quá tải; 

.4 tốc độ tàu (Vref); 

.5 tốc độ tàu gần đúng (Vref,app) cho các tàu trước EEDI trong trường 

hợp không có sẵn đường cong tốc độ-công suất, như được quy 

định trong đoạn 2.2.3.5 của Hướng dẫn tính toán EEXI; 

.6 một đường cong tốc độ-công suất đã được phê duyệt theo điều 
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kiện EEDI như quy định trong đoạn 2.2 của Hướng dẫn tính 

EEDI, được mô tả trong Hồ sơ kỹ thuật EEDI, trong trường hợp 

áp dụng quy định 22 của Phụ lục VI Công ước MARPOL (EEDI 

đạt được); 

.7 một đường cong tốc độ-công suất ước tính trong điều kiện EEDI, 

hoặc trong một mớn nước tải khác để được hiệu chuẩn theo điều 

kiện EEDI, đạt được từ thử nghiệm bồn chứa và / hoặc tính toán 

số, nếu có; 

.8 quá trình ước tính và phương pháp luận của đường cong công 

suất, nếu cần, bao gồm tài liệu về tính nhất quán với các tiêu 

chuẩn chất lượng đã xác định (ví dụ: ITTC 7.5-03-01-02 và ITTC 

7.5-03-01-04 trong các bản sửa đổi mới nhất của chúng) và xác 

minh thiết lập số với vỏ tàu mẹ hoặc tập hợp tham chiếu của các 

tàu có thể so sánh trong trường hợp sử dụng các phép tính số; 

.9 báo cáo thử nghiệm trên biển bao gồm các kết quả thử nghiệm 

trên biển, có thể đã được hiệu chuẩn bằng thử nghiệm trong két, 

trong điều kiện biển như quy định trong đoạn 2.2.2 của Hướng 

dẫn tính EEDI, nếu có; 

.10 quy trình tính toán Vref,app dành cho tàu trước EEDI trong trường 

hợp không có sẵn đường cong tốc độ-công suất, như quy định tại 

đoạn 2.2.3.5 của Hướng dẫn tính EEXI; 

.11 loại nhiên liệu; 

.12 mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể (SFC) của động cơ chính và động 

cơ phụ, như quy định trong đoạn 2.2.3 của Hướng dẫn tính EEXI; 

.13 bảng công suất điện2 đối với một số loại tàu nhất định, nếu cần, 

như được định nghĩa trong Hướng dẫn tính EEDI; 

.14 hồ sơ tài liệu về số liệu trung bình hàng năm của tải động cơ phụ 

trên biển thu được trước ngày nộp đơn đăng ký khảo sát để xác 

minh EEXI của tàu, như quy định tại đoạn 2.2.2.3 của Hướng dẫn 

                                                
2  Bảng công suất điện cần được xác nhận riêng, có tính đến các hướng dẫn nêu trong phụ 

lục 2 của Hướng dẫn năm 2014 về khảo sát và chứng nhận Chỉ số thiết kế hiệu quả năng 

lượng (EEDI) (nghị quyết MEPC.254 (67), được sửa đổi bằng nghị quyết MEPC. 261 

(68) và MEPC.309 (73)); văn bản hợp nhất: MEPC.1 / Circ.855 / Rev.2, có thể được sửa 

đổi thêm). 
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tính EEXI, nếu có; 

.15 quy trình tính toán PAE,app, như quy định trong đoạn 2.2.2.3 của 

Hướng dẫn tính EEXI, nếu có; 

.16 thông tin chi tiết chính, loại tàu và các thông tin liên quan để 

phân loại tàu, chẳng hạn như loại tàu, ký hiệu phân loại và tổng 

quan về hệ thống động lực và hệ thống cung cấp điện trên tàu; 

.17 mô tả về thiết bị tiết kiệm năng lượng, nếu có; 

.18 giá trị tính toán EEXI đạt được, bao gồm tóm tắt tính toán, tối thiểu 

phải chứa từng giá trị của các tham số tính toán và quy trình tính toán 

được sử dụng để xác định EEXI đạt được; và 

.19 đối với tàu chở LNG: 

.1 loại hệ thống đẩy và phác thảo các hệ thống đẩy (chẳng hạn 

như động cơ diesel truyền động trực tiếp, động cơ diesel, 

tuabin hơi nước); 

.2 Dung tích két hàng LNG tính bằng m3 và BOR như được 

định nghĩa trong đoạn 2.2.5.6.3 của Hướng dẫn tính EEDI; 

.3 công suất trục của trục chân vịt sau bánh răng truyền động ở 

100% công suất định mức của động cơ (MPPMotor) và η(i) đối 

với động cơ điện diesel; 

.4 công suất trục của trục chân viẹt sau bánh răng truyền động ở 

đầu ra không định mức của động cơ (MPPMotor,lim) trong 

trường hợp lắp đặt Giới hạn công suất động cơ / Trục có thể 

ghi đè; 

.5 công suất định mức liên tục tối đa (MCRSteamTurbine) cho tuabin 

hơi nước; 

.6 giới hạn công suất danh định liên tục tối đa (MCRSteamTurbine,lim) 

cho tuabin hơi nước trong trường hợp lắp đặt Giới hạn công 

suất trục / động cơ có thể ghi đè; và 

.7 SFCSteamTurbine cho tuabin hơi nước, như quy định trong đoạn 

2.2.7.2 của Hướng dẫn tính EEDI. Nếu tính toán không có 

sẵn từ nhà sản xuất, SFCSteamTurbine có thể được tính toán bởi 

người gửi. 

Mẫu Hồ sơ Kỹ thuật EEXI được cung cấp trong phần phụ lục. 
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4.2.3 SFC phải được hiệu chỉnh về giá trị tương ứng với các điều kiện tham chiếu 

tiêu chuẩn ISO bằng cách sử dụng nhiệt trị thấp hơn tiêu chuẩn của dầu nhiên liệu, 

tham khảo ISO 15550: 2002 và ISO 3046-1: 2002. Để xác nhận SFC, phải gửi cho 

người kiểm định một bản sao Hồ sơ kỹ thuật NOX đã được phê duyệt và bản tóm 

tắt bằng văn bản về các tính toán hiệu chỉnh. 

4.2.4 Đối với các tàu được trang bị (các) động cơ nhiên liệu kép sử dụng LNG và 

dầu nhiên liệu, hệ số CF đối với khí (LNG) và mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể (SFC) 

của nhiên liệu khí phải được sử dụng bằng cách áp dụng các tiêu chí quy định tại 

đoạn 4.2.3 của Hướng dẫn năm 2014 về khảo sát và chứng nhận Chỉ số Thiết kế 

Hiệu quả Năng lượng (EEDI), đã được sửa đổi,3 làm cơ sở cho hướng dẫn của 

Chính quyền. 

4.2.5 Bất kể các đoạn 4.2.3 và 4.2.4, trong trường hợp cài đặt Giới hạn công suất 

động cơ / trục có thể ghi đè hoặc trong trường hợp động cơ không có báo cáo thử 

nghiệm bao gồm trong Hồ sơ kỹ thuật NOX, SFC phải được tính toán theo đoạn 2.2.3 

của Hướng dẫn tính EEXI. Vì mục đích này, các hồ sơ hoạt động thực tế của động cơ 

có thể được sử dụng nếu thỏa mãn và được người kiểm định chấp nhận. 

4.2.6 Người kiểm định có thể yêu cầu thêm thông tin từ người gửi, như quy định 

trong đoạn 4.2.7 của Hướng dẫn khảo sát và chứng nhận EEDI, ngoài thông tin có 

trong Hồ sơ kỹ thuật EEXI, nếu cần, để kiểm tra quá trình tính toán EEXI đạt được. 

4.2.7 Trong trường hợp báo cáo thử nghiệm trên biển như quy định tại khoản 

4.2.2.9 được đệ trình, người kiểm định phải yêu cầu người nộp thêm thông tin để 

xác nhận rằng: 

.1 thử nghiệm trên biển được tiến hành phù hợp với các điều kiện 

quy định tại các đoạn 4.3.3, 4.3.4 và 4.3.7 của Hướng dẫn khảo 

sát và chứng nhận EEDI, nếu có; 

.2 Điều kiện nước biển được đo theo ISO 15016: 2002 hoặc tương 

đương nếu thỏa mãn và được người kiểm định chấp nhận; 

.3 Tốc độ tàu được đo theo ISO 15016: 2002 hoặc tương đương nếu 

đạt yêu cầu và được người thẩm định chấp nhận; và 

.4 Tốc độ tàu đo được đã được hiệu chuẩn, nếu cần, bằng cách tính 

đến các ảnh hưởng của gió, thủy triều, sóng, nước nông và độ 

dịch chuyển theo ISO 15016: 2002 hoặc tương đương có thể 

                                                
3 Nghị quyết MEPC.254 (67), đã được sửa đổi. 
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được chấp nhận với điều kiện là khái niệm của phương pháp 

minh bạch cho người kiểm định và có sẵn / có thể truy cập được 

công khai. 

4.2.8 Đường cong tốc độ-công suất ước tính thu được từ thử nghiệm bể chứa 

và / hoặc tính toán số và / hoặc kết quả thử nghiệm trên biển được hiệu chuẩn 

bằng thử nghiệm két cần được xem xét trên cơ sở các tài liệu liên quan phù hợp 

với Hướng dẫn khảo sát và chứng nhận của EEDI, tiêu chuẩn chất lượng đã xác 

định (ví dụ: ITTC 7.5-03-01-02 và ITTC 7.5-03-01-04 trong các bản sửa đổi 

mới nhất) và việc xác minh số lượng thiết lập với vỏ tàu mẹ hoặc tập hợp tham 

chiếu của các tàu tương đương. 

4.2.9 Trong trường hợp hệ thống Giới hạn Công suất Trục / Động cơ bị ghi đè 

được lắp đặt, người kiểm định phải xác nhận rằng hệ thống được lắp đặt và bịt 

kín phù hợp theo Hướng dẫn năm 2021 về Hệ thống Giới hạn Công suất Trục / 

Động cơ để tuân thủ các yêu cầu về EEXI và sử dụng dự trữ năng lượng (Nghị 

quyết MEPC.335 (76)) và Sách hướng dẫn quản lý trên tàu (OMM) đã được xác 

minh cho Giới hạn công suất trục / động cơ có thể ghi đè được trên tàu. 

4.3 Xác minh EEXI đạt được trong trường hợp chuyển đổi lớn 

4.3.1 Trong trường hợp chuyển đổi lớn của một tàu diễn ra vào hoặc sau ngày 

hoàn thành khảo sát để xác minh EEXI được quy định trong quy định 5.4.7 của 

Phụ lục VI Công ước MARPOL, chủ tàu phải nộp cho người kiểm định đơn 

đăng ký khảo sát tổng thể hoặc từng phần với Hồ sơ Kỹ thuật EEXI đã được sửa 

đổi hợp lệ, dựa trên việc chuyển đổi được thực hiện và các tài liệu cơ bản có liên 

quan khác. 

4.3.2 Các tài liệu cơ bản nên bao gồm tối thiểu, nhưng không giới hạn ở: 

.1 chi tiết của việc chuyển đổi; 

.2 Các tham số EEXI đã thay đổi sau khi chuyển đổi và giải thích 

kỹ thuật cho từng tham số tương ứng; 

.3 lý do cho những thay đổi khác được thực hiện trong Hồ sơ Kỹ 

thuật EEXI, nếu có; và 

.4 giá trị được tính toán của EEXI đạt được với bản tóm tắt tính 

toán, tối thiểu phải chứa từng giá trị của các tham số tính toán và 

quy trình tính toán được sử dụng để xác định EEXI đạt được sau 

khi chuyển đổi. 

4.3.3 Người thẩm định cần xem xét lại Hồ sơ kỹ thuật EEXI đã sửa đổi và các 
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tài liệu khác đã được đệ trình và xác minh quy trình tính toán của EEXI đạt được 

để đảm bảo rằng quy trình này hợp lý và hợp lý về mặt kỹ thuật và tuân theo quy 

định 23 của Phụ lục VI Công ước MARPOL và Hướng dẫn tính EEXI. 

4.3.4 Để xác minh EEXI đạt được sau khi chuyển đổi lớn, các thử nghiệm tốc 

độ của tàu có thể được tiến hành, nếu cần. 
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PHỤ LỤC 

MẪU HỒ SƠ KỸ THUẬT EEXI 

1 Dữ liệu 

1.1 Thông tin tổng quát 

Chủ tàu Hãng tàu XXX  

Cơ sở đóng tàu Công ty đóng tàu XXX  

Vỏ tàu số 12345 

IMO số 94112XX 

Loại tàu Tàu chở hàng rời 

1.2 Các chi tiết cơ bản 

Chiều dài tổng thể 250,0 m 

Chiều dài giữa các đường vuông góc 240,0 m 

Chiều rộng định hình 40,0 m 

Chiều sâu định hình 20,0 m 

Mớn nước vạch xếp hàng về mùa hè định hình 14,0 m 

Tải trọng toàn phần tại Mớn nước vạch xếp 

hàng về mùa hè 

150.000 tấn 

1.3 Động cơ chính 

Nhà sản xuất Ngành công nghiệp XXX 

Loại 6J70A 

Đánh giá liên tục tối đa (MCRME) 15.000 kW x 80 rpm 

Đánh giá liên tục tối đa có giới hạn khi đã lắp 

đặt Giới hạn Công suất Động cơ (MCRME,lim) 

9.940 kW x 70 rpm 

SFC tại mức 75% MCRME hoặc 83% MCRME,lim 166,5 g/kWh 

Số bộ 1 

Loại nhiên liệu Dầu diesel 

1.4 Động cơ phụ 

Nhà sản xuất Ngành công nghiệp XXX 

Loại 5J-200 

Đánh giá liên tục tối đa (MCRAE) 600 kW x 900 rpm 

SFC tại mức 50% MCRAE 220,0 g/kWh 

Số bộ 3 

Loại nhiên liệu Dầu diesel 
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1.5 Tốc độ tàu 

Tốc độ tàu (Vref) (với Giới hạn công suất động 

cơ được lắp đặt) 
13,20 knot 

 

2 Đường cong công suất 

(Ví dụ 1; trường hợp tàu EEDI) 

Đường cong tốc độ-công suất đã được phê duyệt có trong Hồ sơ Kỹ thuật EEDI 

được thể hiện trong hình 2.1. 

(Ví dụ 2; trường hợp tàu trước EEDI) 

Đường cong tốc độ-công suất ước tính đạt được từ thử nghiệm két và / hoặc các 

tính toán số, nếu có, cũng được trình bày trong hình 2.1. 

 

Hình 2.1: Đường cong công suất 

 

Mớn nước EEDI 

Tốc độ/Knot 
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(Ví dụ 3; trường hợp tàu trước EEDI với kết quả thử nghiệm trên biển được hiệu 

chỉnh theo mớn nước tải khác) 

 Đường cong tốc độ-công suất ước tính theo mớn nước dằn được hiệu chỉnh theo 

mớn nước tải thiết kế, thu được từ thử nghiệm két và / hoặc các tính toán số, nếu 

có, được thể hiện trong hình 2.2. 

 

Hình 2.2: Đường cong công suất 

3 Tổng quan về hệ thống đẩy và hệ thống cung cấp điện 

3.1 Hệ thống đẩy 

3.1.1 Động cơ chính 

Tham khảo đoạn 1.3 của phụ lục này. 

3.1.2 Chân vịt 

Loại Chân vịt cố định độ cao 

Đường kính 7,0 m 

Số cánh 4 

Số bộ 1 

3.2 Hệ thống cung cấp điện 

 

Tốc độ/Knot 

Thử nghiệm biển mớn nước dằn 

Thử nghiệm mô hình mớn nước dằn 

Thử nghiệm biển mớn nước thiết kế 

Thử nghiệm mô hình mớn nước thiết 

kế 
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3.2.1 Động cơ phụ 

Tham khảo đoạn 1.4 của phụ lục này. 

3.2.2 Máy phát điện chính 

Nhà sản xuất Điện XXX  

Đầu ra định mức 560 kW (700 kVA) x 900 rpm 

Điện áp AC 450 V 

Số bộ 3 

 

Hình 3.1: Hình vẽ sơ đồ hệ thống cung cấp điện và động cơ đẩy 

4 Quy trình ước lượng của đường cong tốc độ-công suất 

(Ví dụ; trường hợp tàu trước EEDI) 

Đường cong tốc độ-công suất được ước tính dựa trên kết quả thử nghiệm mô 

hình và / hoặc tính toán số, nếu có. Biểu đồ quy trình ước tính được hiển thị bên 

dưới. 

ĐỘNG CƠ PHỤ 

BẢNG ĐIỀU KHIỂN  MÁY BƠM NƯỚC DẰN 

ĐỘNG CƠ CHÍNH với Giới 

hạn Công suất Động cơ 

MÁY BƠM M/E 

VỊ TRÍ 
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Hình 4: Biểu đồ quy trình ước tính đường cong tốc độ-công suất từ các thử 

nghiệm két 

5 Mô tả thiết bị tiết kiệm năng lượng 

5.1 Thiết bị tiết kiệm năng lượng, hiệu quả của chúng được biểu thị bằng 

PAEeff (i) và / hoặc Peff (i) trong công thức tính EEXI 

N/A 

5.2 Các thiết bị tiết kiệm năng lượng khác  

(Ví dụ) 

5.2.1 Cánh lái 

5.2.2 Đuôi lái 

…… 

(Các thông số kỹ thuật, số liệu sơ đồ và / hoặc ảnh, v.v. cho từng bộ phận hoặc 

thiết bị phải được chỉ ra. Ngoài ra, việc đính kèm một danh mục thương mại có 

thể được chấp nhận.) 

Thiết kế tàu 

Thử nghiệm két 

Kiểm tra khả 
năng chống đỡ 

Thử nghiệm sức đẩy 
tự hành 

Thử nghiệm nước 
mở chân vịt 

Ước tính lực cản 
của tàu toàn bộ 

Ước tính các yếu 
tố tự đẩy 

Ước tính các đặc 
tính nước mở 

chân vịt 

Tính toán sức đẩy 
của toàn bộ tàu 

Đường cong tốc 
độ và công suất 
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6 Giá trị được tính toán của EEXI đạt được 

6.1 Dữ liệu cơ bản 

Loại tàu Dung tích DWT Tốc độ Vref (knot) 

Tàu chở hàng rời 150.000 13,20 

6.2 Động cơ chính 

MCRME  

(kW) 

MCRME,lim 

(kW) 

PME  

(kW) 

Loại nhiên 

liệu 

CFME SFCME 

(g/kWh) 

15.000 9.940 8.250 Dầu diesel 3,206 166,5 

6.3 Động cơ phụ 

PAE 

(kW) 

Loại nhiên 

liệu 

CFAE SFCAE 

(g/kWh) 

625 Dầu diesel 3,206 220,0 

6.4 Loại băng  

N/A 

6.5 Công nghệ tiết kiệm năng lượng điện tiên tiến  

N/A 

6.6 Công nghệ tiết kiệm năng lượng cơ học tiên tiến  

N/A 

6.7 Hệ số hiệu chỉnh dung tích khối  

N/A 

6.8 Giá trị được tính toán của EEXI đạt được 
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EEXI đạt được: 2.45 g-CO2/tấn dặm 

 

 

*** 
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PHỤ LỤC 9 

NGHỊ QUYẾT MEPC.335(76) 

(thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2021) 

HƯỚNG DẪN NĂM 2021 VỀ HỆ THỐNG GIỚI HẠN CÔNG SUẤT 

TRỤC / ĐỘNG CƠ ĐỂ TUÂN THỦ CÁC YÊU CẦU EEXI VÀ SỬ DỤNG 

NGUỒN DỰ TRỮ CÔNG SUẤT 

ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN, 

NHẮC LẠI Điều 38(a) trong Công ước của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về các 

chức năng mà Ủy ban Bảo vệ Môi trường Biển được phép thực hiện theo quy 

định trong các công ước quốc tế về phòng chống và kiểm soát ô nhiễm từ tàu 

biển, 

LƯU Ý rằng Phụ lục VI Công ước MARPOL sửa đổi năm 2021 đã được thông 

qua bằng Nghị quyết MEPC.328 (76), dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 

11 năm 2022 sau khi được coi là chấp nhận vào ngày 1 tháng 5 năm 2022, 

LƯU Ý CỤ THỂ rằng Phụ lục VI Công ước MARPOL sửa đổi năm 2021 bao 

gồm các sửa đổi liên quan đến các biện pháp kỹ thuật và hoạt động dựa trên mục 

tiêu bắt buộc để giảm cường độ carbon trong vận tải quốc tế, 

LƯU Ý THÊM rằng các tàu có thể được trang bị hệ thống Giới hạn Công suất 

Trục / Động cơ để tuân thủ quy định 25 (EEXI Bắt buộc), 

CÔNG NHẬN rằng các sửa đổi nêu trên đối với Phụ lục VI Công ước 

MARPOL yêu cầu các hướng dẫn liên quan để thực hiện thống nhất và hiệu quả 

các quy định và cung cấp đủ thời gian chuẩn bị cho ngành công nghiệp, 

SAU KHI XEM XÉT, tại phiên họp thứ bảy mươi sáu, dự thảo năm 2021 

Hướng dẫn về hệ thống giới hạn công suất trục / động cơ để tuân thủ các yêu 

cầu của EEXI và sử dụng nguồn dự trữ công suất, 

1 THÔNG QUA Hướng dẫn năm 2021 về hệ thống giới hạn công suất trục 

/ động cơ để tuân thủ các yêu cầu EEXI và sử dụng nguồn dự trữ công suất, như 

được nêu trong phụ lục của nghị quyết này; 

2 ĐỀ NGHỊ Chính quyền xem xét các Hướng dẫn phụ lục khi xây dựng và 

ban hành luật quốc gia có hiệu lực và thực hiện các yêu cầu đặt ra trong các quy 

định 23 và 25 của Phụ lục VI Công ước MARPOL; 
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3 YÊU CẦU các Bên của Phụ lục VI Công ước MARPOL và các Chính 

phủ Thành viên khác gửi các Hướng dẫn phụ lục đến các thuyền trưởng, thuyền 

viên, chủ tàu, người vận hành tàu và bất kỳ bên liên quan nào khác; 

4 ĐỒNG Ý giữ lại các Hướng dẫn đang được xem xét dựa trên kinh 

nghiệm thu được từ việc thực hiện và dựa trên việc xem xét các quy định EEXI 

sẽ được Tổ chức hoàn thành vào ngày 1 tháng 1 năm 2026 như được xác định 

trong quy định 25.3 của Phụ lục VI Công ước MARPOL; 

5 LƯU Ý rằng Hướng dẫn có thể được hợp nhất với các hướng dẫn có thể 

có trong tương lai về hệ thống giới hạn công suất trục / động cơ theo khuôn khổ 

EEDI khi được Ủy ban xem xét, có tính đến các trường hợp và giới hạn kỹ thuật 

của các tàu hiện có. 
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PHỤ LỤC 

HƯỚNG DẪN NĂM 2021 VỀ HỆ THỐNG GIỚI HẠN CÔNG SUẤT 

TRỤC / ĐỘNG CƠ ĐỂ TUÂN THỦ CÁC YÊU CẦU EEXI VÀ SỬ DỤNG 

NGUỒN DỰ TRỮ CÔNG SUẤT 

 

Mục lục 

 

0 Tổng quan 

1 Định nghĩa 
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0 Tổng quan 

Mục đích của Hướng dẫn này là cung cấp các điều kiện kỹ thuật và hoạt động 

mà hệ thống SHaPoLi / EPL phải đáp ứng để tuân thủ các yêu cầu của EEXI và 

sử dụng nguồn dự trữ công suất cho các tàu hiện có. Tuy nhiên, lưu ý rằng các 

hướng dẫn về hệ thống SHaPoLi / EPL trong khuôn khổ EEDI trên các tàu mới 

hiện đang được xem xét tại Ủy ban, các hướng dẫn này theo EEXI và EEDI có 

thể được hợp nhất thành một bộ hướng dẫn phù hợp khi được Ủy ban xem xét, 

có tính đến hoàn cảnh và giới hạn kỹ thuật của các tàu hiện có. 

1 Định nghĩa 

1.1 Công suất trục có nghĩa là công suất cơ học do trục chân vịt truyền đến 

mayơ chân vịt. Nó là tích của mômen quay trục và tốc độ quay của trục. Trong 

trường hợp có nhiều trục chân vịt, công suất trục có nghĩa là tổng công suất 

truyền đến tất cả các trục của các chân vịt.. 

1.2 Công suất động cơ có nghĩa là công suất cơ học truyền từ động cơ đến 

trục chân vịt. Trường hợp có nhiều động cơ thì công suất động cơ là tổng công 

suất truyền từ động cơ đến trục chân vịt. 

1.3 Hệ thống giới hạn công suất trục có thể ghi đè (SHaPoLi) có nghĩa là 

một hệ thống đã được xác minh và phê duyệt để giới hạn công suất trục tối đa 

bằng phương tiện kỹ thuật mà chỉ thuyền trưởng hoặc sĩ quan phụ trách điều 

hướng (OICNW) mới có thể ghi đè bảo đảm an toàn cho tàu hoặc cứu người trên 

biển. (Xem hình 1 để minh họa biểu đồ tải động cơ.) 

1.4 Hệ thống giới hạn công suất động cơ có thể ghi đè (EPL) có nghĩa là hệ 

thống đã được xác minh và phê duyệt để giới hạn công suất động cơ tối đa bằng 

các phương tiện kỹ thuật mà chỉ thuyền trưởng hoặc OICNW mới có thể ghi đè 

lên tàu nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho tàu hoặc cứu mạng ở Biển. (Xem 

hình 1 để minh họa biểu đồ tải động cơ.) 

1.5 Nguồn dự trữ công suất nghĩa là công suất trục / động cơ cao hơn công 

suất giới hạn không thể sử dụng trong hoạt động bình thường trừ khi SHaPoLi / 

EPL không giới hạn vì mục đích đảm bảo an toàn cho tàu. 

1.6 MARPOL nghĩa là Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu biển, 

năm 1973, được sửa đổi bởi các Nghị định thư năm 1978 và 1997 liên quan đến 

Công ước này, đã được sửa đổi. 

1.7 Với mục đích của Hướng dẫn này, các định nghĩa trong Phụ lục VI Công 

ước MARPOL, đã được sửa đổi, áp dụng. 
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Hình 1: Biểu đồ tải động cơ trên Trục / Giới hạn Công suất Động cơ 

 

2 Yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống SHaPoLi / EPL 

2.1 Các hệ thống chính bắt buộc 

Hệ thống SHaPoLi / EPL nên bao gồm các cách sắp xếp chính sau đây: 

.1 SHaPoLi: 

.1 cảm biến để đo mô-men xoắn và tốc độ quay được cung 

cấp cho (các) chân vịt của tàu. Hệ thống bao gồm bộ 

khuếch đại và bộ chuyển đổi tương tự sang kỹ thuật số; 

.2 một thiết bị ghi và xử lý dữ liệu để theo dõi và tính toán 

dữ liệu như đã nêu trong đoạn 2.2.5.1 của Hướng dẫn 

này; và 

.3 một bộ phận điều khiển để tính toán và giới hạn công suất 

do trục truyền tới (các) chân vịt; 

.2 EPL: 

.1 đối với động cơ được điều khiển bằng cơ học, một thiết bị 

khóa có thể khóa cơ học chỉ số nhiên liệu bằng cách sử 

dụng vít dừng cơ khí được bịt kín bằng dây hoặc thiết bị 

tương đương có cài đặt giới hạn của bộ điều tốc để thuyền 

viên của tàu không thể giải phóng EPL mà không được 

phép của thuyền trưởng hoặc OICNW, như trong hình 2; 

hoặc là 

Công suất động cơ Công suất động cơ 
Công suất sẵn có được dự trữ Đường cong chân vịt nhẹ 

Công suất sẵn có 

Tốc độ động cơ 

tối đa 
Tốc độ động cơ 

tối đa 

Đường cong chân vịt nhẹ Công suất sẵn có được dự trữ 

Tốc độ động cơ Tốc độ động cơ 

ShaPoLi hoặc EPL điện EPL cơ 

Công suất sẵn có 
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.2 đối với động cơ điều khiển điện tử, bộ giới hạn chỉ số 

nhiên liệu có thể khóa điện tử chỉ số nhiên liệu hoặc giới 

hạn trực tiếp công suất trong hệ thống điều khiển của 

động cơ để thuyền viên của tàu không thể giải phóng EPL 

mà không được phép của thuyền trưởng hoặc OICNW; và 

.3 Nếu có thể và khả thi về mặt kỹ thuật, hệ thống Sha / 

PoLi / EPL phải được điều khiển từ cầu tàu và nhân viên 

trên tàu không cần phải đi vào khoang máy của tàu. 

 

Hình 2: Vòng đệm của vít dừng cơ học 

2.2 Yêu cầu hệ thống chung 

2.2.1 Hệ thống SHaPoLi / EPL không được tồn tại vĩnh viễn nhưng cần phải 

có hành động có chủ ý của thuyền trưởng hoặc OICNW để cho phép sử dụng 

không giới hạn công suất trục / động cơ (dự trữ năng lượng) của tàu. Đối với các 

hệ thống sử dụng Mật khẩu / mã PIN để kiểm soát truy cập ghi đè nguồn dự trữ 

công suất, cần chú ý đảm bảo rằng Mật khẩu / mã PIN cần thiết luôn có sẵn khi 

cần ghi đè. 

2.2.2 Đối với hệ thống SHaPoLi / EPL cho động cơ được điều khiển điện tử, 

bộ phận điều khiển phải thông báo cho thuyền trưởng hoặc OICNW của tàu một 

cách rõ ràng và dễ thấy khi công suất trục / động cơ của tàu vượt quá công suất 

trục / động cơ giới hạn như được nêu trong Hướng dẫn quản lý trên tàu (OMM) 

cho SHaPoLi / EPL hoặc trong bất kỳ trường hợp trục trặc nào của hệ thống. 

2.2.3 Đối với EPL cho động cơ được điều khiển bằng cơ, thiết bị khóa phải: 

.1 biểu thị rõ ràng việc loại bỏ khóa khi công suất động cơ của tàu 

vượt quá công suất động cơ giới hạn như đã nêu trong OMM cho 

Vít dừng cơ học 

Vít dừng cơ khí được khóa bằng dây Bảng điều khiển phía động cơ trong bộ 
điều khiển 
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EPL hoặc trong bất kỳ trường hợp trục trặc nào của hệ thống; 

hoặc là 

.2 được trang bị các hệ thống khác như hệ thống giám sát cảnh báo 

có thể chỉ ra khi công suất động cơ của tàu vượt quá công suất 

động cơ giới hạn như đã nêu trong OMM cho EPL hoặc trong bất 

kỳ trường hợp trục trặc nào của hệ thống và ghi lại việc sử dụng 

chế độ không giới hạn, được Chính quyền hoặc RO xác nhận. 

2.2.4 Hệ thống SHaPoLi / EPL (hoặc từng hệ thống con) phải có tem chống 

giả mạo. 

2.2.5 Hệ thống SHaPoLi / EPL cho động cơ được điều khiển điện tử phải chỉ 

ra các dữ liệu sau trong quá trình vận hành: 

.1 đối với SHaPoLi, tốc độ quay trục, mômen trục và công suất trục 

(và tổng công suất trục trong trường hợp bố trí nhiều trục) được 

ghi liên tục ở chế độ không giới hạn; hoặc là 

.2 đối với EPL, hệ thống khóa chỉ số nhiên liệu hoặc hệ thống giới 

hạn công suất có thể chỉ ra và ghi lại việc sử dụng chế độ không 

giới hạn. 

2.2.6 Quy trình cho SHaPoLi / EPL phụ thuộc vào hệ thống đẩy và phải được 

mô tả trong OMM cho SHaPoLi / EPL theo phần 4 của Hướng dẫn này. 

3 Sử dụng nguồn dự trữ công suất bằng cách bỏ giới hạn công suất 

trục / động cơ 

3.1 Việc sử dụng nguồn dự trữ công suất chỉ được phép cho mục đích đảm 

bảo an toàn cho tàu hoặc cứu người trên biển, phù hợp với quy định 3.1 của Phụ 

lục VI Công ước MARPOL (ví dụ: hoạt động trong điều kiện thời tiết bất lợi và 

vùng nước có băng, tham gia tìm kiếm và hoạt động cứu hộ, tránh cướp biển và 

bảo dưỡng động cơ). Việc sử dụng nguồn dự trữ công suất không được có tác 

động xấu đến cánh quạt, trục và các hệ thống liên quan. Điều quan trọng là 

thuyền trưởng và OICNW không bị hạn chế thực hiện phán quyết để ghi đè 

SHaPoLi / EPL khi được yêu cầu vì mục đích an toàn. Quyền hạn cho việc này 

phải được quy định rõ ràng trong OMM và / hoặc Hướng dẫn Hệ thống Quản lý 

An toàn, nếu thích hợp. 

3.2 Mọi việc sử dụng nguồn dự trữ công suất phải được ghi lại trong trang 

hồ sơ của OMM cho SHaPoLi / EPL, có chữ ký của thuyền trưởng và phải được 

lưu giữ trên tàu. Hồ sơ bao gồm: 
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.1 loại tàu; 

.2 Số IMO; 

.3 Kích thước tàu tính bằng DWT và / hoặc GT, nếu có; 

.4 công suất trục / động cơ giới hạn của tàu và công suất trục / động 

cơ không giới hạn tối đa của tàu; 

.5 vị trí của tàu và dấu thời gian khi nguồn dự trữ công suất được sử 

dụng; 

.6 lý do sử dụng nguồn dự trữ công suất; 

.7 Số Beaufort và độ cao sóng hoặc tình trạng băng trong trường 

hợp sử dụng nguồn dự trữ công suất trong điều kiện thời tiết bất 

lợi; 

.8 bằng chứng hỗ trợ (ví dụ: điều kiện thời tiết dự kiến) trong 

trường hợp sử dụng nguồn dự trữ công suất để phòng tránh; 

.9 hồ sơ từ hệ thống SHaPoLi / EPL cho động cơ điều khiển điện tử 

trong quá trình nguồn dự trữ công suất đã được sử dụng; và 

.10 vị trí của tàu và dấu thời gian khi giới hạn công suất được kích 

hoạt lại hoặc thay thế. 

3.3 Trường hợp ghi đè EPL / ShaPoLi được kích hoạt nhưng nguồn dự trữ 

công suất sau đó không được sử dụng, sự kiện này phải được ghi lại trong sổ 

nhật ký phòng máy và buồng máy. Sổ nhật ký buồng máy phải ghi lại công suất 

sử dụng trong thời gian kích hoạt tính năng ghi đè. EPL / ShaPoLi nên được đặt 

lại càng sớm càng tốt và chi tiết của việc đặt lại cũng phải được ghi lại trong sổ 

nhật ký phòng máy và cầu. 

3.4 Trong trường hợp đã sử dụng nguồn dự trữ công suất, tàu phải nhanh 

chóng thông báo cho Chính quyền hoặc RO chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng 

nhận liên quan và cơ quan có thẩm quyền của cảng đến liên quan với thông tin 

được ghi theo đoạn 3.2. Hàng năm, Chính quyền phải báo cáo việc sử dụng 

nguồn điện dự trữ cho IMO với thông tin được ghi lại theo quy định tại đoạn 

3.2. 

3.5 Khi các rủi ro đã được giảm thiểu, phải vận hành tàu dưới mức công suất 

động cơ được chứng nhận theo SHaPoLi / EPL. Hệ thống SHaPoLi / EPL nên 

được thủy thủ đoàn kích hoạt lại hoặc thay thế ngay sau khi đã ngăn chặn các rủi 

ro và có thể vận hành tàu an toàn với công suất trục / động cơ hạn chế. Cơ quan 
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quản lý hoặc RO phải xác nhận việc kích hoạt lại hoặc thay thế hệ thống 

SHaPoLi / EPL (ví dụ: xác nhận khóa cơ học) với bằng chứng hỗ trợ (ví dụ: nhật 

ký công suất động cơ, ảnh chụp tại dịp đặt lại khóa cơ học) trong thời gian sớm 

nhất. 

3.6 Bất kỳ khiếm khuyết nào của hệ thống SHaPoLi / EPL phải được báo 

cáo cho Chính quyền hoặc RO chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận liên quan 

theo quy định 5.6 của Phụ lục VI Công ước MARPOL. 

3.7 Các nhân viên kiểm soát của Chính quyền cảng phải kiểm tra xem hệ 

thống SHaPoLi / EPL đã được cài đặt và sử dụng đúng cách theo Giấy chứng 

nhận IEE và OMM như được mô tả trong phần 4 của Hướng dẫn này hay chưa. 

Nếu phát hiện ghi đè SHaPoLi / EPL mà không có thông báo thích hợp theo 

đoạn 3.3 của Hướng dẫn này, việc kích hoạt lại hoặc thay thế SHaPoLi / EPL 

phải được tiến hành ngay lập tức với sự có mặt của Chính quyền hoặc RO tại 

cảng. 

4 Hướng dẫn quản lý trên tàu (OMM) đối với SHaPoLi / EPL 

4.1 Hệ thống SHaPoLi / EPL phải đi kèm với OMM đối với SHaPoLi / EPL 

phải thường trực trên tàu để kiểm tra. 

4.2 OMM đối với SHaPoLi / EPL phải được Chính quyền hoặc RO xác nhận 

sau khi khảo sát xác minh mức EEXI đạt được của tàu, theo yêu cầu của quy 

định 5.4 của Phụ lục VI Công ước MARPOL. 

4.3 OMM đối với SHaPoLi / EPL, tối thiểu phải bao gồm: 

.1 SHaPoLi: 

.1 mô tả kỹ thuật của hệ thống chính như quy định trong 

phần 2 của hướng dẫn này cũng như các hệ thống phụ trợ 

có liên quan; 

.2 xác định các thành phần chính của hệ thống theo nhà sản 

xuất, kiểu/ loại, số sê-ri và các chi tiết khác nếu cần; 

.3 mô tả thủ tục xác minh chứng minh rằng hệ thống tuân 

thủ mô tả kỹ thuật theo các mục .1 và .2; 

.4 công suất trục tối đa mà thiết bị được thiết kế; 

.5 các yêu cầu về dịch vụ, bảo trì và hiệu chuẩn của cảm 

biến theo nhà sản xuất cảm biến và mô tả cách giám sát 

sự phù hợp của các khoảng thời gian hiệu chuẩn, nếu có; 
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.6 sổ ghi chép SHaPoLi để ghi lại dịch vụ, bảo trì và hiệu 

chuẩn hệ thống; 

.7 mô tả cách công suất trục có thể được giới hạn và không 

giới hạn và điều này được hiển thị như thế nào bởi bộ 

điều khiển theo yêu cầu của đoạn 2.2.5 của Hướng dẫn 

này; 

.8 mô tả về cách bộ điều khiển giới hạn công suất cung cấp 

cho trục chân vịt; 

.9 xác định trách nhiệm; 

.10 quy trình thông báo về việc sử dụng nguồn dự trữ công 

suất và phát hiện các trục trặc của hệ thống phù hợp với 

mục 3.4 và 3.5 của Hướng dẫn này; 

.11 thời gian cần thiết để bỏ giới hạn SHaPoLi; và 

.12 quy trình khảo sát hệ thống SHaPoLi của Chính quyền / 

RO. 

.2 EPL: 

.1 công suất lắp đặt định mức (MCR) hoặc đầu ra động cơ 

(MPP) và tốc độ động cơ (NMCR); 

.2 công suất lắp đặt giới hạn (MCRlim) hoặc đầu ra động cơ 

(MPPlim) và tốc độ động cơ (NMCR,lim); 

.3 mô tả kỹ thuật hệ thống EPL; 

.4 phương pháp khóa EPL (động cơ được điều khiển bằng 

cơ học); 

.5 phương pháp khóa và giám sát EPL (động cơ điều khiển 

điện tử); 

.6 các thủ tục và phương pháp để phát hành EPL; 

.7 thời gian cần thiết để không giới hạn EPL; 

.8 quy trình khảo sát hệ thống EPL của Chính quyền / RO; 

.9 thủ tục báo cáo về việc phát hành EPL; và 

.10 quản trị viên của hệ thống EPL. 

5 Chứng minh sự tuân thủ của hệ thống SHaPoLi / EPL 
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5.1 Việc chứng minh sự tuân thủ của hệ thống SHaPoLi / EPL cần được xác 

minh bằng một cuộc khảo sát thích hợp theo quy định 5.4 của Phụ lục VI Công 

ước MARPOL để xác minh EEXI của tàu theo quy định 23. Việc khảo sát phải 

bao gồm việc xác minh và xác nhận hệ thống bằng cách giải quyết các mục sau: 

.1 xác minh sự tuân thủ của hệ thống với OMM đối với SHaPoLi / 

EPL; 

.2 xác minh sự tuân thủ của hệ thống với các thông số kỹ thuật được 

nêu trong phần 2 của Hướng dẫn này; và 

.3 xác minh OMM đối với SHaPoLi / EPL rằng OMM đối với 

SHaPoLi / EPL tuân thủ các thông số kỹ thuật nêu trong phần 4 

của Hướng dẫn này. 

5.2 Trong trường hợp hệ thống SHaPoLi / EPL được áp dụng và không có 

thay đổi nào được thực hiện đối với các cài đặt và / hoặc thành phần quan trọng* 

của NOX nằm ngoài những gì được cho phép bởi hồ sơ kỹ thuật động cơ như 

được định nghĩa trong Bộ luật kỹ thuật NOX 2008 (NTC 2008), chứng nhận lại 

động cơ không cần thiết. 

5.3 Trong trường hợp áp dụng hệ thống SHaPoLi / EPL và các cài đặt và / 

hoặc thành phần quan trọng của NOX bị thay đổi vượt quá mức cho phép của hồ 

sơ kỹ thuật động cơ như được định nghĩa trong NTC 2008, động cơ cần được 

chứng nhận lại. Trong trường hợp như vậy, đối với tàu được chứng nhận EEDI 

trong đó hệ thống SHaPoLi / EPL được áp dụng ở mức công suất thấp hơn yêu 

cầu của quy định 24.5 của Phụ lục VI Công ước MARPOL (yêu cầu công suất 

tối thiểu), công suất động cơ được chứng nhận phải ở mức công suất thỏa mãn 

yêu cầu đó. 

*** 

                                                
*  Các thông số và thành phần quan trọng của NOX được liệt kê trong Hồ sơ kỹ thuật 

NOX trong phần "Các thành phần, giá trị cài đặt và vận hành của động cơ có thể ảnh 

hưởng đến phát thải NOX của động cơ". 
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PHỤ LỤC 10 

NGHỊ QUYẾT MEPC.336(76) 

(thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2021) 

HƯỚNG DẪN NĂM 2021 VỀ CÁC CHỈ SỐ CƯỜNG ĐỘ CARBON 

HOẠT ĐỘNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN (HƯỚNG DẪN CII, G1) 

 

ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN, 

NHẮC LẠI Điều 38(a) trong Công ước của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về các 

chức năng mà Ủy ban Bảo vệ Môi trường Biển được phép thực hiện theo quy 

định trong các công ước quốc tế về phòng chống và kiểm soát ô nhiễm từ tàu 

biển, 

LƯU Ý rằng Phụ lục VI Công ướcMARPOL sửa đổi năm 2021 đã được thông 

qua bằng Nghị quyết MEPC.328 (76), dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 

11 năm 2022 sau khi được coi là chấp nhận vào ngày 1 tháng 5 năm 2022, 

LƯU Ý CỤ THỂ rằng Phụ lục VI Công ước MARPOL sửa đổi năm 2021 bao 

gồm các sửa đổi liên quan đến các biện pháp kỹ thuật và hoạt động dựa trên mục 

tiêu bắt buộc để giảm cường độ carbon trong vận tải quốc tế, 

LƯU Ý THÊM rằng quy định 28.1 của Phụ lục VI Công ước MARPOL yêu cầu 

các tàu áp dụng quy định này để tính toán CII hoạt động hàng năm đạt được có 

tính đến các hướng dẫn do Tổ chức xây dựng, 

CÔNG NHẬN rằng các sửa đổi nêu trên đối với Phụ lục VI Công ước 

MARPOL yêu cầu các hướng dẫn liên quan để thực hiện thống nhất và hiệu quả 

các quy định và cung cấp đủ thời gian chuẩn bị cho ngành công nghiệp, 

SAU KHI XEM XÉT, tại phiên họp thứ bảy mươi sáu, dự thảo Hướng dẫn năm 

2021 về các chỉ số cường độ carbon hoạt động và phương pháp tính (Hướng 

dẫn CII, G1), 

1 THÔNG QUA Hướng dẫn năm 2021 về các chỉ số cường độ carbon 

trong hoạt động và phương pháp tính (Hướng dẫn CII, G1), như được nêu trong 

phụ lục của nghị quyết này; 

2 ĐỀ NGHỊ Chính quyền xem xét các Hướng dẫn phụ lục khi xây dựng và 

ban hành luật quốc gia có hiệu lực và thực hiện các yêu cầu đặt ra trong quy 

định 28.1 của Phụ lục VI Công ước MARPOL; 
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3 YÊU CẦU các Bên của Phụ lục VI Công ước MARPOL và các Chính 

phủ Thành viên khác gửi các Hướng dẫn phụ lục đến các thuyền trưởng, thuyền 

viên, chủ tàu, người vận hành tàu và bất kỳ bên liên quan nào khác; 

4 ĐỒNG Ý xem xét các đề xuất có căn cứ về các yếu tố hiệu chỉnh CII đối 

với một số loại tàu, hồ sơ hoạt động và / hoặc các chuyến đi nhằm nâng cao, nếu 

thích hợp, các Hướng dẫn phụ lục trước khi các sửa đổi nói trên của Phụ lục VI 

Công ước MARPOL có hiệu lực; 

5 ĐỒNG Ý giữ lại các Hướng dẫn đang được xem xét dựa trên kinh 

nghiệm thu được từ việc thực hiện chúng và dựa trên việc xem xét các quy định 

của CII sẽ được Tổ chức hoàn thành vào ngày 1 tháng 1 năm 2026 như được xác 

định trong quy định 28.11 của Phụ lục VI Công ước MARPOL. 
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PHỤ LỤC 

HƯỚNG DẪN NĂM 2021 VỀ CÁC CHỈ SỐ CƯỜNG ĐỘ CARBON 

HOẠT ĐỘNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN (HƯỚNG DẪN CII, G1) 

 

1 Giới thiệu 

1.1 Trong Chiến lược ban đầu của IMO về Giảm phát thải KNK từ tàu biển 

(Nghị quyết MEPC.304 (72)), mức độ tham vọng về cường độ carbon của vận 

tải biển quốc tế được định lượng bằng lượng phát thải CO2 trên mỗi công tác 

vận tải, tính trung bình trên toàn bộ vận tải biển quốc tế. 

1.2 Hướng dẫn này đề cập đến các phương pháp tính và khả năng áp dụng 

của chỉ thị cường độ carbon hoạt động (CII) cho các tàu cá nhân áp dụng chương 

4 của Phụ lục VI Công ước MARPOL, đã được sửa đổi, bổ sung. 

2 Định nghĩa 

2.1 MARPOL nghĩa là Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu biển, 

năm 1973, được sửa đổi bởi các Nghị định thư năm 1978 và 1997 liên quan đến 

Công ước này, đã được sửa đổi. 

2.2 IMO DCS nghĩa là hệ thống thu thập dữ liệu về mức tiêu thụ dầu nhiên 

liệu của các tàu được nêu trong quy định 27 và các điều khoản liên quan của Phụ 

lục VI Công ước MARPOL. 

2.3 Với mục đích của Hướng dẫn này, các định nghĩa trong Phụ lục VI Công 

ước MARPOL, đã được sửa đổi, áp dụng. 

2.4 Các số liệu chỉ ra mức phát thải CO2 trung bình trên mỗi công tác vận 

chuyển của một con tàu thường được gọi là chỉ số cường độ carbon trong hoạt 

động (CII) trong Hướng dẫn này. 

.1 Một CII cụ thể được tính toán dựa trên khối lượng hoặc thể tích 

thực tế hoặc ước tính của lô hàng được vận chuyển trên một con 

tàu thường được gọi là CII dựa trên nhu cầu; và 

.2 Một CII cụ thể, trong đó tính toán dung tích của một con tàu 

được lấy làm đại diện cho khối lượng hoặc khối lượng thực tế 

của lô hàng được vận chuyển trên tàu, thường được gọi là CII 

dựa trên nguồn cung cấp.. 

2.5 CII dựa trên nguồn cung cấp sử dụng DWT làm công suất được gọi là 

AER và CII dựa trên nguồn cung cấp sử dụng GT làm công suất được gọi là 
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j 

cgDIST. 

3 Áp dụng 

3.1 Đối với tất cả các tàu áp dụng quy định 28 của Phụ lục VI Công ước 

MARPOL, các chỉ số cường độ carbon hoạt động được xác định trong phần 4 

phải được áp dụng. 

3.2 Các chỉ số cường độ carbon hoạt động được xác định trong phần 5 được 

khuyến khích sử dụng bổ sung cho các tàu, nếu có, cho các mục đích thử 

nghiệm. 

4 Chỉ thị cường độ carbon hoạt động (CII) của các tàu cá nhân để sử 

dụng trong việc thực hiện quy định 28 của Phụ lục VI Công ước MARPOL 

Ở dạng đơn giản nhất, CII hoạt động hàng năm đạt được của các tàu riêng lẻ 

được tính bằng tỷ lệ giữa tổng khối lượng CO2 (M) thải ra trên tổng công tác 

vận tải (W) được thực hiện trong một năm dương lịch nhất định, như sau: 

CIIship đạt được = M / W (1) 

4.1 Lượng khí thải CO2 (M) 

Tổng khối lượng CO2 là tổng lượng khí thải CO2 (tính bằng gam) từ tất cả 

lượng dầu nhiên liệu được tiêu thụ trên một con tàu trong một năm dương lịch 

nhất định, như sau: 

M = FCj x CFj (2) 

Trong đó: 

 j là loại dầu nhiên liệu; 

 FCj: là tổng khối lượng (tính bằng gam) của loại dầu đốt loại j đã 

tiêu thụ trong năm dương lịch theo báo cáo của IMO DCS; và 

 CFj đại diện cho khối lượng dầu nhiên liệu thành hệ số chuyển đổi 

khối lượng CO2 đối với loại dầu nhiên liệu 

j, phù hợp với những quy định trong Hướng dẫn năm 2018 về 

phương pháp tính Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng (EEDI) đạt 

được cho tàu mới (nghị quyết MEPC.308 (73)), có thể được sửa 

đổi thêm. Trong trường hợp loại dầu nhiên liệu không được đề cập 

trong hướng dẫn, hệ số chuyển đổi phải được lấy từ nhà cung cấp 

dầu nhiên liệu được hỗ trợ bởi bằng chứng tài liệu. 
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4.2 Công tác vận tải (W) 

Trong trường hợp không có dữ liệu về công tác vận tải thực tế, công tác vận tải 

dựa trên nguồn cung cấp (W) có thể được coi là đại lượng, được định nghĩa là 

sản phẩm của sức tải của tàu và quãng đường di chuyển trong một năm dương 

lịch nhất định, như sau: 

Ws= C×Dt (3) 

Trong đó: 

 C đại diện cho dung tích của tàu: 

- Đối với tàu chở hàng rời, tàu chở dầu, tàu container, tàu chở 

khí, tàu chở LNG, tàu chở hàng ro-ro, tàu chở hàng tổng hợp, 

tàu chở hàng lạnh và tàu chở hàng hỗn hợp, nên sử dụng trọng 

tải toàn phần (DWT)1 làm Dung tích; 

- Đối với tàu khách du lịch, tàu chở hàng ro-ro (chuyên chở 

phương tiện) và tàu chở khách ro-ro, nên sử dụng tổng dung 

tích (GT)2 làm Dung tích; và 

 Dt đại diện cho tổng khoảng cách đã đi (tính bằng hải lý), như được 

báo cáo theo IMO DCS. 

5 Chỉ báo cường độ carbon hoạt động (CII) của các tàu riêng lẻ cho 

mục đích thử nghiệm 

Các chỉ số sau đây được khuyến khích sử dụng cho mục đích thử 

nghiệm, nếu có: 

.1 Chỉ báo Hiệu quả Tiết kiệm Năng lượng (EEPI) 

 

.2 cbDIST 

                                                
1  Trọng tải toàn phần (DWT) là sự chênh lệch về trọng lượng giữa trọng lượng dịch 

chuyển của tàu trong nước có khối lượng riêng tương đối là 1,025 kg / m3 tại mớn 

nước tải về mùa hè và trọng lượng tàu không. Mớn nước tải về mùa hè nên được coi là 

mớn nước về mùa hè tối đa được chứng nhận trong tập tài liệu về độ ổn định được phê 

duyệt bởi Chính quyền hoặc bất kỳ tổ chức nào được tổ chức đó công nhận. 

2  Tổng trọng tải (GT) cần được tính toán theo Công ước quốc tế về đo trọng tải của tàu 

biển, 1969. 
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.3 clDIST 

 

.4 EEOI, như được định nghĩa trong MEPC.1 / Circ.684 về Hướng 

dẫn sử dụng tự nguyện Chỉ số khai thác hiệu quả năng lượng 

(EEOI) trên tàu. 

Trong các công thức trên: 

 khối lượng CO2 (M), dung tích của tàu (C) và tổng quãng đường đã đi 

(Dt) giống với các khối lượng được sử dụng để tính CII đạt được của các 

tàu riêng lẻ, như quy định trong phần 4.1 và 4.2; 

 Dl là quãng đường di chuyển (tính bằng hải lý) khi tàu được tải; 

 ALB có nghĩa là số lượng bến thấp hơn khả dụng của tàu chở khách du 

lịch; và 

 Độ dài chở xe có nghĩa là chiều dài (tính bằng mét) của các chỗ chứa xe 

trên tàu chở hàng ro-ro.. 

 

*** 
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PHỤ LỤC 11 

NGHỊ QUYẾT MEPC.337(76) 

(thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2021) 

HƯỚNG DẪN NĂM 2021 VỀ ĐƯỜNG THAM CHIẾU ĐỂ SỬ DỤNG VỚI 

CÁC CHỈ SỐ CƯỜNG ĐỘ CARBON HOẠT ĐỘNG (HƯỚNG DẪN VỀ 

ĐƯỜNG THAM CHIẾU CII, G2) 

ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN, 

NHẮC LẠI Điều 38(a) trong Công ước của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về các 

chức năng mà Ủy ban Bảo vệ Môi trường Biển được phép thực hiện theo quy 

định trong các công ước quốc tế về phòng chống và kiểm soát ô nhiễm từ tàu 

biển, 

LƯU Ý rằng Phụ lục VI Công ướcMARPOL sửa đổi năm 2021 đã được thông qua 

bằng Nghị quyết MEPC.328 (76), dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11 năm 

2022 sau khi được coi là chấp nhận vào ngày 1 tháng 5 năm 2022, 

LƯU Ý CỤ THỂ rằng Phụ lục VI Công ước MARPOL sửa đổi năm 2021 bao 

gồm các sửa đổi liên quan đến các biện pháp kỹ thuật và hoạt động dựa trên mục 

tiêu bắt buộc để giảm cường độ carbon trong vận tải quốc tế, 

LƯU Ý THÊM rằng quy định 28.4 của Phụ lục VI Công ước MARPOL yêu cầu 

các đường tham chiếu phải được thiết lập cho từng loại tàu áp dụng quy định 28, 

SAU KHI XEM XÉT, tại phiên họp thứ bảy mươi sáu, dự thảo Hướng dẫn năm 

2021 về các đường tham chiếu để sử dụng với các chỉ số cường độ carbon trong 

hoạt động (Hướng dẫn về đường tham chiếu CII, G2), 

1 THÔNG QUA Hướng dẫn năm 2021 về các đường tham chiếu để sử 

dụng với các chỉ số cường độ carbon hoạt động (hướng dẫn về đường tham 

chiếu CII, G2), như được nêu trong phụ lục của nghị quyết này; 

2 ĐỀ NGHỊ Chính quyền xem xét các Hướng dẫn phụ lục khi xây dựng và 

ban hành luật quốc gia có hiệu lực và thực hiện các yêu cầu đặt ra trong quy 

định 28.4 của Phụ lục VI Công ước MARPOL; 

3 YÊU CẦU các Bên của Phụ lục VI Công ước MARPOL và các Chính 

phủ Thành viên khác gửi các Hướng dẫn phụ lục đến các thuyền trưởng, thuyền 

viên, chủ tàu, người vận hành tàu và bất kỳ bên liên quan nào khác; 

4 ĐỒNG Ý giữ lại các Hướng dẫn đang được xem xét dựa trên kinh 

nghiệm thu được từ việc thực hiện và dựa trên việc xem xét các quy định của 
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CII sẽ được Tổ chức hoàn thành trước ngày 1 tháng 1 năm 2026 như được xác 

định trong quy định 28.11 của Phụ lục VI Công ước MARPOL 
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PHỤ LỤC 

HƯỚNG DẪN NĂM 2021 VỀ ĐƯỜNG THAM CHIẾU ĐỂ SỬ DỤNG VỚI 

CÁC CHỈ SỐ CƯỜNG ĐỘ CARBON HOẠT ĐỘNG (HƯỚNG DẪN VỀ 

ĐƯỜNG THAM CHIẾU CII, G2) 

1 Giới thiệu 

1.1 Hướng dẫn này cung cấp các phương pháp tính toán các đường tham 

chiếu để sử dụng với các chỉ số cường độ carbon hoạt động và các đường tham 

chiếu cường độ carbon cụ thể cho loại tàu như được đề cập trong quy định 28 

của Phụ lục VI Công ước MARPOL 

1.2 Một đường tham chiếu được xây dựng cho mỗi loại tàu áp dụng quy định 

28 của Phụ lục VI Công ước MARPOL, dựa trên các chỉ số cụ thể được quy 

định trong năm 2021 Hướng dẫn về chỉ số cường độ carbon trong hoạt động và 

phương pháp tính toán (G1) do Tổ chức phát triển, đảm bảo rằng chỉ có dữ liệu 

từ các tàu có thể so sánh được bao gồm trong tính toán của mỗi dòng tham 

chiếu. 

2 Định nghĩa 

2.1 MARPOL nghĩa là Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu biển, 

năm 1973, được sửa đổi bởi các Nghị định thư năm 1978 và 1997 liên quan đến 

Công ước này, đã được sửa đổi. 

2.2 IMO DCS nghĩa là hệ thống thu thập dữ liệu về mức tiêu thụ dầu nhiên 

liệu của các tàu được nêu trong quy định 27 và các điều khoản liên quan của Phụ 

lục VI Công ước MARPOL. 

2.3 Với mục đích của Hướng dẫn này, các định nghĩa trong Phụ lục VI Công 

ước MARPOL, đã được sửa đổi, áp dụng. 

2.4 Đường tham chiếu chỉ báo cường độ carbon hoạt động (CII) được định 

nghĩa là một đường cong đại diện cho hiệu suất cường độ carbon hoạt động 

trung bình đạt được, như một hàm của Công suất, của một nhóm tàu xác định 

trong năm 2019. 

3 Phương pháp phát triển các dòng tham chiếu CII 

3.1 Với dữ liệu hạn chế có sẵn cho năm 2008, hiệu suất cường độ carbon 

hoạt động của các loại tàu trong năm 2019 được lấy làm tài liệu tham khảo. 

3.2 Đối với một nhóm tàu xác định, đường tham chiếu được xây dựng như 

sau: 
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CIIref  = aDung tích-c (1) 

trong đó CIIref là giá trị tham chiếu của năm 2019, Dung tích giống với giá trị 

được xác định trong chỉ số cường độ carbon cụ thể (CII) cho một loại tàu, như 

được thể hiện trong Bảng. 1; a và c là các tham số được ước tính thông qua phù 

hợp hồi quy trung bình, lấy CII đạt được và Năng lực của các tàu cá nhân được 

thu thập thông qua IMO DCS vào năm 2019 làm mẫu. 

4 Đường tham chiếu cường độ carbon hoạt động cụ thể của loại tàu 

 Các tham số để xác định các đường tham chiếu cụ thể của loại tàu, để sử 

dụng trong Phương trình (1), được quy định như sau: 

Bảng 1: Các tham số để xác định dòng tham chiếu cụ thể của loại tàu 2019 

Loại tàu Dung tích a c 

Tàu chở hàng 

rời 

279.000 DWT trở lên 279.000 4745 0,622 

dưới 279.000 DWT DWT 4745 0,622 

Tàu chở khí 
65.000 trở lên DWT 14405E7 2,071 

dưới 65.000 DWT DWT 8104 0,639 

Tàu chở dầu DWT 5247 0,610 

Tàu container DWT 1984 0,489 

Tàu chở hàng 

tổng hợp 

20.000 DWT trở lên DWT 31948 0,792 

dưới 20.000 DWT DWT 588 0,3885 

Tàu chở hàng đông lạnh DWT 4600 0,557 

Tàu chở hàng hỗn hợp DWT 40853 0,812 

Tàu chở LNG 

100.000 DWT trở lên DWT 9,827 0,000 

65.000 DWT trở lên, nhưng 

dưới 100.000 DWT 
DWT 14479E10 2,673 

dưới 65.000 DWT 65.000 14479E10 2,673 

Tàu chở hàng Ro-ro (chuyên chở phương tiện) GT 5739 0,631 

Tàu chở hàng ro-ro DWT 10952 0,637 

Tàu chở khách ro-ro GT 7540 0,587 

Tàu chở khách du lịch GT 930 0,383 

*** 
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PHỤ LỤC 12 

NGHỊ QUYẾT MEPC.338(76) 

(thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2021) 

HƯỚNG DẪN NĂM 2021 VỀ CÁC HỆ SỐ GIẢM CƯỜNG ĐỘ CARBON 

TRONG HOẠT ĐỘNG SO VỚI CÁC ĐƯỜNG THAM CHIẾU (HƯỚNG 

DẪN VỀ CÁC YẾU TỐ GIẢM THIỂU CII, G3) 

ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN, 

NHẮC LẠI Điều 38(a) trong Công ước của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về các 

chức năng mà Ủy ban Bảo vệ Môi trường Biển được phép thực hiện theo quy 

định trong các công ước quốc tế về phòng chống và kiểm soát ô nhiễm từ tàu 

biển, 

LƯU Ý rằng Phụ lục VI Công ướcMARPOL sửa đổi năm 2021 đã được thông 

qua bằng Nghị quyết MEPC.328 (76), dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 

11 năm 2022 sau khi được coi là chấp nhận vào ngày 1 tháng 5 năm 2022, 

LƯU Ý CỤ THỂ rằng Phụ lục VI Công ước MARPOL sửa đổi năm 2021 bao 

gồm các sửa đổi liên quan đến các biện pháp kỹ thuật và hoạt động dựa trên mục 

tiêu bắt buộc để giảm cường độ carbon trong vận tải quốc tế, 

LƯU Ý THÊM rằng quy định 28.4 của Phụ lục VI Công ước MARPOL yêu cầu 

các hệ số giảm thiểu phải được thiết lập cho từng loại tàu áp dụng quy định 28,, 

SAU KHI XEM XÉT, tại phiên họp thứ bảy mươi sáu, dự thảo Hướng dẫn năm 

2021 về các yếu tố giảm cường độ carbon trong hoạt động so với các đường tham 

chiếu (hướng dẫn về các yếu tố giảm CII, G3), 

1 THÔNG QUA Hướng dẫn năm 2021 về các yếu tố giảm cường độ 

carbon hoạt động so với các đường tham chiếu (hướng dẫn về các yếu tố giảm 

CII, G3), như được nêu trong phụ lục của nghị quyết này; 

2 ĐỀ NGHỊ Chính quyền xem xét các Hướng dẫn phụ lục khi xây dựng và 

ban hành luật quốc gia có hiệu lực và thực hiện các yêu cầu đặt ra trong quy 

định 28.4 của Phụ lục VI Công ước MARPOL; 

3 YÊU CẦU các Bên của Phụ lục VI Công ước MARPOL và các Chính 

phủ Thành viên khác gửi các Hướng dẫn phụ lục đến các thuyền trưởng, thuyền 

viên, chủ tàu, người vận hành tàu và bất kỳ bên liên quan nào khác; 

4 ĐỒNG Ý giữ Hướng dẫn đang được xem xét dựa trên kinh nghiệm thu 

được từ việc thực hiện và dựa trên việc xem xét các quy định CII sẽ được Tổ 
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chức hoàn thành trước ngày 1 tháng 1 năm 2026 như được xác định trong quy 

định 28.11 của Phụ lục VI Công ước MARPOL, và tỷ lệ cắt giảm hàng năm đối 

với giai đoạn 2027-2030 sẽ được củng cố và phát triển hơn nữa có tính đến quá 

trình đánh giá đó. 
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PHỤ LỤC 

HƯỚNG DẪN NĂM 2021 VỀ CÁC HỆ SỐ GIẢM CƯỜNG ĐỘ CARBON 

TRONG HOẠT ĐỘNG SO VỚI CÁC ĐƯỜNG THAM CHIẾU (HƯỚNG 

DẪN VỀ CÁC YẾU TỐ GIẢM THIỂU CII, G3) 

1 Giới thiệu 

1.1 Hướng dẫn này cung cấp các phương pháp xác định các hệ số giảm 

cường độ carbon hoạt động hàng năm và các giá trị cụ thể của chúng từ năm 

2023 đến năm 2030, như được đề cập trong quy định 28 của Phụ lục VI Công 

ước MARPOL. 

1.2 Các hệ số giảm cường độ carbon trong hoạt động hàng năm áp dụng cho 

từng loại tàu áp dụng quy định 28 của Phụ lục VI Công ước MARPOL một cách 

minh bạch và mạnh mẽ, dựa trên các chỉ số cường độ carbon cụ thể được quy 

định trong Hướng dẫn năm 2021 về các chỉ số cường độ carbon trong hoạt động 

và phương pháp tính toán (G1) (Nghị quyết MEPC.336 (76)) và các dòng tham 

chiếu được phát triển trong Hướng dẫn năm 2021 về các dòng tham chiếu để sử 

dụng với các chỉ số cường độ carbon hoạt động (G2) (Nghị quyết MEPC.337 

(76)). 

1.3 Các yếu tố giảm thiểu đã được thiết lập ở các mức độ để đảm bảo rằng, 

kết hợp với các yêu cầu liên quan khác của Phụ lục VI Công ước MARPOL, có 

thể đạt được mức giảm phát thải CO2 trên mỗi công tác vận tải ít nhất là 40% 

vào năm 2030, so với năm 2008, có thể đạt được mức trung bình trên vận tải 

quốc tế. 

1.4 Phần 5 của Hướng dẫn này cung cấp thông tin cơ bản về phạm vi hợp lý 

của các hệ số giảm thiểu của các loại tàu vào năm 2030 bằng cách sử dụng phép 

đo dựa trên nhu cầu và phép đo dựa trên nguồn cung cấp. 

1.5 Tổ chức cần tiếp tục theo dõi sự phát triển trong việc cải thiện cường độ 

carbon hàng năm bằng cách sử dụng cả đo lường dựa trên nhu cầu và đo lường 

dựa trên nguồn cung cấp song song với việc phân tích dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu 

hàng năm được báo cáo cho IMO DCS. 

2 Định nghĩa 

2.1 MARPOL nghĩa là Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu biển, 

năm 1973, được sửa đổi bởi các Nghị định thư năm 1978 và 1997 liên quan đến 

Công ước này, đã được sửa đổi. 

2.2 IMO DCS nghĩa là hệ thống thu thập dữ liệu về mức tiêu thụ dầu nhiên 
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liệu của các tàu được nêu trong quy định 27 và các điều khoản liên quan của Phụ 

lục VI Công ước MARPOL. 

2.3 Với mục đích của Hướng dẫn này, các định nghĩa trong Phụ lục VI Công 

ước MARPOL, đã được sửa đổi, áp dụng. 

2.4 Hệ số giảm cường độ carbon hoạt động hàng năm, thường được ký hiệu 

là ʺZʺ trong quy định 28 của Phụ lục VI Công ước MARPOL, là một giá trị 

dương, quy định điểm phần trăm của chỉ số cường độ carbon hoạt động hàng 

năm của tàu trong một năm nhất định thấp hơn giá trị tham chiếu. 

3 Phương pháp xác định hệ số suy giảm hàng năm của các loại tàu 

3.1 Cường độ carbon hoạt động của vận tải biển quốc tế 

Do sự không đồng nhất đáng kể giữa các loại tàu, CII hoạt động hàng năm đạt 

được của vận tải biển quốc tế nói chung được tính bằng tỷ số giữa khối lượng 

tổng hợp (tính bằng gam) của CO2 (M tổng hợp) phát ra với khối lượng tổng hợp 

(tính bằng tấn.dặm) của công tác vận tải (W tổng hợp) được thực hiện bởi tất cả 

các tàu riêng lẻ thuộc các loại tàu đại diện trong một năm dương lịch nhất định, 

như sau: 

CIIvận tải đạt được = M tổng hợp / W tổng hợp (1) 

Trong trường hợp không có dữ liệu về công tác vận tải thực tế hàng năm của các 

tàu riêng lẻ, công việc vận chuyển tổng hợp thu được từ các nguồn đáng tin cậy 

khác, chẳng hạn như UNCTAD, có thể được coi là gần đúng. Các loại tàu đại 

diện đề cập đến tàu chở hàng rời, tàu chở khí, tàu chở dầu, tàu container, tàu chở 

hàng tổng hợp, tàu chở hàng đông lạnh và tàu chở LNG, theo Nghiên cứu IMO 

KNK lần thứ tư 2020. 

3.2 Mức giảm cường độ carbon đạt được trong vận tải quốc tế 

Trong một năm nhất định y, mức giảm cường độ carbon đạt được trong vận tải 

quốc tế so với năm tham chiếu yref, được biểu thị là Rshipping, y, có thể được tính 

như sau: 

Rshipping, y = 100% x (CIIshipping, y đạt được - CIIshipping, yref đạt được)/ 

CIIshipping, yref đạt được   (2) 

Trong đó, CIIshipping, y đạt được và CIIshipping, yref đạt được đại diện cho 

cường độ carbon hoạt động hàng năm đạt được của vận tải quốc tế trong 

năm y và trong năm tham chiếu yref như định nghĩa trong phương trình (1) 

Mức giảm cường độ carbon đạt được trong vận tải quốc tế có thể được tính toán 
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một cách khác dựa trên hiệu suất cường độ carbon của các loại tàu. Vì các số 

liệu CII cho các loại tàu khác nhau có thể không giống nhau, nên có thể áp dụng 

giá trị trung bình có trọng số của mức giảm cường độ carbon mà các loại tàu đạt 

được, như sau: 

 

Trong phương trình (3), 

 type đại diện cho loại tàu; 

 ftype,y là trọng lượng, bằng tỷ lệ CO2 do loại tàu thải ra trên tổng 

lượng CO2 phát thải của vận tải biển quốc tế trong năm y ; và 

 Rtype,y đại diện cho mức giảm cường độ carbon mà loại tàu đạt 

được trong năm y, được tính bằng  Rtype,y = 100% x (CIItype,y đạt 

được - CIItype,yref đạt được)/ CIItype,yref đạt được. Trong đó, CIItype,y đạt 

được và CIItype,ref đạt được đại diện cho cường độ carbon hoạt động 

hàng năm đạt được của loại tàu trong năm y và trong năm tham 

chiếu yref như định nghĩa trong phương trình (4) như sau 

 

Trong đó: 

Mship,t và Wship,t đại diện cho tổng khối lượng CO2 thải ra từ và tổng 

công tác vận tải do tàu loại này thực hiện trong một năm dương lịch 

nhất định, như được quy định trong Hướng dẫn về các chỉ số cường 

độ carbon trong hoạt động và phương pháp tính toán (G1). 

4 Các hệ số giảm đối với CII hoạt động hàng năm cần thiết của các 

loại tàu 

4.1 Theo quy định 28 của Phụ lục VI Công ước MARPOL, CII hoạt động 

hàng năm cần thiết cho một con tàu được tính như sau: 

Hoạt động hàng năm bắt buộc CII = (1- Z / 100) x CIIR 

trong đó CIIR là giá trị tham chiếu vào năm 2019 như được định nghĩa trong 

Hướng dẫn về đường tham chiếu để sử dụng với các chỉ số cường độ carbon 

hoạt động (G2), Z là tham chiếu chung cho các hệ số giảm đối với CII hoạt động 

CIItype,y đạt được   
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hàng năm bắt buộc của các loại tàu từ năm 2023 đến năm 2030, như quy định 

trong bảng 1. 

Bảng 1: Hệ số giảm (Z%) cho CII so với đường tham chiếu năm 2019 

Năm Hệ số giảm so với năm 2019 

2023 5%* 

2024 7% 

2025 9% 

2026 11% 

2027 - ** 

2028 - ** 

2029 - ** 

2030 - ** 

Lưu ý: 

* Các hệ số Z 1%, 2% và 3% được đặt cho các năm từ 2020 đến 

2022, tương tự như kinh doanh thông thường cho đến khi biện 

pháp này có hiệu lực. 

** Các hệ số Z cho các năm 2027 đến 2030 sẽ được củng cố và xây 

dựng thêm có tính đến việc xem xét các biện pháp ngắn hạn. 

5 Thông tin cơ sở về phạm vi hợp lý của các hệ số giảm của các loại 

tàu vào năm 2030 

5.1 Trong Chiến lược ban đầu của IMO về Giảm phát thải KNK từ tàu biển 

(Nghị quyết MEPC.304 (72)), các mức độ tham vọng về cường độ carbon của 

vận tải quốc tế đã được đưa ra lấy năm 2008 làm tài liệu tham khảo. Cường độ 

carbon của vận tải quốc tế trong năm 2008, cũng như sự cải thiện trong giai 

đoạn 2012 đến 2018, đã được ước tính trong Nghiên cứu của IMO về giảm phát 

thải KNK lần thứ tư năm 2020. Tuy nhiên, do phạm vi và phương pháp thu thập 

dữ liệu được áp dụng trong Nghiên cứu của IMO về giảm phát thải KNK lần thứ 

tư 2020 không nhất quán với các kết quả theo IMO DCS, không thể so sánh trực 

tiếp kết quả thu được từ hai nguồn. 

5.2 Để đảm bảo khả năng so sánh của cường độ carbon đạt được của vận tải 

quốc tế từ năm 2023 đến năm 2030 với đường chuẩn, các phương pháp sau được 

áp dụng để tính toán mục tiêu cường độ carbon tương đương vào năm 2030 

(eRshipping,2030), lấy năm 2019 là tham chiếu, tức là cần cải thiện thêm bao nhiêu 

vào năm 2030 từ mức hiệu suất năm 2019. 
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5.3 Mức giảm cường độ carbon đạt được của vận tải biển quốc tế trong năm 

2019 so với năm 2008 (Rshipping,2019) có thể được ước tính bằng tổng mức giảm 

cường độ carbon đạt được của vận tải biển quốc tế trong năm 2018 so với năm 

2008 (Rshipping,2018) do IMO lần thứ tư đưa ra Nghiên cứu KNK năm 2020 và mức 

cải thiện ước tính trung bình hàng năm trong năm 2012 và 2018 ( ), như 

sau: 

 

5.4 Phần sau cung cấp các phép tính sử dụng phép đo dựa trên nhu cầu và 

phép đo dựa trên nguồn cung cấp. 

5.4.1 Đo lường mục tiêu năm 2030 dựa trên nhu cầu 

Theo ước tính của Nghiên cứu lần thứ tư của IMO về giảm phát thải KNK năm 

2020, CII đạt được trong vận tải quốc tế (trên chỉ số dựa trên tổng cầu) đã giảm 

31,8% (Rshipping,2018 =31,8%) so với năm 2008, với mức cải thiện trung bình hàng 

năm ước tính là 1,5 điểm phần trăm (  = 1,5%) Theo phương trình (5), mức 

giảm cường độ carbon đạt được trong năm 2019 được ước tính là 33% 

(Rshipping,2018=33,3%) 

5.4.2 Đo lường mục tiêu năm 2030 dựa trên nguồn cung cấp 

Theo ước tính của Nghiên cứu lần thứ tư của IMO về giảm phát thải KNK năm 

2020, CII đạt được của vận tải quốc tế (tính theo số liệu tổng hợp dựa trên 

nguồn cung) đã giảm 22,0% (Rshipping,2018 =22,0% ) so với năm 2008, với mức cải 

thiện trung bình hàng năm ước tính là 1,6 điểm phần trăm ( = 1,6%). Theo 

phương trình (5), mức giảm cường độ carbon đạt được trong năm 2019 so với 

2008 được ước tính là 23,6% (Rshipping,2019=23,6% ) 

5.5 Với mức giảm cường độ carbon của vận tải biển quốc tế đạt được vào 

năm 2019 so với năm 2008, mục tiêu giảm cường độ carbon của vận tải biển 

quốc tế vào năm 2030 có thể được chuyển đổi thành mục tiêu tương đương 

(eRshipping,2030) so với năm 2019, như sau: 

 

5.5.1 Đo lường dựa trên nhu cầu của mục tiêu năm 2030 

Theo phương trình (6), hệ số giảm tương đương của vận tải quốc tế trong năm 
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2030 so với năm 2019 (eRshipping,2030) sẽ là ít nhất 10,0% được đo lường theo chỉ 

số CII tổng hợp dựa trên nhu cầu, tức là cải thiện thêm ít nhất 10,0% so với 

Mức 2019 là cần thiết vào năm 2030. 

5.5.2 Đo lường mục tiêu năm 2030 dựa trên nguồn cung cấp 

Theo phương trình (6), hệ số giảm tương đương của vận tải quốc tế vào năm 

2030 so với năm 2019 (eRshipping,2030) sẽ là ít nhất 21,5%, được đo bằng chỉ số 

CII tổng hợp dựa trên nguồn cung; tức là cần cải thiện ít nhất 21,5% so với mức 

năm 2019 vào năm 2030. 

 

 

*** 
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PHỤ LỤC 13 

NGHỊ QUYẾT MEPC.339(76) 

(thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2021) 

HƯỚNG DẪN NĂM 2021 VỀ XẾP HẠNG CƯỜNG ĐỘ CARBON HOẠT 

ĐỘNG CỦA TÀU (HƯỚNG DẪN XẾP HẠNG CII, G4) 

ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN, 

NHẮC LẠI Điều 38(a) trong Công ước của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về các 

chức năng mà Ủy ban Bảo vệ Môi trường Biển được phép thực hiện theo quy 

định trong các công ước quốc tế về phòng chống và kiểm soát ô nhiễm từ tàu 

biển, 

LƯU Ý rằng Phụ lục VI Công ước MARPOL sửa đổi năm 2021 đã được thông qua 

bằng Nghị quyết MEPC.328 (76), dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11 năm 

2022 sau khi được coi là chấp nhận vào ngày 1 tháng 5 năm 2022, 

LƯU Ý CỤ THỂ rằng Phụ lục VI Công ước MARPOL sửa đổi năm 2021 bao 

gồm các sửa đổi liên quan đến các biện pháp kỹ thuật và hoạt động dựa trên mục 

tiêu bắt buộc để giảm cường độ carbon trong vận tải quốc tế, 

LƯU Ý THÊM rằng quy định 28.6 của Phụ lục VI Công ước MARPOL yêu cầu 

các tàu áp dụng quy định này để xác định đánh giá cường độ carbon hoạt động 

có tính đến các hướng dẫn do Tổ chức xây dựng, 

CÔNG NHẬN rằng các sửa đổi nêu trên của Phụ lục VI Công ước MARPOL 

yêu cầu các hướng dẫn liên quan để thực hiện thống nhất và hiệu quả các quy 

định, 

SAU KHI XEM XÉT, tại phiên họp thứ bảy mươi sáu, dự thảo Hướng dẫn năm 

2021 về đánh giá cường độ carbon hoạt động của tàu (hướng dẫn đánh giá CII, 

G4), 

1 THÔNG QUA Hướng dẫn năm 2021 về đánh giá cường độ carbon hoạt 

động của tàu (hướng dẫn đánh giá CII, G4), như được nêu trong phụ lục của 

nghị quyết này; 

2 ĐỀ NGHỊ Chính quyền xem xét các Hướng dẫn phụ lục khi xây dựng và 

ban hành luật quốc gia có hiệu lực và thực hiện các yêu cầu đặt ra trong quy 

định 28.6 của Phụ lục VI Công ước MARPOL; 

3 YÊU CẦU các Bên của Phụ lục VI Công ước MARPOL và các Chính 

phủ Thành viên khác gửi các Hướng dẫn phụ lục đến các thuyền trưởng, thuyền 
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viên, chủ tàu, người vận hành tàu và bất kỳ bên liên quan nào khác; 

4 ĐỒNG Ý giữ Hướng dẫn đang được xem xét dựa trên kinh nghiệm thu 

được từ việc thực hiện chúng, về dữ liệu bổ sung được thu thập và phân tích, và 

dựa trên việc xem xét các quy định của CII sẽ được Tổ chức hoàn thành vào 

ngày 1 tháng 1 năm 2026 như được xác định trong quy định 28.11 của Phụ lục 

VI Công ước MARPOL. 
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PHỤ LỤC 

HƯỚNG DẪN NĂM 2021 VỀ ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ CARBON HOẠT 

ĐỘNG CỦA TÀU (HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CII, G4) 

1 Giới thiệu 

1.1 Hướng dẫn này cung cấp các phương pháp để ấn định đánh giá hiệu suất 

năng lượng hoạt động cho các tàu, như được đề cập trong quy định 28 của Phụ 

lục VI Công ước MARPOL. Trên cơ sở này, các ranh giới để xác định hiệu suất 

cường độ carbon hoạt động hàng năm của các tàu từ năm 2023 đến năm 2030 

cũng được cung cấp. 

2 Định nghĩa 

2.1 MARPOL nghĩa là Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu biển, 

năm 1973, được sửa đổi bởi các Nghị định thư năm 1978 và 1997 liên quan đến 

Công ước này, đã được sửa đổi. 

2.2 IMO DCS nghĩa là hệ thống thu thập dữ liệu về mức tiêu thụ dầu nhiên 

liệu của các tàu được nêu trong quy định 28 và các điều khoản liên quan của Phụ 

lục VI Công ước MARPOL. 

2.3 Với mục đích của Hướng dẫn này, các định nghĩa trong Phụ lục VI Công 

ước MARPOL, đã được sửa đổi, áp dụng. 

2.4 Đánh giá cường độ carbon hoạt động có nghĩa là chỉ định một nhãn 

đánh giá từ trong số năm cấp (A, B, C, D và E) cho tàu dựa trên chỉ số cường độ 

carbon hoạt động hàng năm đạt được, cho biết cấp trên chính, cấp trên phụ, 

trung bình, kém, hoặc cấp hiệu suất kém hơn. 

3 Khung đánh giá hiệu suất năng lượng hoạt động hiệu quả 

3.1 Đánh giá hiệu suất năng lượng hoạt động phải được ấn định hàng năm 

cho mỗi tàu áp dụng quy định 28 của Phụ lục VI Công ước MARPOL, một cách 

minh bạch và mạnh mẽ, dựa trên độ lệch của chỉ số cường độ carbon hoạt động 

hàng năm (CII) của tàu so với giá trị yêu cầu. 

3.2 Để tạo thuận lợi cho việc phân công đánh giá, mỗi năm từ 2023 đến 

2030, bốn ranh giới được xác định cho cơ chế đánh giá năm cấp, đó là ranh giới 

cao nhất, ranh giới thấp hơn, ranh giới cao hơn và ranh giới thấp nhất. Do đó, 

đánh giá có thể được ấn định thông qua việc so sánh CII hoạt động hàng năm đạt 

được của một con tàu với các giá trị ranh giới.. 

3.3 Các ranh giới được thiết lập dựa trên sự phân bổ CII của các tàu riêng lẻ 
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trong năm 2019. Các ranh giới xếp hạng phù hợp dự kiến sẽ tạo ra các kết quả 

sau: tàu riêng lẻ thuộc 30% giữa phân khúc đội tàu, xét về CII hoạt động hàng 

năm đạt được, sẽ được chỉ định xếp hạng C, trong khi tàu riêng lẻ thuộc 20% 

trên và tàu riêng lẻ thuộc 15% trên nữa lần lượt sẽ được xếp hạng D và E, tàu 

riêng lẻ thuộc 20% thấp hơn và tàu riêng lẻ thuộc 15% thấp hơn nữa sẽ được chỉ 

định xếp hạng lần lượt là B và A, như minh họa trong hình 1. 

 

Hình 1: Thang xếp hạng hiệu suất hoạt động năng lượng hiệu quả 

3.2 Với các yếu tố giảm cường độ carbon hoạt động gia tăng theo thời gian, 

các ranh giới để xác định xếp hạng hiệu suất phải được đồng bộ hóa cho phù 

hợp, mặc dù khoảng cách tương đối giữa các ranh giới không được thay đổi. 

Xếp hạng của một con tàu sẽ được xác định bởi CII đạt được và các ranh giới 

xếp hạng được xác định trước, chứ không phải là CII đạt được của các tàu khác. 

Lưu ý rằng việc phân bổ xếp hạng của từng con tàu trong một năm cụ thể có thể 

không phải lúc nào cũng giống với kịch bản của năm 2019, trong đó ví dụ: 20% 

có thể đạt A, 30% có thể đạt B, 40% có thể đạt C, 8% có thể đạt được D và 2% 

có thể đạt được E trong một năm nhất định. 

4 Phương pháp xác định ranh giới xếp hạng 

4.1 Các ranh giới có thể được xác định bằng CII hoạt động hàng năm được 

yêu cầu kết hợp với các vectơ, cho biết hướng và khoảng cách mà chúng lệch 

khỏi giá trị yêu cầu (được biểu thị là vectơ dd để dễ tham khảo), như được minh 

họa trong hình 2. 

L
n

 (
C

II
 đ

ạt
 đ

ư
ợ

c)
 

Ranh giới thấp nhất 

Ranh giới cao hơn 

Ranh giới thấp hơn 

Ranh giới cao nhất 

In (CII bắt buộc) 

Đường tham chiếu CII (để minh họa) 

Ln (Dung tích) 

Xếp hạng A 

Xếp hạng B 

Xếp hạng C 

Xếp hạng D 

Xếp hạng E 
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Hình 2: vectơ dd và dải xếp hạng 

4.2 Về mặt thống kê, vectơ dd phụ thuộc vào sự phân bố của CII hoạt động 

hàng năm đạt được của các loại tàu có liên quan, có thể được ước tính thông qua 

hồi quy định lượng, lấy dữ liệu được thu thập thông qua DCS vào năm 2019 làm 

mẫu. 

4.3 Mô hình hồi quy lượng tử cho một loại tàu cụ thể có thể được phát triển 

như sau: 

 

trong đó Capacity là dung tích được sử dụng trong chỉ báo cường độ carbon hoạt 

động như được quy định trong Hướng dẫn về chỉ số cường độ carbon hoạt động 

và phương pháp tính(G1); p là lượng tử điển hình, có nghĩa là tỷ lệ các quan sát 

có giá trị thấp hơn là p%, δ(p) là số hạng không đổi, và ε(p)  là số hạng lỗi. 

4.4 Các đường hồi quy lượng tử ở dạng logarit được minh họa trong Hình 3. 

 

Hình 3: Các đường hồi quy định lượng ở dạng logarit 

Ranh giới thấp nhất 

Ranh giới cao hơn 

Ranh giới thấp hơn 

Ranh giới cao nhất 

Ranh giới bắt buộc 

L
n

 (
C

II
 đ

ạt
 đ

ư
ợ

c)
 

Ln (Dung tích) 

CII bắt buộc 

Ranh giới thấp nhất 

Ranh giới cao hơn 

Ranh giới thấp hơn 

Ranh giới cao nhất 
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4.5 Sau đó, các vectơ dd có thể được tính toán dựa trên các ước lượng của 

điểm chặn ( ˆ( p) ), phù hợp với Phương trình (2), như sau: 

 

4.6 Thông qua phép biến đổi theo cấp số nhân của mỗi vectơ dd, bốn ranh 

giới được trang bị ở dạng dữ liệu ban đầu có thể được rút ra dựa trên chỉ số 

cường độ carbon hoạt động hàng năm bắt buộc (CII bắt buộc), như sau:  

ranh giới cao nhất = exp(d1)  CII bắt buộc 

ranh giới thấp hơn = exp(d2)  CII bắt buộc 

ranh giới cao hơn = exp(d3 )  CII bắt buộc 

Ranh giới thấp nhất = exp(d4)  CII bắt buộc 

Ranh giới xếp hạng các loại tàu 

Các vectơ dd ước tính sau khi biến đổi hàm mũ để xác định ranh giới xếp hạng 

của các loại tàu như sau: 
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Bảng 1: vectơ dd để xác định ranh giới xếp hạng của các loại tàu 

 

Ship type 

Dung 

tích 

trong 

tính 

toán 

CII 

vectơ dd 

(sau khi biến đổi theo cấp số 

nhân) 

exp(d1) exp(d2) exp(d3) exp(d4) 

Tàu chở hàng rời DWT 0,86 0,94 1,06 1,18 

Tàu chở khí 
 65.000 DWT trở lên DWT 0,81 0,91 1,12 1.44 

Dưới 65.000 DWT DWT 0,85 0,95 1,06 1.25 

Tàu chở dầu DWT 0,82 0,93 1,08 1,28 

Tàu container DWT 0,83 0,94 1,07 1,19 

Tàu chở hàng tổng hợp DWT 0,83 0,94 1,06 1,19 

Tàu chở hàng đông lạnh DWT 0,78 0,91 1,07 1,20 

Tàu chở hàng hỗn hợp DWT 0,87 0,96 1,06 1,14 

Tàu chở 

LNG 

100.000 DWT trở lên 
DWT 

0,89 0,98 1,06 1.13 

dưới 100.000 DWT 0,78 0,92 1,10 1.37 

Tàu chở hàng Ro-ro (chuyên chở 

phương tiện) 
GT 0,86 0,94 1,06 1,16 

Tàu chở hàng ro-ro DWT 0,66 0,90 1,11 1,37 

Tàu chở khách ro-ro GT 0,72 0,90 1,12 1,41 

Tàu chở khách du lịch GT 0,87 0,95 1,06 1,16 

Bằng cách so sánh CII hoạt động hàng năm đạt được của một con tàu cụ thể với 

bốn ranh giới, xếp hạng sau đó có thể được chỉ định. Ví dụ: với CII yêu cầu của 

một tàu chở hàng rời trong một năm cụ thể là 10 gCO2 / (dwt.nmile), thì ranh 

giới trên, ranh giới dưới, ranh giới trên và ranh giới dưới là 8,6, 9,4, 10,6 và 11,8 

gCO2 / ( dwt.nmile). Nếu CII đạt được là 9 gCO2 / (dwt.nmile), con tàu sẽ được 

xếp hạng là ʺBʺ. 

 

*** 
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PHỤ LỤC 14 

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁC BIỆN PHÁP TRUNG 

HẠN VÀ DÀI HẠN NHƯ LÀ PHẦN TIẾP THEO CỦA CHIẾN LƯỢC 

BAN ĐẦU CỦA IMO VỀ GIẢM PHÁT THẢI KNK TỪ TÀU 

1 Kế hoạch làm việc này được xây dựng để thúc đẩy quá trình phát triển 

các biện pháp trung và dài hạn phù hợp với Chiến lược ban đầu của IMO về 

Giảm phát thải KNK từ tàu biển và Chương trình các hành động tiếp theo. 

2 Kế hoạch làm việc nhằm hỗ trợ việc đạt được tầm nhìn và các mức độ 

tham vọng đã được thống nhất trong Chiến lược ban đầu. 

3 Kế hoạch làm việc bao gồm ba giai đoạn chính: 

.1 Giai đoạn I - Đối chiếu và xem xét ban đầu các đề xuất cho các 

biện pháp; 

.2 Giai đoạn II - Đánh giá và lựa chọn (các) biện pháp để phát triển 

thêm; và 

.3 Giai đoạn III - Phát triển (a) (các) biện pháp sẽ được hoàn thiện 

trong ngày mục tiêu đã thống nhất. 

4 Việc thực hiện kế hoạch làm việc bao gồm việc đánh giá tác động đối 

với các Quốc gia của các biện pháp được đề xuất phù hợp với Thủ tục đánh giá 

tác động đối với các Quốc gia áp dụng các biện pháp được nêu trong MEPC.1 / 

Circ.885, có tính đến kết quả của các bài học- kinh nghiệm từ đánh giá tác động 

toàn diện của biện pháp ngắn hạn.1  

5 Sau khi một biện pháp được thông qua và ban hành, Ủy ban phải tiếp tục 

xem xét việc thực hiện và các tác động của nó theo yêu cầu của các Quốc gia 

Thành viên, để có thể thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào.. 

Giai đoạn I: Đối chiếu và xem xét ban đầu các đề xuất biện pháp 

6 Mục đích: Lập bảng đề xuất các biện pháp khác nhau để có thể hiểu và 

so sánh các đặc điểm và ý nghĩa chính của chúng. 

7 Việc cần làm: Xác định các vấn đề chính cần xem xét liên quan đến từng 

biện pháp được đề xuất, cùng với việc xem xét các tác động tiềm tàng của các 

biện pháp này đối với các Quốc gia áp dụng MEPC.1 / Circ.885. Các vấn đề 

chính nên bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các yếu tố sau: 

                                                
1  Như đã nêu trong Nghị quyết MEPC.328 (76). 
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.1 các đặc điểm và tính năng chính của biện pháp, bao gồm cụ thể là 

phạm vi áp dụng, khung pháp lý thích hợp của IMO được dự kiến 

(mới hoặc hiện có), liệu các phương pháp tuân thủ thay thế có thể 

được sử dụng hay không và tất cả các yếu tố liên quan khác cho 

phép hiểu và hàm ý của nó; 

.2 xác định tiềm năng giảm phát thải, thời điểm biện pháp bắt đầu 

có hiệu lực và mức giảm dự kiến vào năm 2050; 

.3 những tác động tiềm tàng đối với ngành vận tải biển, đặc biệt là 

về các khía cạnh kỹ thuật và vận hành, cũng như về chi phí và 

nhu cầu đầu tư cho ngành hàng hải; 

.4 các khía cạnh triển khai và thực thi, chẳng hạn như các hành 

động cần được thực hiện bởi các bên liên quan trong ngành, bởi 

các Chính quyền quốc gia như các Quốc gia treo cờ và các Chính 

quyền cảng, v.v.; 

.5 các khía cạnh pháp lý và mối quan hệ với luật pháp quốc tế có 

liên quan; và 

.6 chỉ báo về tổng khối lượng công việc cho Tổ chức bao gồm 

khung thời gian dự kiến để xây dựng, phê duyệt, thông qua và 

thực hiện biện pháp cũng như đề xuất về cách xúc tiến công việc. 

8 Giai đoạn: Mùa xuân năm 2021 đến mùa xuân năm 2022. Giai đoạn đầu 

tiên của kế hoạch làm việc có thể yêu cầu các cuộc họp thường xuyên giữa 

MEPC 76 và MEPC 78 và có thể kéo theo khối lượng công việc bổ sung cho cả 

Ủy ban và Ban thư ký. 

Giai đoạn II: Đánh giá và lựa chọn các biện pháp để xây dựng thêm 

9 Mục đích: Để xác định (các) biện pháp được áp dụng để xây dựng thêm 

như một ưu tiên. 

10 Việc cần làm: Xây dựng dựa trên thông tin từ Giai đoạn I để chọn (các) 

biện pháp cần ưu tiên xây dựng thêm. Quyết định này cần dựa trên việc đánh giá 

các biện pháp được đề xuất, đặc biệt là tính khả thi, tính hiệu quả của chúng để 

đưa ra mức độ tham vọng dài hạn của Chiến lược ban đầu và các tác động tiềm 

tàng của chúng đối với các quốc gia. 

11 Giai đoạn: Từ mùa xuân năm 2022 đến mùa xuân năm 2023. Quyết định 

của Ủy ban về các biện pháp ưu tiên phát triển có thể được thực hiện cùng với 

việc sửa đổi Chiến lược ban đầu. Giai đoạn thứ hai của kế hoạch làm việc cũng 
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có thể đòi hỏi các cuộc họp thường xuyên theo thể thức do Ủy ban quyết định.. 

Giai đoạn III: Phát triển các biện pháp sẽ được hoàn thiện trong ngày mục 

tiêu đã thống nhất 

12 Mục đích: Trong trường hợp sửa đổi các văn kiện pháp lý hiện có, hãy 

chuẩn bị các sửa đổi nếu thích hợp. Trong trường hợp phát triển một văn kiện 

pháp lý mới, hãy chuẩn bị một khuôn khổ để Ủy ban xem xét nhằm quyết định 

về con đường tiếp theo. 

13 Việc cần làm: Xây dựng và thông qua (các) biện pháp, cùng với việc 

đánh giá tác động đối với các Quốc gia áp dụng MEPC.1 / Circ.885.2 2Để hỗ trợ 

quá trình này, phác thảo chi tiết của khuôn khổ hỗ trợ thông tin và đánh giá về 

cách các biện pháp được lựa chọn sẽ đáp ứng các mức độ tham vọng dài hạn có 

thể được thực hiện. 

14 Tiến trình: (Các) ngày mục tiêu sẽ được thống nhất cùng với Chiến lược 

của IMO về Giảm phát thải KNK từ tàu biển. 

 

 

*** 

  

 

                                                
2 Có thể được sửa đổi. 
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PHỤ LỤC 15 

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ HAI NĂM CỦA TIỂU BAN PPR CHO GIAI ĐOẠN 2022-2023 

Tham chiếu 

đến SD, nếu có 

Số đầu 

ra 

Mô tả1 (Các) cơ quan mẹ (Các) cơ quan 

liên quan 

Cơ quan điều 

phối 

Năm hoàn thành 

mục tiêu 

1. Cải thiện 

việc triển khai 

1.3 Các khóa đào tạo mô hình đã 

được kiểm chứng 

MSC / MEPC III / PPR/ CCC 

/ SDC/ SSE / 

NCSR 

HTW Liên tục 

1. Cải thiện 

việc triển khai 

1.11 Các biện pháp để hài hòa các 

hoạt động và thủ tục kiểm soát 

của Chính quyền cảng (PSC) 

trên toàn thế giới 

MSC / MEPC HTW / PPR / 

NCSR 

III Liên tục 

1. Cải thiện 

việc triển khai 

1.12 Xem xét Hướng dẫn 2015 cho 

hệ thống làm sạch khí thải (nghị 

quyết MEPC.259 (68)) 

MEPC PPR  2020 

Lưu ý: Quyết định về việc liệu đầu ra 1.12 có được giữ trong chương trình nghị sự hai năm 2022-2023 của Tiểu ban PPR hay 

không sẽ phụ thuộc vào kết quả của MEPC 77 

1. Cải thiện 

việc triển khai 

1.15 Hướng dẫn sửa đổi về các 

phương pháp luận có thể được 

sử dụng để liệt kê các sinh vật 

sống được 

MEPC PPR  2022 

                                                
1 Kết quả đầu ra được thể hiện bằng phông chữ đậm đã được chọn cho dự thảo chương trình nghị sự tạm thời cho PPR 9 nêu trong phụ lục 16. 
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Tham chiếu 

đến SD, nếu có 

Số đầu 

ra 

Mô tả1 (Các) cơ quan mẹ (Các) cơ quan 

liên quan 

Cơ quan điều 

phối 

Năm hoàn thành 

mục tiêu 

1.Cải thiện việc 

triển khai 

1.21 Rà soát Hướng dẫn năm 2011 

về kiểm soát và quản lý hệ 

thống lọc sinh học trên tàu để 

giảm thiểu việc chuyển giao 

các loài thủy sinh xâm hại 

(nghị quyết MEPC.207 (62)) 

MEPC PPR  2023 

1. Cải thiện 

việc triển khai 

1.23 Đánh giá và hài hòa các quy 

tắc và hướng dẫn về xả nước 

thải từ EGCS vào môi trường 

nước, bao gồm các điều kiện 

và khu vực 

MEPC PPR  2022 

1. Cải thiện 

việc triển khai 

1.26 Sửa đổi Phụ lục IV của Công 

ước MARPOL và các hướng 

dẫn liên quan để đưa ra các 

quy định về lưu trữ hồ sơ và 

các biện pháp xác nhận hoạt 

động lâu dài của các nhà máy 

xử lý nước thải 

MEPC III / HTW PPR 2023 

1. Cải thiện 1…2 Xây dựng hướng dẫn vận MEPC PPR  2023 

                                                
2 Được chuyển sang chương trình nghị sự hai năm của Tiểu ban từ chương trình nghị sự sau hai năm của MEPC. 
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Tham chiếu 

đến SD, nếu có 

Số đầu 

ra 

Mô tả1 (Các) cơ quan mẹ (Các) cơ quan 

liên quan 

Cơ quan điều 

phối 

Năm hoàn thành 

mục tiêu 

việc triển khai hành về ứng phó với sự cố tràn 

các chất Nguy hiểm và Độc hại 

(HNS) 

2. Tích hợp các 

công nghệ mới 

và tiên tiến 

trong khuôn 

khổ quy định 

2.3 Các sửa đổi đối với Bộ luật IGF 

và phát triển các hướng dẫn về 

nhiên liệu có điểm bốc cháy thấp 

MSC HTW / PPR / 

SDC / SSE 

CCC Liên tục 

2. Tích hợp các 

công nghệ mới 

và tiên tiến 

trong khuôn 

khổ quy định 

2.13 Rà soát Hướng dẫn IBTS và các 

sửa đổi đối với Giấy chứng nhận 

IOPP và Sổ ghi chép dầu 

MEPC PPR  2020 

Lưu ý: Quyết định về việc liệu đầu ra 2.13 có được giữ trong chương trình nghị sự hai năm 2022-2023 của Tiểu ban PPR hay 

không sẽ phụ thuộc vào kết quả của MEPC 77 

2. Tích hợp các 

công nghệ mới 

và tiên tiến 

trong khuôn 

khổ quy định 

2.15 Phát triển các sửa đổi đối với 

Phụ lục VI Công ước 

MARPOL và Bộ luật kỹ thuật 

NOX về việc sử dụng nhiều 

cấu hình hoạt động của động 

cơ cho động cơ diesel hàng hải 

MEPC PPR  2023 

2. Tích hợp các 2.18 Các tiêu chuẩn về khí hóa hệ MEPC PPR  2023 
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Tham chiếu 

đến SD, nếu có 

Số đầu 

ra 

Mô tả1 (Các) cơ quan mẹ (Các) cơ quan 

liên quan 

Cơ quan điều 

phối 

Năm hoàn thành 

mục tiêu 

công nghệ mới 

và tiên tiến 

trong khuôn 

khổ quy định 

thống thải trên tàu và các sửa 

đổi liên quan đến quy định 16 

của Phụ lục VI Công ước 

MARPOL 

2. Tích hợp các 

công nghệ mới 

và tiên tiến 

trong khuôn 

khổ quy định 

2.19 Sửa đổi các hướng dẫn liên 

quan đến Công ước AFS do 

kết quả của việc áp dụng các 

biện pháp kiểm soát đối với 

cybutryne 

MEPC PPR  2022 

3. Ứng phó với 

biến đổi khí 

hậu 

3.3 Giảm tác động của phát thải 

muội than lên Bắc Cực từ vận 

tải quốc tế 

MEPC PPR  2023 

4. Tham gia 

vào quản trị đại 

dương 

4.3 Các công việc tiếp theo xuất 

phát từ Kế hoạch Hành động 

nhằm giải quyết rác thải nhựa 

trên biển từ tàu biển 

MEPC PPR / III / 

HTW 

 2023 

6. Đảm bảo 

hiệu quả của 

quy định 

6.1 Giải thích thống nhất các điều 

khoản của các công ước liên 

quan đến an toàn, an ninh và 

môi trường của IMO 

MSC / MEPC III / PPR / 

CCC / SDC / 

SSE / NCSR 

 Liên tục 

6. Đảm bảo 6.3 Các nguy cơ về an toàn và ô MEPC PPR  Liên tục 
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Tham chiếu 

đến SD, nếu có 

Số đầu 

ra 

Mô tả1 (Các) cơ quan mẹ (Các) cơ quan 

liên quan 

Cơ quan điều 

phối 

Năm hoàn thành 

mục tiêu 

hiệu quả của 

quy định 

nhiễm của hóa chất và việc 

chuẩn bị các sửa đổi do hệ quả 

đối với Bộ luật IBC 

6. Đảm bảo 

hiệu quả của 

quy định 

6.11 Xây dựng các biện pháp để 

giảm thiểu rủi ro trong việc sử 

dụng và vận chuyển dầu nhiên 

liệu nặng làm nhiên liệu bằng 

tàu ở vùng biển Bắc Cực 

MEPC PPR  2022 

6. Đảm bảo 

hiệu quả của 

quy định 

6.15 Vai trò của yếu tố con người MSC / MEPC III / PPR / 

CCC / SDC / 

SSE / NCSR 

HTW Liên tục 

6. Đảm bảo 

hiệu quả của 

quy định 

6….3 Xây dựng các sửa đổi cần thiết 

đối với các Phụ lục I, II, IV, V 

và VI của MARPOL để cho 

phép các Quốc gia có cảng ở 

khu vực Bắc Cực tham gia các 

thỏa thuận khu vực về các cơ 

sở tiếp nhận cảng (PRF) 

MEPC PPR  2023 

*** 

 
                                                
3 Được chuyển sang chương trình nghị sự hai năm của Tiểu ban PPR từ chương trình nghị sự sau hai năm của MEPC. 
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PHỤ LỤC 16 

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ TẠM THỜI CHO PPR 9 

Khai mạc phiên họp 

1 Thông qua chương trình nghị sự 

2 Quyết định của các cơ quan IMO khác 

3 Các nguy cơ về an toàn và ô nhiễm của hóa chất và việc chuẩn bị các sửa 

đổi do hệ quả đối với Bộ luật IBC 

4 Xây dựng tài liệu hướng dẫn vận hành về ứng phó với sự cố tràn Các 

chất Nguy hiểm và Độc hại (HNS) 

5 Hướng dẫn sửa đổi về các phương pháp luận có thể được sử dụng để liệt 

kê các sinh vật sống được 

6 Sửa đổi các hướng dẫn liên quan đến Công ước AFS do việc áp dụng các 

biện pháp kiểm soát đối với cybutryne 

7 Rà soát Hướng dẫn năm 2011 về kiểm soát và quản lý hệ thống lọc sinh 

học trên tàu để giảm thiểu việc chuyển giao các loài thủy sinh xâm lấn 

(nghị quyết MEPC.207 (62)) 

8 Giảm tác động của phát thải muội than lên Bắc Cực từ vận tải quốc tế 

9 Các tiêu chuẩn về khí hóa hệ thống thải trên tàu và các sửa đổi liên quan 

đến quy định 16 của Phụ lục VI Công ước MARPOL 

10 Đánh giá và hài hòa các quy tắc và hướng dẫn về việc xả nước thải từ 

EGCS vào môi trường nước, bao gồm các điều kiện và khu vực 

11 Phát triển các sửa đổi đối với Phụ lục VI Công ước MARPOL và Bộ luật 

kỹ thuật NOX về việc sử dụng nhiều cấu hình hoạt động của động cơ cho 

động cơ diesel hàng hải 

12 Xây dựng các biện pháp để giảm thiểu rủi ro trong việc sử dụng và vận 

chuyển dầu nhiên liệu nặng làm nhiên liệu bằng tàu ở vùng biển Bắc Cực 

13 Xây dựng các sửa đổi cần thiết đối với các Phụ lục I, II, IV, V và VI của 

Công ước MARPOL để cho phép các Quốc gia có cảng ở khu vực Bắc 

Cực tham gia các thỏa thuận khu vực về các cơ sở tiếp nhận cảng (PRF) 

14 Sửa đổi Phụ lục IV của Công ước MARPOL và các hướng dẫn liên quan 

để đưa ra các điều khoản về lưu trữ hồ sơ và các biện pháp để xác nhận 

hoạt động lâu dài của các nhà máy xử lý nước thải 
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15 Các công việc tiếp theo xuất phát từ Kế hoạch Hành động nhằm giải 

quyết rác thải nhựa trên biển từ tàu biển 

16 Giải thích thống nhất các điều khoản của các công ước liên quan đến môi 

trường của IMO 

17 Chương trình nghị sự hai năm và chương trình nghị sự tạm thời cho PPR 

10 

18 Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch năm 2023 

19 Bất kỳ công việc nào khác 

20 Báo cáo cho Ủy ban Bảo vệ Môi trường Biển 

 

 

*** 
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PHỤ LỤC 17 

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG ĐẦU RA CỦA MEPC CHO GIAI ĐOẠN 2020-2021 

ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN (MEPC) 

Tham chiếu 

đến SD, nếu 

có 

Số đầu 

ra 

Mô tả Năm 

hoàn 

thành 

mục 

tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

mẹ 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

Cơ 

quan 

điều 

phối 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 1 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 2 

Tham chiếu 

1. Cải thiện 

việc triển 

khai 

1.2 Đầu vào về việc xác định các 

nhu cầu mới nổi của các nước 

đang phát triển, đặc biệt là 

SIDS và LDCs để được đưa 

vào ITCP 

Liên 

tục 

TCC MSC / 

MEPC / FAL 

/ LEG 

 Tiếp tục Tiếp tục MEPC 75/18, 

mục 12; MEPC 

76/15, mục 11 

1. Cải thiện 

việc triển 

khai 

1.3 Đào tạo mô hình các khóa 

học đã được kiểm chứng 

Liên 

tục 

MSC 

/MEPC 

 

III / PPR / 

CCC/ SDC / 

SSE / NCSR 

HTW Tiếp tục  MEPC 75/18, 

các đoạn11.3 đến 

11.5 

1. Cải thiện 

việc triển 

khai 

1.4 Phân tích báo cáo tóm tắt 

đánh giá hợp nhất 

Hàng 

năm 

Đại hội 

đồng 

MSC / 

MEPC / LEG 

/ TCC / III 

Hội 

đồng 

Hoàn thành  MEPC 75/18, 

các đoạn11.15 đến 

11.17 

1. Cải thiện 

việc triển 

khai 

1.5 Danh sách không đầy đủ các 

nghĩa vụ theo các văn kiện 

liên quan đến Bộ luật Thực 

thi Văn kiện IMO (Bộ luật 

III) 

Hàng 

năm 

MSC 

/MEPC 

 

III  Hoàn thành  MEPC 75/18, đoạn 

11.11 

1. Cải thiện 1.7 Xác định các ưu tiên chuyên Hàng TCC MSC /  Hoàn thành Hoàn MEPC 75/18, 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN (MEPC) 

Tham chiếu 

đến SD, nếu 

có 

Số đầu 

ra 

Mô tả Năm 

hoàn 

thành 

mục 

tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

mẹ 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

Cơ 

quan 

điều 

phối 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 1 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 2 

Tham chiếu 

việc triển 

khai 

đề trong lĩnh vực an toàn và 

an ninh hàng hải, bảo vệ môi 

trường biển, tạo thuận lợi cho 

giao thông hàng hải và luật 

hàng hải 

năm MEPC / FAL 

/ LEG 

thành mục 12; MEPC 

76/15, mục 11 

1. Cải thiện 

việc triển 

khai 

1.9 Báo cáo về các hoạt động 

trong ITCP liên quan đến 

Công ước OPRC và Nghị 

định thư OPRC-HNS 

Hàng 

năm 

TCC MEPC  Hoàn thành Hoàn 

thành 

MEPC 75/18, 

mục 12; MEPC 

76/15, mục 11 

1. Cải thiện 

việc triển 

khai 

1.11 Các biện pháp để hài hòa các 

hoạt động và thủ tục kiểm tra 

của Chính quyền cảng (PSC) 

trên toàn thế giới 

Liên 

tục 

MSC / 

MEPC 

HTW / PPR / 

NCSR 

III Tiếp tục  MEPC 75/18, 

các đoạn 11.10 

và 11.11 

1. Cải thiện 

việc triển 

khai 

1.12 Rà soát Hướng dẫn 2015 cho 

hệ thống làm sạch khí thải 

(nghị quyết MEPC.259 (68)) 

2020 MEPC PPR  Đang thực 

hiện 

Đang thực 

hiện 

PPR 7/22, mục 11; 

MEPC 75/18, đoạn 

10.35; MEPC 

76/15, đoạn 9.10 

Lưu ý: PPR 7 đã đồng ý dự thảo nghị quyết MEPC và MEPC 75 đã đồng ý trì hoãn việc xem xét dự thảo nghị quyết MEPC thành MEPC 

76 với mục đích thông qua, do đó kéo dài năm hoàn thành mục tiêu đến năm 2021, điều này tiếp tục được hoãn lại đến MEPC 77 để xem 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN (MEPC) 

Tham chiếu 

đến SD, nếu 

có 

Số đầu 

ra 

Mô tả Năm 

hoàn 

thành 

mục 

tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

mẹ 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

Cơ 

quan 

điều 

phối 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 1 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 2 

Tham chiếu 

xét. 

1. Cải thiện 

việc triển 

khai 

1.13 Rà soát các yêu cầu bắt buộc 

trong Công ước SOLAS, 

MARPOL và Công ước Quốc 

tế về mạn khô tàu và Bộ luật 

IBC và IGC liên quan đến 

cửa kín nước trên tàu chở 

hàng 

2021 MSC / 

MEPC 

CCC SDC Đang thực 

hiện 

 MSC 102/24, đoạn 

17.28; MSC 

103/21, các đoạn 

3.19 và 3.33 

1. Cải thiện 

việc triển 

khai 

1.14 Hướng dẫn sửa đổi về lấy 

mẫu và phân tích nước dằn 

2021 MEPC PPR  Hoàn thành  MEPC 74/18, đoạn 

4.36; PPR 7/22, 

mục 5; và MEPC 

75/18, các đoạn 

10.27 đến 10.28 

1. Cải thiện 

việc triển 

khai 

1.15 Hướng dẫn sửa đổi về các 

phương pháp luận có thể 

được sử dụng để liệt kê các 

sinh vật sống được 

2021 MEPC PPR  Đang thực 

hiện 

Gia hạn MEPC 74/17, đoạn 

14.25; PPR 7/22, 

mục 5; và MEPC 

75.18, đoạn 14.2.2; 

MEPC 76/15, đoạn 

12.6 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN (MEPC) 

Tham chiếu 

đến SD, nếu 

có 

Số đầu 

ra 

Mô tả Năm 

hoàn 

thành 

mục 

tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

mẹ 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

Cơ 

quan 

điều 

phối 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 1 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 2 

Tham chiếu 

Lưu ý: MEPC 75 đã phê duyệt một chương trình nghị sự tạm thời giảm bớt cho PPR 8 không bao gồm đầu ra 1.15. MEPC 76 đã đồng ý gia 

hạn năm hoàn thành mục tiêu đến năm 2022. 

1. Cải thiện 

việc triển 

khai 

1.17 Xây dựng các hướng dẫn về 

lấy mẫu dầu nhiên liệu trên 

tàu mà tàu không sử dụng 

2020 MEPC PPR  Hoàn thành  MEPC 74/18, các 

đoạn 5.57 đến 

5.59; PPR 7/22, 

mục 9; và MEPC 

75/18, các đoạn 

10.22 đến 10.24 

Lưu ý: PPR 7 đã đồng ý thay đổi tiêu đề của Hướng dẫn thành "Hướng dẫn lấy mẫu dầu nhiên liệu trên tàu dành cho việc sử dụng hoặc 

chuyên chở để sử dụng trên tàu" (PPR 7/22, đoạn 9.8), đã được MEPC phê duyệt thêm 75. 

1. Cải thiện 

việc triển 

khai 

1.18 Biện pháp bảo đảm chất 

lượng dầu nhiên liệu sử dụng 

trên tàu biển 

2021 MEPC   Đang thực 

hiện 

Đang thực 

hiện 

MEPC 74/18, mục 

5; và MEPC 75/18, 

mục 5; MEPC 

76/15, mục 4 

1. Cải thiện 

việc triển 

khai 

1.21 Rà soát Hướng dẫn năm 2011 

về kiểm soát và quản lý hệ 

thống lọc sinh học trên tàu để 

giảm thiểu việc chuyển giao 

các loài thủy sinh xâm hại 

2021 MEPC   Đang thực 

hiện 

Gia hạn MEPC 72/17, đoạn 

15.8; và PPR 7/22, 

mục 7; PPR 8/13, 

mục 4; MEPC 

76/15, đoạn12.6 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN (MEPC) 

Tham chiếu 

đến SD, nếu 

có 

Số đầu 

ra 

Mô tả Năm 

hoàn 

thành 

mục 

tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

mẹ 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

Cơ 

quan 

điều 

phối 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 1 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 2 

Tham chiếu 

(nghị quyết MEPC.207 (62)) 

Lưu ý: MEPC 76 đã chấp thuận yêu cầu của PPR 8 về việc gia hạn năm hoàn thành mục tiêu đến năm 2023 

1. Cải thiện 

việc triển 

khai 

1.23 Đánh giá và hài hòa các quy 

tắc và hướng dẫn về việc xả 

nước thải lỏng từ EGCS vào 

nước, bao gồm các điều kiện 

và khu vực 

2021 MEPC   Đang thực 

hiện 

Gia hạn MEPC 74/18, đoạn 

14.11; PPR 7/22, 

mục 12; và MEPC 

75/18, đoạn10.35; 

MEPC 76/15, đoạn 

9.10.1 

Lưu ý: PPR 7 đã đồng ý sửa đổi tiêu đề thành "Đánh giá và hài hòa các quy tắc và hướng dẫn về việc xả nước thải từ EGCS vào môi trường 

nước", tùy thuộc vào sự phê duyệt của MEPC 76 (PPR 7/22, các đoạn 12.12 và 22.21) . Do hạn chế về thời gian, MEPC 76 đã đồng ý trì 

hoãn việc xem xét phạm vi công việc được PPR 7 đồng ý và tiêu đề sửa đổi cho đầu ra 1.23 thành MEPC 77. MEPC 77 sẽ phải xem xét gia 

hạn năm hoàn thành mục tiêu để cho phép PPR 9 vào năm 2022 tiếp tục hoạt động trên đầu ra này. 

1. Cải thiện 

việc triển 

khai 

1.24 Rà soát Công ước BWM dựa 

trên dữ liệu thu thập được 

trong giai đoạn xây dựng 

kinh nghiệm 

2023 MEPC   Đang thực 

hiện 

Đang thực 

hiện 

MEPC 74/18, các 

đoạn 4.2 đến 4.6 và 

4.52; MEPC 76/15 

mục 4 

1. Cải thiện 

việc triển 

khai 

1.25 Các biện pháp khẩn cấp xuất 

phát từ các vấn đề được xác 

định trong giai đoạn xây 

2023 MEPC   Đang thực 

hiện 

Đang thực 

hiện 

MEPC 74/18, các 

đoạn 4.27 và 4.60; 

và MEPC 75/18, 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN (MEPC) 

Tham chiếu 

đến SD, nếu 

có 

Số đầu 

ra 

Mô tả Năm 

hoàn 

thành 

mục 

tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

mẹ 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

Cơ 

quan 

điều 

phối 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 1 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 2 

Tham chiếu 

dựng kinh nghiệm của Công 

ước BWM 

đoạn 4.19; MEPC 

76/15 đoạn 4.8 

1. Cải thiện 

việc triển 

khai 

1.26 Sửa đổi Phụ lục IV Công ước 

MARPOL và các hướng dẫn 

liên quan để đưa ra các quy 

định về lưu trữ hồ sơ và các 

biện pháp xác nhận hoạt động 

lâu dài của các nhà máy xử lý 

nước thải 

2021 MEPC III / HTW PPR Đang thực 

hiện 

Gia hạn MEPC 74/18, các 

đoạn 14.2 đến 

14.7; và PPR 7/22, 

mục 16; PPR 8/13, 

mục 7;  EPC76/14, 

đoạn 12.6 

Lưu ý: MEPC 76 đã chấp thuận yêu cầu của PPR 8 về việc gia hạn năm hoàn thành mục tiêu đến năm 2023. 

1. Cải thiện 

việc triển 

khai 

1.33 Xây dựng các điều khoản đào 

tạo cho thuyền viên liên quan 

đến Công ước BWM 

2021 MEPC HTW  Đang thực 

hiện 

Gia hạn MEPC 73/19, 

đoạn 15.10.1; 

HTW 7/16, 

đoạn12.2 

Lưu ý: Năm hoàn thành mục tiêu kéo dài đến năm 2022 do hoãn HTW 7 và các kế hoạch sắp xếp của nó. 

1. Cải thiện 

việc triển 

khai 

1.35 Xem xét Thỏa thuận mẫu để 

có sự ủy quyền của các tổ 

chức được công nhận thay 

mặt cho Chính quyền 

2021 MSC / MEPC III  Đang thực 

hiện 

 MSC 102/24, các 

đoạn 14.8, 21.2 và 

21.3 (đầu ra mới 

được chuyển vị 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN (MEPC) 

Tham chiếu 

đến SD, nếu 

có 

Số đầu 

ra 

Mô tả Năm 

hoàn 

thành 

mục 

tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

mẹ 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

Cơ 

quan 

điều 

phối 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 1 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 2 

Tham chiếu 

trí); MEPC 75/18, 

các đoạn 11.12 

và 11.14 

1. Cải thiện 

việc triển 

khai 

1… Xây dựng hướng dẫn vận 

hành về ứng phó với sự cố 

tràn các chất Nguy hiểm và 

Độc hại (HNS) 

2022 MEPC PPR  Đang thực 

hiện 

Gia hạn MEPC 74/18, đoạn 

14.20 và MEPC 

75/18, các đoạn 

14.1 và 14.2.2; 

MEPC 76/15, 

đoạn12.6 

Lưu ý: MEPC 75 đã đồng ý chuyển sản lượng trên từ chương trình nghị sự sau hai năm của MEPC sang chương trình nghị sự hai năm của 

PPR với năm hoàn thành mục tiêu là 2022, theo yêu cầu của PPR 7. Tuy nhiên, MEPC 75 đã phê duyệt một chương trình nghị sự tạm thời 

cắt giảm cho PPR 8, mà không bao gồm đầu ra này. Do đó, PPR 8 đã đồng ý xem xét đưa đầu ra vào chương trình nghị sự tạm thời của 

PPR 9 và điều chỉnh năm hoàn thành mục tiêu cho phù hợp, đã được MEPC 76 phê duyệt. 

2. Tích hợp 

các công 

nghệ mới và 

tiên tiến 

trong khuôn 

khổ quy 

2.2 Các hệ thống quản lý nước 

dằn đã được phê duyệt sử 

dụng các Chất hoạt động, có 

tính đến các khuyến nghị của 

GESAMP-BWWG 

Hàng 

năm 

MEPC   Hoàn thành Hoàn 

thành 

MEPC 75/18, mục 

4; MEPC 76/15, 

mục 4 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN (MEPC) 

Tham chiếu 

đến SD, nếu 

có 

Số đầu 

ra 

Mô tả Năm 

hoàn 

thành 

mục 

tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

mẹ 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

Cơ 

quan 

điều 

phối 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 1 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 2 

Tham chiếu 

định 

2. Tích hợp 

các công 

nghệ mới và 

tiên tiến 

trong khuôn 

khổ quy 

định 

2.13 Rà soát Hướng dẫn IBTS và 

các sửa đổi đối với Giấy 

chứng nhận IOPP và Sổ ghi 

chép dầu 

2020 MEPC PPR  Hoãn lại Đang thực 

hiện 

MEPC 74/18, đoạn 

14.25; PPR 7/22, 

mục 16; và MEPC 

75/18, đoạn 10.35; 

MEPC 76/15, đoạn 

9.10.4 

Lưu ý: MEPC 75 đã đồng ý hoãn việc xem xét hai dự thảo thông tư MEPC và dự thảo sửa đổi (PPR 7/22 / Add.1, các phụ lục 13, 14 và 15) 

cho MEPC 76, do đó năm hoàn thành mục tiêu được gia hạn đến năm 2021. MEPC 76 đã hoãn lại điều này đến MEPC 77 để xem xét. 

2. Tích hợp 

các công 

nghệ mới và 

tiên tiến 

trong khuôn 

khổ quy 

định 

2.14 Sửa đổi quy định 14 của Phụ 

lục VI Công ước MARPOL 

để yêu cầu điểm lấy mẫu 

chuyên dụng cho dầu nhiên 

liệu 

2020 MEPC   Hoàn thành  MEPC 75/18, mục 

3 và 5 

2. Tích hợp 

các công 

2.15 Phát triển các sửa đổi đối với 

Phụ lục VI Công ước 

2021 MEPC PPR  Đang thực 

hiện 

Gia hạn PPR 7/22, mục 13; 

và MEPC 75/18, 



MEPC 76/15/Add.2 

Phụ lục 17, Trang 9 

I:\MEPC\76\MEPC 76-15-Add.2.docx 

ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN (MEPC) 

Tham chiếu 

đến SD, nếu 

có 

Số đầu 

ra 

Mô tả Năm 

hoàn 

thành 

mục 

tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

mẹ 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

Cơ 

quan 

điều 

phối 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 1 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 2 

Tham chiếu 

nghệ mới và 

tiên tiến 

trong khuôn 

khổ quy 

định 

MARPOL và Bộ luật kỹ 

thuật NOX về việc sử dụng 

nhiều cấu hình hoạt động của 

động cơ cho động cơ diesel 

hàng hải 

đoạn 14.2.2; 

MEPC 76/15, 

đoạn12.6 

Lưu ý: MEPC 76 đã phê duyệt báo cáo tình trạng hai năm của Tiểu ban PPR chương trình nghị sự tạm thời của PPR 9, do đó kéo dài năm 

hoàn thành mục tiêu đến năm 2023. 

2. Tích hợp 

các công 

nghệ mới và 

tiên tiến 

trong khuôn 

khổ quy 

định 

2.17 Xem xét phát triển các tiêu 

chuẩn đóng tàu dựa trên mục 

tiêu cho tất cả các loại tàu 

2021 MSC / 

MEPC 

  Không có 

công việc 

nào được 

MSC yêu 

cầu 

 MSC 102/24, mục 

7 

2. Tích hợp 

các công 

nghệ mới và 

tiên tiến 

trong khuôn 

2.18 Các tiêu chuẩn về khí hóa hệ 

thống thải trên tàu và các sửa 

đổi liên quan đến quy định 16 

của Phụ lục VI Công ước 

MARPOL 

2020 MEPC PPR  Gia hạn Gia hạn MEPC 70/17, đoạn 

15.17; PPR 5/24, 

mục 8; MEPC 

72/17, đoạn 15; 

PPR 7/22, mục 10; 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN (MEPC) 

Tham chiếu 

đến SD, nếu 

có 

Số đầu 

ra 

Mô tả Năm 

hoàn 

thành 

mục 

tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

mẹ 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

Cơ 

quan 

điều 

phối 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 1 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 2 

Tham chiếu 

khổ quy 

định 

và MEPC 75/18, 

đoạn 14.1; MEPC 

76/15, đoạn12.6 

Lưu ý: MEPC 75 đã đồng ý kéo dài năm hoàn thành mục tiêu của đầu ra 2.18 đến năm 2021, theo yêu cầu của PPR 7. MEPC 76 đã phê 

duyệt báo cáo tình trạng hai năm của Tiểu ban PPR và chương trình nghị sự tạm thời của PPR 9, do đó tiếp tục kéo dài năm hoàn thành 

mục tiêu đến năm 2023. 

2. Tích hợp 

các công 

nghệ mới và 

tiên tiến 

trong khuôn 

khổ quy 

định 

2.19 Sửa đổi Phụ lục 1 của Công 

ước AFS để bao gồm các 

biện pháp kiểm soát đối với 

cybutryne, và do đó sửa đổi 

các hướng dẫn liên quan 

2020 MEPC PPR  Gia hạn Gia hạn MEPC 71/17, đoạn 

14.3; PPR 5/24, 

mục 19 và đoạn 

24.2.25; MEPC 

73/19, các đoạn 

15.12 đến 15.15; 

PPR 6/20, mục 6; 

MEPC 74/18, các 

đoạn 10.19 và 

10.20; PPR 7/22, 

mục 6; và MEPC 

75/18, các đoạn 

10.14 đến 10.21 và 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN (MEPC) 

Tham chiếu 

đến SD, nếu 

có 

Số đầu 

ra 

Mô tả Năm 

hoàn 

thành 

mục 

tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

mẹ 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

Cơ 

quan 

điều 

phối 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 1 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 2 

Tham chiếu 

14.1; MEPC 76/15, 

đoạn 12.6 

Lưu ý: MEPC 75 đã đồng ý kéo dài năm hoàn thành mục tiêu của đầu ra 2.19 đến năm 2022 và chấp thuận việc thay đổi tiêu đề của đầu ra 

thành "Sửa đổi các hướng dẫn liên quan đến Công ước AFS do việc áp dụng các biện pháp kiểm soát đối với cybutryne", theo yêu cầu của 

PPR 7. 

3. Ứng phó 

với biến đổi 

khí hậu 

3.1 Xử lý các chất làm suy giảm 

tầng ôzôn được sử dụng trên 

tàu biển 

Hàng 

năm 

MEPC   Hoàn thành  MEPC 74/18, các 

đoạn 5.75 và 5.76 

3. Ứng phó 

với biến đổi 

khí hậu 

3.2 Xây dựng thêm các cơ chế 

cần thiết để đạt được hạn chế 

hoặc giảm phát thải CO2 từ 

vận tải quốc tế 

Hàng 

năm 

MEPC   Hoàn thành Đang thực 

hiện 

MEPC 74/18, mục 

6 và 7; MEPC 

75/18, mục 6 và 7; 

MEPC 76/15, mục 

6 và 7 

3. Ứng phó 

với biến đổi 

khí hậu 

3.3 Giảm tác động đến Bắc Cực 

của phát thải muội than từ 

vận tải quốc tế 

2021 MEPC PPR  Đang thực 

hiện 

Đang thực 

hiện 

MEPC 71/17, đoạn 

5.3; PPR 5/24, mục 

7 và đoạn 24.2.7; 

MEPC 73/19, đoạn 

5.3; PPR 6/20, mục 

7; MEPC 74/18, 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN (MEPC) 

Tham chiếu 

đến SD, nếu 

có 

Số đầu 

ra 

Mô tả Năm 

hoàn 

thành 

mục 

tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

mẹ 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

Cơ 

quan 

điều 

phối 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 1 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 2 

Tham chiếu 

đoạn 5.67; PPR 

7/22, mục 8; 

MEPC 75/18, đoạn 

10.35; MEPC 

76/15, đoạn9.10.3 

3. Ứng phó 

với biến đổi 

khí hậu 

3.4 Thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và 

chuyển giao công nghệ liên 

quan đến việc nâng cao hiệu 

quả năng lượng của tàu biển 

2021 MEPC   Đang thực 

hiện 

Đang thực 

hiện 

MEPC 74/18, mục 

7 và 12; và MEPC 

75/18, mục 7 và 

12; MEPC 76/15, 

mục 7 và 11 

3. Ứng phó 

với biến đổi 

khí hậu 

3.5 Sửa đổi các hướng dẫn liên 

quan đến EEDI và SEEMP 

2021 MEPC   Đang thực 

hiện 

Đang thực 

hiện 

MEPC 75/18, mục 

6 và 7; MEPC 

76/15, mục 6 và 7 

3. Ứng phó 

với biến đổi 

khí hậu 

3.6 Đánh giá EEDI theo quy định 

21.6 của Phụ lục VI Công 

ước MARPOL 

2021 MEPC   Đang thực 

hiện 

Đang thực 

hiện 

MEPC 75/18, mục 

3 và đoạn 6.4; 

MEPC 76/15, mục 

6 

3. Ứng phó 

với biến đổi 

3.7 Các biện pháp kỹ thuật và 

vận hành khác để tăng cường 

2021 MEPC   Đang thực 

hiện 

Đang thực 

hiện 

MEPC 75/18, mục 

3 và 6; MEPC 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN (MEPC) 

Tham chiếu 

đến SD, nếu 

có 

Số đầu 

ra 

Mô tả Năm 

hoàn 

thành 

mục 

tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

mẹ 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

Cơ 

quan 

điều 

phối 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 1 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 2 

Tham chiếu 

khí hậu hiệu quả năng lượng của vận 

tải biển quốc tế 

76/15, mục 3 và 6 

4. Tham gia 

vào quản trị 

đại dương 

4.1 Xác định và bảo vệ các Khu 

vực đặc biệt, ECA và PSSA 

Liên 

tục 

MEPC NCSR  Tiếp tục  MEPC 75/18, mục 

9 

4. Tham gia 

vào quản trị 

đại dương 

4.2 Đầu vào cho ITCP về các vấn 

đề mới nổi liên quan đến phát 

triển bền vững và đạt được 

các Mục tiêu Phát triển bền 

vững 

Liên 

tục 

TCC MSC / 

MEPC 

/FAL / LEG 

 Tiếp tục Tiếp tục MEPC 75/18, mục 

12; MEPC 76/15, 

mục 11 

4. Tham gia 

vào quản trị 

đại dương 

4.3 Các công việc tiếp theo xuất 

phát từ Kế hoạch Hành động 

nhằm giải quyết rác thải nhựa 

trên biển từ tàu biển 

2021 MEPC PPR / III / 

HTW 

 Đang thực 

hiện 

Gia hạn MEPC 72/17, đoạn 

15.2 đến 15.6; 

MEPC 73/19, 

mục 8 và phụ lục 

10; MEPC 74/18, 

đoạn 8.37.1; PPR 

7/22, mục 17; 

MEPC 75/18, mục 

8; PPR 8/13, mục 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN (MEPC) 

Tham chiếu 

đến SD, nếu 

có 

Số đầu 

ra 

Mô tả Năm 

hoàn 

thành 

mục 

tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

mẹ 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

Cơ 

quan 

điều 

phối 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 1 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 2 

Tham chiếu 

8; MEPC 76/15, 

đoạn12.6 

Lưu ý: Phù hợp với bốn phiên họp đã được phê duyệt để hoàn thành công việc này, theo thỏa thuận của MEPC 74, năm hoàn thành mục 

tiêu nên được đặt thành 2023 trong chương trình nghị sự hai năm của MEPC / PPR cho giai đoạn 2022-2023. 

6. Đảm bảo 

hiệu quả của 

quy định 

6.1 Giải thích thống nhất các 

điều khoản của các công ước 

liên quan đến an toàn, an 

ninh, môi trường, tạo điều 

kiện thuận lợi, trách nhiệm 

pháp lý và bồi thường của 

IMO 

Liên 

tục 

MSC / 

MEPC 

FAL / 

LEG / 

III / PPR / 

CCC 

/ SDC / SSE / 

NCSR 

 Tiếp tục Tiếp tục PPR 7/22 mục 18; 

MEPC 75/18, các 

đoạn 10.34 và 

10.35; MEPC 

76/15, các đoạn 

4.5, 5.23 và 9.5 

6. Đảm bảo 

hiệu quả của 

quy định 

6.3 Các nguy cơ về an toàn và ô 

nhiễm của hóa chất và việc 

chuẩn bị các sửa đổi do hệ 

quả đối với Bộ luật IBC 

Liên 

tục 

MEPC PPR  Tiếp tục Tiếp tục PPR 7/22, mục 3; 

và MEPC 75/18, 

các đoạn10.3 đến 

10.12; MEPC 

76/15, các đoạn9.7 

và 9.8 

6. Đảm bảo 

hiệu quả của 

6.4 Bài học kinh nghiệm và các 

vấn đề an toàn được xác định 

Hàng 

năm 

MSC / 

MEPC 

III  Hoàn thành  III 6/15, mục 4 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN (MEPC) 

Tham chiếu 

đến SD, nếu 

có 

Số đầu 

ra 

Mô tả Năm 

hoàn 

thành 

mục 

tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

mẹ 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

Cơ 

quan 

điều 

phối 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 1 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 2 

Tham chiếu 

quy định từ việc phân tích các báo cáo 

điều tra an toàn hàng hải 

6. Đảm bảo 

hiệu quả của 

quy định 

6.5 Các vấn đề đã xác định liên 

quan đến việc thực hiện các 

văn kiện IMO từ việc phân 

tích dữ liệu PSC 

Hàng 

năm 

MSC / 

MEPC 

III  Hoàn thành  III 6/15, mục 6 

6. Đảm bảo 

hiệu quả của 

quy định 

6.7 Xem xét và phân tích các báo 

cáo về sự kém cỏi của các 

phương tiện tiếp nhận cảng 

Hàng 

năm 

MEPC III  Hoàn thành  III 6/15, mục 3. 

6. Đảm bảo 

hiệu quả của 

quy định 

6.8 Giám sát hàm lượng lưu 

huỳnh trung bình trên toàn 

thế giới của các loại dầu 

nhiên liệu được cung cấp để 

sử dụng trên tàu 

Hàng 

năm 

MEPC   Hoàn thành  MEPC 74/18, các 

đoạn 5.52 đến 

5.56; và MEPC 

75/18, các đoạn 5.1 

đến 5.5 

6. Đảm bảo 

hiệu quả của 

quy định 

6.11 Xây dựng các biện pháp để 

giảm thiểu rủi ro trong việc 

sử dụng và vận chuyển dầu 

nhiên liệu nặng làm nhiên 

liệu bằng tàu ở vùng biển Bắc 

2020 PPR   Gia hạn Hoàn 

thành 

MEPC 74/18, đoạn 

10.22 đến 10.25; 

PPR 7/22, mục 14; 

và MEPC 75/18, 

các đoạn 10.29 đến 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN (MEPC) 

Tham chiếu 

đến SD, nếu 

có 

Số đầu 

ra 

Mô tả Năm 

hoàn 

thành 

mục 

tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

mẹ 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

Cơ 

quan 

điều 

phối 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 1 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 2 

Tham chiếu 

Cực 10.33 và 14.1; 

MEPC 76/15, mục 

3 

Lưu ý: MEPC 75 đã phê duyệt dự thảo sửa đổi Phụ lục I Công ước MARPOL (cấm sử dụng và vận chuyển để sử dụng làm nhiên liệu dầu 

nặng cho tàu ở vùng biển Bắc Cực), với mục tiêu được MEPC 76 thông qua, và việc gia hạn năm hoàn thành mục tiêu của đầu ra này đến 

năm 2021. 

6. Đảm bảo 

hiệu quả của 

quy định 

6.15 Vai trò của yếu tố con người Liên 

tục 

MSC / 

MEPC 

III / PPR / 

CCC 

/ SDC / SSE / 

NCSR 

HTW Không có 

công việc 

nào được 

yêu cầu 

  

6. Đảm bảo 

hiệu quả của 

quy định 

6.30 Các Hướng dẫn Khảo sát Cập 

nhật trong Hệ thống Hài hoà 

Khảo sát và Chứng nhận 

(HSSC) 

Hàng 

năm 

MSC / 

MEPC 

III  Hoàn thành  III 6/15, mục 8; và 

MEPC 75/18, các 

đoạn 10.26, 11.11 

và 11.19 

6. Đảm bảo 

hiệu quả của 

quy định 

6.31 Xem xét các báo cáo về các 

sự cố liên quan đến hàng hóa 

nguy hiểm hoặc chất ô nhiễm 

biển ở dạng đóng gói trên tàu 

hoặc trong khu vực cảng 

Hàng 

năm 

MSC / MEPC III CCC Không có 

công việc 

nào được 

yêu cầu 

 CCC 6/14, mục 9; 

MSC 102/24, các 

đoạn21.2 và 21.3 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN (MEPC) 

Tham chiếu 

đến SD, nếu 

có 

Số đầu 

ra 

Mô tả Năm 

hoàn 

thành 

mục 

tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

mẹ 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

Cơ 

quan 

điều 

phối 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 1 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 2 

Tham chiếu 

Ghi chú: Đầu ra trên có số hiệu OW 19. Tuy nhiên, MSC 102 đã đồng ý chuyển nó sang hướng chiến lược 7 và mời Hội đồng thông qua 

quyết định này. 

7. Đảm bảo 

hiệu quả của 

tổ chức 

7.1 Các đề xuất được xác nhận 

để xây dựng, duy trì và nâng 

cao hệ thống thông tin và 

hướng dẫn liên quan (GISIS, 

trang web, v.v.) 

Liên 

tục 

Hội 

đồng 

MSC / 

MEPC / FAL 

/ LEG / TCC 

 Tiếp tục Tiếp tục MEPC 75/18, đoạn 

16.7; MEPC 76/15, 

các đoạn 6.6 đến 

6.11 

7. Đảm bảo 

hiệu quả của 

tổ chức 

7.3 Phân tích và xem xét các báo 

cáo về các thỏa thuận đối tác 

và thực hiện các chương trình 

môi trường 

Hàng 

năm 

TCC MEPC  Hoàn thành Hoàn 

thành 

MEPC 75/18, mục 

12; MEPC 76/15, 

mục 11 

7. Đảm bảo 

hiệu quả của 

tổ chức 

7.9 Các tài liệu sửa đổi về tổ 

chức và phương pháp làm 

việc, khi thích hợp 

2021 Hội 

đồng 

MSC / FAL / 

LEG / TCC / 

MEPC 

 Đang thực 

hiện 

 MEPC 75/18, mục 

15 

OW. Các 

công tác 

khác 

OW.13 Các đề xuất được thông qua 

cho các đầu ra mới cho giai 

đoạn 2020-2021 đã được các 

Ủy ban chấp nhận 

Hàng 

năm 

Hội 

đồng 

MSC / 

MEPC / FAL 

/ LEG / TCC 

 Hoãn lại Hoàn 

thành 

MEPC 75/18, mục 

14.11; MEPC 

76/15, mục 12.1 

đến 12.5 

OW. Các OW.23 Hợp tác với Liên hợp quốc về 2021 Đại hội MSC / Hội Đang thực Đang thực MEPC 75/18, các 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN (MEPC) 

Tham chiếu 

đến SD, nếu 

có 

Số đầu 

ra 

Mô tả Năm 

hoàn 

thành 

mục 

tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

mẹ 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

Cơ 

quan 

điều 

phối 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 1 

Tình trạng 

đầu ra cho 

Năm 2 

Tham chiếu 

công tác 

khác 

các vấn đề cùng quan tâm, 

cũng như cung cấp đầu vào / 

hướng dẫn có liên quan 

đồng MEPC / FAL 

/ LEG / TCC 

đồng hiện hiện đoạn7.3, 7.4 và 8.1; 

MEPC 76/15, các 

đoạn 7.5 và 8.1 

OW. Các 

công tác 

khác 

OW.24 Hợp tác với các tổ chức quốc 

tế khác về các vấn đề hai bên 

cùng quan tâm, cũng như 

cung cấp đầu vào / hướng 

dẫn có liên quan 

2021 Đại hội 

đồng 

MSC / 

MEPC / FAL 

/ LEG / TCC 

Hội 

đồng 

Đang thực 

hiện 

Đang thực 

hiện 

MEPC 75/18, mục 

7 và 12; MEPC 

76/15, mục 7 và 11 

*** 
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PHỤ LỤC 18 

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ SAU HAI NĂM CỦA MEPC 

MEPC 76 đã đồng ý đưa, với sự tán thành của Hội đồng, vào chương trình nghị sự hai năm của các Tiểu ban liên quan về 2022-

2023, các kết quả sau: 

- "Rà soát Hướng dẫn năm 2014 về giảm tiếng ồn dưới nước từ vận chuyển thương mại để giải quyết các tác động bất lợi 

đối với sinh vật biển (MEPC.1 / Circ.833) (Hướng dẫn 2014) và xác định các bước tiếp theo ", trong chương trình nghị sự 

tạm thời của SDC 8, với mục tiêu hoàn thành năm 2023; 

- "Xây dựng Hướng dẫn đào tạo dành cho nhân viên PSC ", trong chương trình nghị sự tạm thời của III 8, với mục tiêu năm 

hoàn thành là 2023; và 

- "Xây dựng hướng dẫn liên quan đến IMSAS để hỗ trợ các Quốc gia Thành viên thực hiện Bộ luật III ", trong chương trình 

nghị sự tạm thời của III 8, với mục tiêu hoàn thành năm 2023. 

- "Xây dựng các sửa đổi cần thiết đối với các Phụ lục I, II, IV, V và VI của Công ước MARPOL để cho phép các Quốc gia 

có cảng ở khu vực Bắc Cực tham gia vào các thỏa thuận khu vực về các cơ sở tiếp nhận cảng (PRF) ", trong chương trình 

nghị sự tạm thời của PPR 8, với mục tiêu năm hoàn thành 2023. 

ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN (MEPC) 

KẾT QUẢ ĐẦU RA SAU HAI NĂM ĐƯỢC CHẤP NHẬN 

(Các) cơ 

quan mẹ 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

Cơ quan 

điều phối 

Thang 

thời gian 

Tham 

chiếu STT 
Hai 

năm* 

Tham khảo 

định hướng 

chiến lược, 

nếu có 

Mô tả 

  6. Đảm bảo Xây dựng các sửa đổi đối với quy định     MEPC 

                                                
* Hai năm khi đầu ra được đưa vào chương trình nghị sự sau hai năm 



MEPC 76/15/Add.2 

Phụ lục 18, Trang 2 
 

I:\MEPC\76\MEPC 76-15-Add.2.docx 

1 2016-

2017 

hiệu quả của 

quy định 

19 của Phụ lục VI Công ước 

MARPOL và xây dựng Giấy chứng 

nhận miễn trừ liên quan để miễn trừ 

cho các tàu thường không tham gia các 

chuyến đi quốc tế 

MEPC III 2 phiên 

họp 

71/17, 

đoạn14.15 

2 2012-

2013 

OW. Các 

công việc 

khác 

Các khuyến nghị liên quan đến sonar 

dẫn đường trên tàu chở dầu thô 

MSC / 

MEPC 

SDC  1 phiên 

họp 

MSC 

91/22, đoạn 

19.23 
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PHỤ LỤC 19 

CÁC MỤC ĐƯỢC ĐƯA VÀO CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA MEPC 

77 

STT.*  Mục 

1 Thông qua chương trình nghị sự 

2 Quyết định của các cơ quan khác 

3 Xác định và bảo vệ các Khu vực đặc biệt, ECA và PSSA 

4 Các sinh vật thủy sinh có hại trong nước dằn 

5 Ngăn ngừa ô nhiễm không khí 

6 Hiệu quả năng lượng của tàu 

7 Giảm phát thải KNK từ tàu biển 

8 Các công việc tiếp theo xuất phát từ Kế hoạch Hành động nhằm giải 

quyết rác thải nhựa trên biển từ tàu biển 

9 Phòng ngừa và ứng phó với ô nhiễm 

10 Báo cáo của các tiểu ban khác 

11 Chương trình làm việc của Ủy ban và các cơ quan trực thuộc 

12 Áp dụng phương pháp làm việc của Ủy ban 

13 Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch 

14 Bất kỳ công việc nào khác 

15 Xem xét báo cáo của Ủy ban 

*** 

                                                
* Việc đánh số có thể không tương ứng với số lượng của mục chương trình trong phiên họp 

sắp tới 
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PHỤ LỤC 20 

TUYÊN BỐ CỦA CÁC PHÁI ĐOÀN VÀ QUAN SÁT VIÊN* 

MỤC 1 

Tuyên bố của phái đoàn Trung Quốc 

"Chúng tôi đã ghi nhận rằng vào ngày 13 tháng 4, chính phủ Nhật Bản đã quyết 

định xử lý nước nhiễm xạ hạt nhân do sự cố nhà máy hạt nhân Fukushima bằng 

cách thải ra biển. Với tư cách là nước láng giềng và là bên liên quan thân thiết, 

phía Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về vấn đề này. Hàn Quốc, Liên bang 

Nga và nhiều nước Mỹ Latinh và Nam Thái Bình Dương cũng công khai bày tỏ 

quan ngại của họ. 

Bất chấp những nghi ngờ và phản đối từ trong và ngoài nước, Nhật Bản đã đơn 

phương quyết định xả nước nhiễm xạ hạt nhân Fukushima ra biển trước khi sử 

dụng hết các cách xử lý an toàn mà không cần tham vấn đầy đủ với các nước 

láng giềng và cộng đồng quốc tế. Điều này là vô trách nhiệm cao và sẽ ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và lợi ích trước mắt của người dân 

các nước láng giềng. 

Các đại dương là tài sản chung của nhân loại. Nước bị ô nhiễm từ nhà máy điện 

hạt nhân Fukushima được xử lý như thế nào không chỉ đơn thuần là vấn đề nội 

bộ của Nhật Bản. Chúng tôi đặc biệt kêu gọi phía Nhật Bản thực hiện trách 

nhiệm của mình, tuân theo khoa học, thực hiện nghĩa vụ quốc tế và đáp ứng 

chính đáng những mối quan tâm nghiêm túc của cộng đồng quốc tế, các nước 

láng giềng và người dân nước này. Chúng tôi yêu cầu Nhật Bản đánh giá lại vấn 

đề và thu hồi quyết định sai lầm của Nhật Bản. Trung Quốc muốn nhanh chóng 

thành lập một nhóm công tác kỹ thuật của IAEA bao gồm các thành viên từ 

Trung Quốc và các bên liên quan khác để thực hiện công việc về kế hoạch xử lý 

của Nhật Bản cũng như việc thực hiện theo dõi, đánh giá và giám sát quốc tế. 

Trước đó, Nhật Bản nên hạn chế việc xả nước bị ô nhiễm một cách cố ý. Trung 

Quốc sẽcùng với cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi sát sao những diễn biến của 

vấn đề và có quyền đưa ra những phản ứng tiếp theo." 

                                                
*  Các tuyên bố đã được đưa vào phụ lục này do các phái đoàn / quan sát viên cung cấp, 

theo thứ tự đưa ra, sắp xếp theo mục chương trình và theo ngôn ngữ trình (bao gồm cả 

bản dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác nếu bản dịch đó được cung cấp). Các tuyên 

bố có thể truy cập được bằng tất cả các ngôn ngữ chính thức trên tệp âm thanh tại: 

http://docs.imo.org/Meetings/Media.aspx 

http://docs.imo.org/Meetings/Media.aspx
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Tuyên bố của phái đoàn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 

"Xin cảm ơn Ngài Chủ tịch, 

Xin chào các vị đại biểu, 

Liên quan đến quyết định xả nước thải nhiễm phóng xạ ra biển của Chính phủ 

Nhật Bản, cộng đồng quốc tế và các chuyên gia đã bày tỏ sự nghi ngờ về tính 

hợp lý và độ tin cậy của phương pháp xử lý nước thải nhiễm phóng xạ của Nhật 

Bản. 

Hơn nữa, chính người dân Nhật Bản và các cộng sự tham gia đánh bắt cá đang 

phản đối mạnh mẽ quyết định của chính phủ nước họ. 

Như vậy, rõ ràng việc Nhật Bản xả nước thải nhiễm phóng xạ có thể gây ra rủi 

ro lớn đối với môi trường sinh thái biển của các nước láng giềng trong đó có 

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, cũng như sự an toàn tính mạng và sức 

khỏe của người dân. 

Do đó, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nhắc lại rằng Nhật Bản không 

nên tự ý xả nước thải nhiễm phóng xạ ra biển, cần nhận thức rõ những hậu quả 

nghiêm trọng của việc xả nước.. 

Xin cảm ơn Ngài Chủ tịch" 

Tuyên bố của phái đoàn Nhật Bản 

"Trong tuyên bố trước của Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 

và Hàn Quốc, có một số đề cập đến việc xả nước đã qua xử lý ALPS ra biển, đây 

không phải là chủ đề của MEPC. 

Trước hết, tôi muốn chỉ ra rằng nước được xử lý bằng hệ thống xử lý chất lỏng 

tiên tiến ALPS không phải là nước bị ô nhiễm mà là nước đã qua xử lý. 

Chính phủ Nhật Bản đã cung cấp cho cộng đồng quốc tế những thông tin liên 

quan. Những thông tin đó cũng đã được cung cấp tại các hội nghị quốc tế có liên 

quan do IAEA, OECD / NEA và các tổ chức khác chủ trì. 

Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục giải thích những nỗ lực của mình với cộng đồng 

quốc tế một cách minh bạch. 

Chi tiết về các tác động tiềm ẩn của việc xả nước đã qua xử lý ALPS nên được 

thảo luận dựa trên bằng chứng khoa học tại các diễn đàn thích hợp với chuyên 

môn liên quan về vấn đề này. 

Nhật Bản, với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, 
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sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như các quy tắc trong nước và quốc tế trong 

việc xả nước đã qua xử lý ALPS. 

Để thực hiện xả nước ra biển, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) tuân thủ luật 

pháp quốc tế liên quan bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, các quy 

tắc và quy định trong nước và quốc tế. 

IAEA cũng thừa nhận việc xả thải ra biển là khả thi về mặt kỹ thuật và phù hợp 

với thông lệ quốc tế." 

Tuyên bố của phái đoàn Georgia 

"Xin cảm ơn ngài Chủ tịch. Xin kính chào tất cả mọi người. Ivane Abashidze 

thay mặt phái đoàn Georgia xin phép phát biểu. 

Thưa Tổng thư ký, xin cảm ơn vì lời phát biểu khai mạc của ngài đã mở đầu cho 

MEPC 76 nêu bật những điểm nổi bật mà cuộc họp này phải giải quyết. Đây vẫn 

là sứ mệnh của chúng tôi: tiếp tục giải quyết một cách chắc chắn và nghiêm túc, 

những vấn đề sẽ dẫn dắt ngành hàng hải nói chung, đạt được các mục tiêu quan 

trọng trên toàn cầu mà ngành hàng hải đã đặt ra một cách có trách nhiệm và 

trong thời hạn mục tiêu mà các yêu cầu nhiệm vụ của chúng tôi phải tập trung 

vào. 

Kính thưa các vị đại biểu, MEPC 76, cũng quan trọng như các phiên họp trước 

và cũng như các phiên họp tiếp theo. MEPC 76 là một quá trình liên tục, khai 

mạc chỉ hai ngày sau khi Liên Hợp Quốc kỷ niệm Ngày Đại dương Thế giới vào 

thứ Ba tuần trước, lấy chủ đề cơ bản là Đại dương khỏe mạnh: Hành tinh khỏe 

mạnh. Làm thế nào để kỷ niệm ngày này, năm nay với trọng tâm cụ thể là Đại 

dương: Sự sống và Sinh kế, quay trở lại với một phiên họp của Ủy ban IMO đã 

tổ chức việc ngăn chặn ô nhiễm biển và khí quyển từ tàu biển. 

Vận tải biển, cuộc sống của tất cả các quốc gia, các quốc gia ven biển và các 

quốc gia không giáp biển, và sinh kế, trực tiếp và gián tiếp, của tất cả các dân 

tộc phải thực hiện vai trò của mình trong sự hòa hợp với đại dương và không khí 

ngay trên chúng ta. Đây là nhiệm vụ của chúng ta: bảo vệ không làm chùn bước 

di sản chung của nhân loại và đảm bảo tính bền vững của thương mại thế giới, 

nơi mọi chuyến hàng đều có giá trị. 

Thưa ngài Chủ tịch, các vị đại biểu ưu tú. 

Cũng trong tháng này, có một lễ kỷ niệm khác mà IMO và Ngài Tổng thư ký, 

trong thông điệp video của ông vài ngày trước đã đưa ra trước chúng tôi, ngày 

25 tháng 6, Ngày của những người đi biển và tôi vội nói thêm, đó cũng là ngày 
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của vợ / chồng của thuyền viên. 

Những tháng cuối cùng này, thời gian đầy thử thách đối với tất cả nhân loại đã 

làm nổi bật những gì chúng ta đã biết, rằng những người đi biển thực sự là 

những người lao động chủ chốt. Điều này đã được công nhận và thừa nhận rộng 

rãi. Không cần phải nói rằng điều hợp lý được thực hiện theo lời kêu gọi của 

IMO để mở rộng thông điệp này nhằm đảm bảo một tương lai công bằng cho 

những người đi biển. Không đi sâu vào chi tiết và cụ thể, điều cốt yếu là những 

tuyên bố này không chỉ là những tuyên bố mà còn chuyển thành hành động trên 

toàn thế giới của các chính phủ và toàn ngành đối với tất cả các công nhân hàng 

hải, ngoài khơi và trên bờ. Như câu nói, hành động đánh dấu các thước đo của 

sự thay đổi và chuyển đổi thực sự. 

Thưa Ngài Chủ tịch, phái đoàn chúng tôi nhắc lại sự hỗ trợ và cam kết của chính 

phủ Georgia và của Maritime Georgia đã được thể hiện trong các diễn đàn khác, 

đối với công việc của IMO trong việc ngăn ngừa ô nhiễm biển và khí quyển từ 

tàu biển. Chúng tôi hoàn toàn ý thức rằng đại dương là cuộc sống và sinh kế của 

tất cả chúng ta và, đặc biệt đến từ một quốc gia có hàng nghìn thuyền viên, rằng 

sự hỗ trợ của những người lao động chủ chốt này và tầm quan trọng của việc 

đảm bảo cho họ một tương lai công bằng là trách nhiệm của tất cả. 

Điều này, vững chắc với niềm tin rằng thành công thực sự chỉ có thể đạt được 

trên toàn cầu và thông qua IMO. Chúng tôi tin tưởng rằng cả hai chính phủ và 

toàn ngành đang cùng nhau đứng sau vận tải biển bền vững và việc đạt được và 

hiện thực hóa nhiệm vụ không bao giờ kết thúc kịp thời của chúng tôi là đảm 

bảo các đại dương khỏe mạnh cho một hành tinh khỏe mạnh và một tương lai 

công bằng cho những người đi biển." 

Tuyên bố của quan sát viên từ Môi trường Thái Bình Dương 

"Xin cảm ơn 

Thưa Ngài Chủ tịch, tại thời điểm này, cuộc họp là truyền thống đối với các 

Thành viên để giải quyết các thảm họa môi trường hoặc con người gần đây gây 

ra hậu quả cho vận tải biển toàn cầu. Thưa Ngài, thảm họa mà tôi đang sống là 

một thảm họa của cá nhân tôi, nhưng nó cũng là của cá nhân mỗi người chúng ta 

và đặc biệt là đối với hành tinh này. Chúng tôi ở Bắc Cực tin chắc rằng Bắc Cực 

rõ ràng đang gặp khủng hoảng và sự thay đổi đang diễn ra nhanh chóng ngoài 

lịch sử loài người và kiến thức bản địa của chúng ta. Tháng trước, Hội đồng Bắc 

Cực đã công bố một báo cáo mới kết luận rằng Bắc Cực đang ấm lên nhanh hơn 

ba lần so với mức sưởi trung bình trên toàn hành tinh và chúng ta đối mặt với 
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khả năng các phần chính của băng quyển sẽ biến mất. Khí hậu nóng lên ở Bắc 

Cực đe dọa khí hậu toàn cầu và mực nước biển dâng trên khắp thế giới là mối 

quan tâm trước mắt đối với các thành phố trũng thấp. Mực nước biển dâng cao 

hai mét sẽ có tác động tàn phá ở nhiều cộng đồng ven biển và có thể sẽ nhấn 

chìm các cơ sở hạ tầng cộng đồng xuống biển. 

Những gián đoạn do khí hậu ở quê hương Biển Bering của tôi đã đặt hệ sinh thái 

vào tình trạng nguy hiểm, với những tác động tàn phá đối với cả nghề cá và các 

nguồn tài nguyên được bảo vệ. Biển Bering là một hệ sinh thái đặc biệt có tầm 

quan trọng to lớn về sinh thái, kinh tế và văn hóa. Biển này hỗ trợ một trong 

những nghề cá lớn nhất trên thế giới và cung cấp môi trường sống quan trọng 

cho các loài thực vật và động vật hoang dã trên biển và trên cạn. Đây là nơi sinh 

sống của rất nhiều cộng đồng và đó là nhà của tôi. 

IMO đã nhận ra rằng Bắc Cực dễ bị tổn thương bởi các tác động của vận tải biển 

- nhưng hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ Bắc Cực là cần thiết. Cả thế giới 

trông chờ IMO giải quyết sự đóng góp của vận tải biển quốc tế vào cuộc khủng 

hoảng khí hậu Bắc Cực - với hy vọng IMO sẽ có hành động có ý nghĩa để giảm 

phát thải khí nhà kính cũng như phát thải muội than. Sự gia tăng lưu lượng tàu 

thuyền trên biển làm tăng nguy cơ xảy ra các sự kiện lớn như tràn dầu và cá voi 

tấn công và tạo ra hàng triệu gallon nước thải, hóa chất, rác rưởi và ô nhiễm 

tiếng ồn. 

Tuần trước, một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng băng ở biển Bắc Cực đang 

mỏng đi nhanh gấp đôi so với những gì đã nghĩ trước đây và trong khi một số 

người có thể coi đây là tin tốt cho công tác vận tải ở Bắc Cực, thì đó không phải 

là tin tốt cho tôi, cho cộng đồng của tôi và cư dân Bắc Cực khác, cũng như cho 

hành tinh chúng ta. Không thể nghi ngờ rằng Bắc Cực đang gặp khủng hoảng, 

và nếu Bắc Cực đang gặp khủng hoảng, thì tất cả chúng ta đều đang gặp khủng 

hoảng. 

Thay mặt cho bản thân tôi và cộng đồng cũng như các đồng nghiệp của tôi tại 

cuộc họp này, tôi muốn nhấn mạnh sự cần thiết của hành động khẩn cấp để giảm 

tác động của sự nóng lên khí hậu do tàu biển gây ra đối với Bắc Cực. Cần có 

một biện pháp giảm thiểu KNK ngắn hạn đầy tham vọng và hiệu quả phù hợp 

với các mục tiêu về nhiệt độ của Thỏa thuận chung Paris, cũng như hành động 

ngay lập tức để cắt giảm lượng phát thải muội than từ tàu biển ở Bắc Cực hoặc 

khu vực gần Bắc Cực. 

Xin cảm ơn" 
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Tuyên bố của phái đoàn Cộng hòa Hồi giáo Iran 

"Phái đoàn này cũng đã nhận thấy việc sử dụng thuật ngữ không chính xác 'Vịnh 

Ả Rập' trong tài liệu do FOEI đệ trình trong MEPC 76 / INF.65 ở trang 11 và 

phái đoàn có thể muốn ghi lại mối quan ngại của mình về việc sử dụng sai các 

thuật ngữ lịch sử, và tận dụng cơ hội để thu hút sự chú ý của đồng nghiệp của 

chúng tôi rằng theo nghị quyết của Liên hợp quốc ST/CS/SER.A/29 ngày 10 

tháng 1 năm 1990 và phụ lục tiếp theo của Nghị quyết này, chỉ định địa lý tiêu 

chuẩn của vùng nước giữa bán đảo Ả Rập và Iran (IR of) được gọi là Vịnh Ba 

Tư và thuật ngữ đầy đủ nên luôn được sử dụng. Nguyên tắc đó cũng áp dụng 

cho các thuật ngữ như Vùng Vịnh, các Quốc gia Vùng Vịnh, v.v ... Khi thuật 

ngữ Vùng Vịnh theo Phụ lục I và V của Công ước MARPOL được sử dụng, nó 

dùng để chỉ Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Với ý nghĩa đó, phái đoàn chúng tôi 

kêu gọi tất cả các Quốc gia Thành viên của IMO, các tổ chức phi chính phủ và 

IGO sử dụng tên chính xác là "Vịnh Ba Tư" trong các tài liệu và biện pháp can 

thiệp của mình." 

MỤC 3 

Tuyên bố của phái đoàn Bồ Đào Nha 

"Thưa Ngài Chủ tịch, 

Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ việc thông qua dự thảo sửa đổi Phụ lục VI của Công 

ước MARPOL về cường độ carbon trên tàu biển, như một bước đệm cho khuôn 

khổ pháp lý cần được cải thiện hơn nữa và có nhiều tham vọng hơn. 

Nói như vậy, chúng tôi muốn nhắc lại sự thất vọng của chúng tôi với quyết định 

của Ủy ban này để trống tỷ lệ giảm cường độ carbon cho Giai đoạn 3. Theo quan 

điểm của chúng tôi, điều này không đảm bảo đạt được mục tiêu năm 2030 và 

gây ra sự không chắc chắn lớn cho cả doanh nghiệp và các cơ quan quản lý. 

Chúng tôi vẫn cam kết thực hiện các công việc của IMO trong tương lai về giảm 

phát thải KNK từ tàu biển và tin rằng IMO nên cung cấp các giải pháp toàn cầu 

để đảm bảo một sân chơi bình đẳng và rõ ràng cho ngành. Tuy nhiên, các cuộc 

thảo luận trong tuần này một lần nữa cho thấy rằng các thỏa thuận làm việc hiện 

tại của IMO đã đạt đến giới hạn trong việc giải quyết các vấn đề KNK phức tạp 

một cách hiệu quả và toàn diện. Chúng ta cần cùng nhau tìm ra một giải pháp 

cho phép chúng ta đưa ra các biện pháp trung hạn hiệu quả một cách kịp thời" 

MỤC 7 

Tuyên bố của phái đoàn Kenya 
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Kính thưa Chủ tịch, các đại biểu ưu tú, 

Phái đoàn chúng tôi xin cảm ơn Nhóm công tác về tài liệu MEPC.304 (72) Mục 

Chương trình nghị sự 7. 

Chúng tôi ghi nhận những tiến bộ ấn tượng đã đạt được và ghi nhận sự hài lòng 

của chúng tôi về vấn đề này. Phái đoàn chúng tôi mong muốn nhận thức được 

vai trò chính của Mạng lưới MTCC Toàn cầu (GMN) trong việc xây dựng năng 

lực giảm thiểu biến đổi khí hậu trong ngành vận tải biển phù hợp với việc xem 

xét từng bước Chiến lược ban đầu của IMO về KNK, hướng tới việc giảm thiểu 

Khí Nhà Kính (KNK) phát thải từ các tàu trong ngành nói chung. Thông qua 

GMN, các Trung tâm Hợp tác Công nghệ Hàng hải đã điều hướng thông qua 

ngành thiết lập các mối liên kết chặt chẽ, cũng như nâng cao chất lượng chuyên 

môn kỹ thuật ở các nước đang phát triển. 

Thưa Ngài Chủ tịch, các Đại biểu ưu tú, (GMN) và MTCC đang tiến nhanh đến 

giai đoạn mà việc thực hiện Chiến lược ban đầu của IMO sẽ là thực chất cho các 

nước đang phát triển, những người vẫn chưa hoàn thành toàn bộ việc thực hiện 

các biện pháp ngắn hạn được áp dụng, như được nêu rõ chính xác trong chiến 

lược. 

Do đó, chúng tôi tìm kiếm sự cân nhắc về nhu cầu quan trọng để duy trì cơ chế 

quan trọng nhất mà IMO tạo ra để xây dựng năng lực, đó là mạng lưới GMN. 

Mạng lưới này, đối mặt với một tương lai không chắc chắn vì nguồn tài trợ của 

EU sẽ không còn khả dụng sau tháng 12 năm nay, ngay tại thời điểm đó khi các 

nước đang phát triển, đặc biệt là các nước kém phát triển nhất (LDCs) và các 

Quốc đảo nhỏ đang phát triển (SIDS), đấu tranh để bắt đầu thực hiện các biện 

pháp ngắn hạn được áp dụng theo Chiến lược ban đầu của IMO về phát thải 

KNK. Về vấn đề này, chúng tôi đề nghị EU tiếp tục hỗ trợ tận tình mà không bị 

gián đoạn và không bị mất động lực vốn được thúc đẩy bởi sự can thiệp có tác 

động và sáng tạo nhất mà EU và IMO xúc tác để chống lại các vấn đề biến đổi 

khí hậu. 

Phái đoàn chúng tôi mong muốn bày tỏ lòng biết ơn tới Liên minh Châu Âu đã 

tài trợ cho dự án GMN. Tuy nhiên, chúng tôi muốn khuyến khích EU tiếp tục tài 

trợ cho Giai đoạn 2 thông qua GMN / MTCC đã được thử nghiệm. 

Như tôi đã kết luận, tôi muốn yêu cầu tuyên bố của Kenya về vấn đề này được 

bổ sung vào báo cáo. Chúng tôi sẽ gửi một bản sao của bản tương tự tới Ban thư 

ký. 
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Xin cảm ơn ngài Chủ tịchʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Belize 

ʺCảm ơn ngài Chủ tịch và chúc toàn thể quý vị một ngày tốt lành, 

Belize chân thành cảm ơn Ban Thư ký và Ban Chỉ đạo dưới sự điều phối của 

Ông Harry Conway từ Liberia về tất cả các công việc đã thực hiện về vấn đề 

này. 

Sau khi phân tích tài liệu Đánh giá Tác động Toàn diện của Biện pháp Ngắn hạn 

được đưa ra theo mục chương trình nghị sự MEPC 76-7-13, phái đoàn này cho 

rằng việc tăng cường hợp tác kỹ thuật với các nước đang phát triển là điều tối 

quan trọng và điều này nhấn mạnh sự cần thiết của các can thiệp bền vững thông 

qua các Trung tâm Hợp tác Công nghệ Hàng hải (MTCCs). Ví dụ, Belize, cùng 

với các quốc gia Caribe khác, đã được hưởng lợi đáng kể từ MTCC Caribbean. 

Cảm ơn Liên minh Châu Âu (EU), chúng tôi có một mô hình làm việc để hợp 

tác kỹ thuật về vấn đề này. Chúng tôi đề nghị EU xem xét tiếp tục hỗ trợ mạng 

lưới MTCC toàn cầu quan trọng này thông qua Tổ chức Hàng hải Quốc tế. Điều 

này sẽ đảm bảo rằng các quốc gia như nước ta có thể tiếp tục thực hiện Chiến 

lược giảm phát thải KNK. 

Belize muốn tự mình ủng hộ đề xuất của Đảo Solomon trong tài liệu MEPC 76-

7-62, cụ thể là về việc xem xét sau ba năm kể từ khi các biện pháp ngắn hạn có 

hiệu lực cho dù có bất kỳ tác động tiêu cực nào đối với các Quốc gia hay không, 

đặc biệt là SIDS và LDCs. 

Thưa ngài Chủ tịch, phái đoàn chúng tôi muốn yêu cầu sự can thiệp này được 

đưa vào báo cáo của ông.  

Xin cảm ơn Ngài Chủ tịch.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Indonesia 

Chúng tôi xin cảm ơn Ban thư ký đã soạn tài liệu 76/7/13. Chúng tôi lưu ý rằng 

hành động được yêu cầu tại đoạn 11.5.2 rằng việc xác định xây dựng năng lực 

là cần thiết để cải thiện đánh giá tác động, bao gồm tăng cường năng lực của 

các nước đang phát triển, đặc biệt là SIDS và LDCs. 

Vì vậy, trong bối cảnh đó, đoàn này cho rằng MTCC là một trong những ví dụ 

điển hình nhất về hình thức nâng cao năng lực, với sự hỗ trợ và đóng góp từ các 

nhà tài trợ thông qua hợp tác kỹ thuật của IMO trong lĩnh vực này. Indonesia là 

một trong những người hưởng lợi từ các dự án này, và chúng tôi nhận thấy cần 
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phải có 'bài học' để phát triển cơ chế trong tương lai. 

Hơn nữa, chúng tôi cũng muốn hỗ trợ tài liệu 76/7/64 nhấn mạnh tác động đến 

kinh tế và xã hội là tác động thực tế gây ra bởi các biện pháp ngắn hạn… đặc 

biệt là đối với các quốc gia phụ thuộc nhiều vào vận tải biển như Indonesia… 

Chúng tôi cũng mong muốn khuyến khích Ban thư ký tăng cường nỗ lực huy 

động thêm nguồn lực và xem xét hỗ trợ việc tiếp tục mạng lưới MTCC đã được 

đề cập cụ thể trong chiến lược ban đầu về giảm phát thải KNK của chúng tôi. 

Xin cảm ơn.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Jamaica 

Cảm ơn Ngài Chủ tịch. 

Xin chào toàn thể quý vị. 

Kính thưa Chủ tịch, chúng tôi muốn bắt đầu bằng cách phù hợp với ý kiến của 

các đại biểu ưu tú của Kenya, Trinidad & Tobago và những nước khác để cảm 

ơn EU đã tài trợ cho sáng kiến Trung tâm Hợp tác Công nghệ Hàng hải. Biến 

đổi khí hậu và những tác động của nó là một thực tế đối với các quốc đảo nhỏ 

của vùng Caribe. Mỗi năm, khi chúng ta phải đối mặt với sự khốc liệt ngày càng 

tăng của các điều kiện thời tiết bất lợi, những điều kiện hủy diệt toàn bộ cộng 

đồng và đe dọa sự tồn tại của chúng ta khi các bang chúng ta quan tâm hơn đến 

nhu cầu hành động khẩn cấp. 

Thông qua MTCC ở Caribê, các quốc gia đã được huy động làm việc với các 

bên liên quan để tìm cách nâng cao nhận thức về sự cần thiết và các chiến lược / 

sáng kiến sẵn có để giảm lượng khí thải độc hại và góp phần thúc đẩy hành động 

khí hậu toàn cầu. MTCC đã có những đóng góp đáng kể trong việc xây dựng 

năng lực trong khu vực Caribe. Công việc của họ đã hỗ trợ Jamaica và khu vực 

có được cái nhìn sâu sắc hơn về các yêu cầu khung kỹ thuật, pháp lý và thể chế 

để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận công nghệ xanh và hoạt động hiệu 

quả năng lượng. 

Các sáng kiến nâng cao năng lực của họ đã tạo cơ hội hợp tác giữa các bên liên 

quan trong khu vực công và tư nhân; tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi 

kiến thức, thúc đẩy hiệu quả năng lượng hàng hải và nêu bật các cách tiếp cận 

khác nhau để đạt được sự tuân thủ Phụ lục VI Công ước MARPOL, bao gồm 

thông qua việc tận dụng các cơ chế pháp lý và thể chế hiện có để đạt được sự 

tuân thủ. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh những thách thức trong 

khu vực với việc thực hiện hiệu quả Công ước MARPOL, nâng cao kiến thức kỹ 
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thuật và việc khử cacbon của các cảng. 

Tuy nhiên, công việc không hoàn thành. Chúng tôi tin rằng MTCC sẽ tiếp tục 

đóng vai trò quan trọng đối với nỗ lực của Jamaica và các khu vực nhằm phát 

triển nền kinh tế xanh, thực hiện và điều chỉnh các biện pháp giảm phát thải 

KNK, do đó tăng cường hơn nữa năng lực của họ để góp phần đạt được Chiến 

lược IMO về giảm phát thải KNK và nâng cao nhận thức trong khu vực. Do các 

rào cản về hành động khí hậu hàng hải duy nhất đối với khu vực, do đó chúng 

tôi hoàn toàn tán thành các sáng kiến để tiếp tục dự án MTCC ở Caribe.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Saint Kitts và Nevis 

ʺThưa ngài Chủ tịch, 

Cảm ơn ngài đã cho phép chúng tôi phát biểu. 

Do hạn chế về thời gian, Phái đoàn này muốn nói ngắn gọn và sát cánh với các 

phái đoàn khác để bày tỏ sự đánh giá cao và ủng hộ công việc của Mạng MTCC 

Toàn cầu (GMN) và đặc biệt là MTCC Caribe. 

Trung tâm Hợp tác Công nghệ Hàng hải Caribe (MTCC Caribe) đã có những 

đóng góp lớn trong việc xây dựng năng lực của khu vực. Công việc của họ đã 

giúp đất nước và khu vực của chúng ta hiểu rõ hơn về nhu cầu khung kỹ thuật, 

luật pháp và thể chế đối với việc áp dụng công nghệ xanh và hoạt động hiệu quả 

năng lượng. 

Với những thách thức về hành động khí hậu biển đặc biệt của Caribe, St. Kitts 

và Nevis hoàn toàn ủng hộ bất kỳ hành động nào nhằm đảm bảo tính liên tục và 

hỗ trợ của MTCC đối với Caribe. 

Những thách thức lớn tồn tại trong việc tích hợp hiệu quả Công ước MARPOL 

vào khuôn khổ pháp lý và thể chế của chúng tôi, cũng như khoảng cách kiến 

thức kỹ thuật đáng kể và việc áp dụng công nghệ chậm, chưa kể đến các vấn đề 

vẫn chưa được giải quyết, chẳng hạn như khử cacbon ở cảng. Vẫn còn nhiều 

việc phải làm và MTCC nhận thức được các yêu cầu của khu vực sẽ đóng một 

vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với MTCC Caribe, tổ chức tiếp tục vận động cho 

các hoạt động hàng hải phát thải khí carbon thấp trong khu vực. 

Cảm ơn Ngài.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Argentina 

ʺSeñor Presidente, 
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La Argentina reconoce el trabajo hecho en la evaluación de impacto. 

Según la estrategia inicial, el impacto sobre los estados debe ser evaluado y 

considerado antes (subrayo antes) de la adopción de una medida. En el MEPC 

75, decidimos un procedimiento especial para no retrasar la medida. 

En los hechos, la metodología fue mejor que la de la Circular 885. Los 

resultados son muy claros: los países en desarrollo sufrirán un mayor impacto 

económico, tanto en su comercio como en su PBI, que los desarrollados, y los 

distantes de sus mercados, serán más impactados. Aun dentro del rango de 

reducción evaluado (10 a 21,5%), cuanto más alto sea el porcentaje, mayor será 

el impacto. Al respecto, reconocemos el documento 7/61 de Brasil. 

Algunos Miembros argumentan que no se han identificado impactos 

desporcionadamente negativos, o que tal definición no ha sido acordada. Varios 

urgieron a abordar la crisis del clima según las metas del Acuerdo de París. 

La Argentina coincide en la urgencia de tomar medidas, pero también con la 

ética, asimismo mencionada aquí. 

La ética en el cambio climático se traduce en ʺequidadʺ y en ʺsolidaridadʺ. El 

Acuerdo de París establece metas dado que el cambio climático es un problema 

de toda la humanidad, pero también reconoce el derecho al desarrollo, y los 

principios de equidad y CBDR. El principio CBDR, además, es parte de la 

Estrategia Inicial. 

No parece equitativo citar las metas del Acuerdo de París y a la vez negar los 

impactos que la medida tendrá, o excusarse en definiciones aun no acordadas. Y 

es decepcionante que algunos países desarrollados sugieran limitarse a un grupo 

de países en desarrollo. 

Todos los países en desarrollo estamos decididos a contribuir solidariamente a la 

lucha contra un problema de la humanidad que no generamos. Pero la 

solidaridad demanda tener en cuenta nuestras circunstancias. 

Numerosos países en desarrollo viven del comercio internacional de 

commodities, aumentos en los fletes o en los días de navegación naturalmente nos 

afectan. No reconocer los impactos económicos de esta medida, y no proveer 

mecanismos para abordarlos, menoscabarán nuestra capacidad para cumplir 

objetivos nacionales, como el de reducir la pobreza, pero también nuestra acción 

contra el cambio climático. 

La Argentina apoya los cursos de acción contenidos en el documento 7/13, 
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párrafo 11, y el documento 63, pero no puede apoyar el documento 62. 

Señor Presidente, este es momento crucial, pero es sólo el primero. Hasta dónde, 

como Miembros de la OMI, estemos dispuestos a una acción equitativa y 

solidaria determinará cuán exitosos seamos ahora y en el mediano y largo plazo. 

Muchas gracias.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Bỉ 

Cảm ơn Ngài Chủ tịch và chúc một ngày tốt lành. Bỉ hoan nghênh và ủng hộ về 

nguyên tắc công việc Đánh giá tác động toàn diện của STM và chúng tôi cảm 

ơn tất cả những gì đã đóng góp vào công việc này, bao gồm cả việc soạn thảo 

báo cáo. 

Đối với các báo cáo bình luận, chúng tôi đồng ý, như đã đề cập trong MEPC 

76/7/64, rằng điều quan trọng là phải xem xét các tác động của STM đối với các 

Quốc gia, đặc biệt là SIDS và LDCs. 

Theo nghĩa đó, chúng tôi có thể ủng hộ đề xuất trong MEPC 76/7/62, đề xuất 

xem xét các tác động tiêu cực không tương xứng đối với các Quốc gia trong 3 

năm thực hiện STM, cung cấp cho ủy ban thời gian cần thiết để có thêm hiểu 

biết và kinh nghiệm về bất kỳ tác động tiêu cực nào không cân xứng mà STM 

phải chịu. 

Đối với việc phát triển một cơ chế lâu dài, như được đề xuất trong đoạn 15.2 của 

tài liệu MEPC 76/7/64, chúng tôi tin rằng điều này là quá sớm và chúng tôi sẽ 

hỗ trợ các can thiệp từ Pháp và Đức về cách tiếp tục đối phó với đánh giá tác 

động. 

Trong mọi trường hợp, chúng ta nên chắc chắn rằng tham vọng khí hậu tổng thể 

không bị cản trở, như Tuvalu đã giải thích rõ. 

Với lý do tương tự, chúng tôi không thể ủng hộ đề xuất trong MEPC 76/7/63 để 

đưa ra các ngoại lệ và miễn trừ chung.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Quần đảo Cook 

Tuyên bố đầu tiên 

Cảm ơn vì tất cả những công việc mà Ban Chỉ đạo đã thực hiện trong việc đánh 

giá tác động toàn diện, nhưng đáng buồn thay, kết quả của việc này dường như 

không được coi trọng quá mức. Các Điều khoản Tham chiếu do ủy ban của bạn 

đưa ra đã được thực hiện và chỉ sau sự kiện này, có vẻ như chúng đang bị phá 

hoại. Chúng tôi đã có một đánh giá chặt chẽ về các bên liên quan trong quá 
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trình thực hiện đó và hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc chúng tôi sẽ bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng bởi các biện pháp ngắn hạn này. Không nghi ngờ gì rằng 

những tác động tiêu cực - một phần là tiêu cực trong trường hợp của chúng ta - 

sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, xã hội và kết cấu xã hội của những người 

vẫn đang sống trên các hòn đảo của chúng tôi. Chúng ta đã có những bài hùng 

biện; bây giờ chúng ta cần hành động. 

Liên quan đến điều khoản miễn trừ, trước tiên chúng tôi chỉ ra rằng trong Phụ 

lục VI Công ước MARPOL đã có một điều khoản miễn trừ, cụ thể là Quy định 

19.4 đưa ra sự miễn trừ đối với EEDI. Đối với các CII, những gì được đề xuất để 

được miễn, sau khi xem xét đánh giá tác động toàn diện, trong Quy định 19.7 

mới là cơ chế thực thi trong trường hợp xếp hạng D / E. Nói cách khác, các tàu 

được đề cập vẫn phải đáp ứng các yêu cầu của CII nhiều nhất có thể khi phục vụ 

chúng tôi nhưng sẽ không bị phạt trong trường hợp được xếp hạng D / E. Tóm 

lại, các tàu được đề cập vẫn cần báo cáo mức tiêu thụ nhiên liệu và được xếp 

hạng nhưng sẽ được miễn các yêu cầu về các hành động khắc phục, để chúng 

vẫn có thể phục vụ chúng tôi kịp thời. 

Chỉ có một công ty vận chuyển phục vụ các hòn đảo của chúng tôi và chúng tôi 

đang ở cuối chuỗi cung ứng Nam Thái Bình Dương. Và nếu một vài con tàu 

hiện đang phục vụ các đảo của chúng tôi không thể đáp ứng các mục tiêu giảm 

cường độ carbon thì sao? Chúng tôi không biết liệu hai tàu phục vụ nhu cầu của 

chúng tôi có thể tuân thủ bất kỳ mục tiêu cắt giảm nào đã được thống nhất trong 

tuần này hay không, và nếu chúng không thể tuân thủ, điều gì sẽ xảy ra sau đó? 

Không có sự hợp tác kỹ thuật nào sẽ đảm bảo rằng chúng ta tiếp tục nhận được 

thực phẩm và thuốc mà chúng ta dựa vào và đề xuất rằng chúng ta nên đợi 5 

năm để ủy ban này thực hiện đánh giá thích hợp về các tác động chỉ đơn giản là 

quá muộn. 

Liên quan đến việc tham chiếu đến ʺkhông cân xứngʺ, Chiến lược ban đầu là rõ 

ràng: ngài phải tính đến các tác động tiêu cực trước khi áp dụng. Một số quốc 

gia phát triển có thể tiếp thu một tác động tiêu cực sẽ gây ra trở ngại nghiêm 

trọng cho những quốc gia khác. Như đánh giá của các bên liên quan của chúng 

tôi đã được thể hiện trong báo cáo của Ban chỉ đạoʹ, chúng tôi có thể sẽ phải 

chịu tác động không cân xứng đáng kể 

Cảm ơn Ngài Chủ tịchʺ 

Tuyên bố thứ hai 

ʺCảm ơn Ngài Chủ tịch và cảm ơn Ngài đã tổng kết. Tuy nhiên, dường như Ngài 



MEPC 76/15/Add.2 

Phụ lục 20, Trang 14 

 

I:\MEPC\76\MEPC 76-15-Add.2.docx 

đã không đề cập đến vấn đề không cân xứng, vốn là một phần quan trọng của 

cuộc thảo luận dẫn đến tổng kết của Ngài, nếu không phải là các quyết định 

được đưa ra. Những gì chúng ta cần biết là liệu IMO có phải là tổ chức duy nhất 

dường như không hiểu sự không cân xứng là gì, không giống như chính LHQ, 

OHCR, UNHCR, IPCC, UNEP, OECD - Tôi có thể tiếp tục. 

Trong báo cáo của chúng tôi thảo luận về các biện pháp tiếp theo về đánh giá tác 

động, chúng tôi đã trích từ hiệp định của Ủy ban Nghề cá Tây và Trung Thái 

Bình Dương, mà các biện pháp này được đồng ý: ʺ…. đảm bảo rằng bất kỳ biện 

pháp nào được thông qua không dẫn đến việc chuyển trực tiếp hoặc gián tiếp 

gánh nặng hành động bảo tồn không cân xứng đối với các nước đang phát triển, 

SIDS và LDCs, và sau đó, nếu được xác định, sẽ được miễn trừ các nghĩa vụ cụ 

thểʺ. Các đại biểu ở đây từ nhiều quốc gia nói rằng họ không hiểu những tác 

động không cân xứng là gì, tuy nhiên các quốc gia là thành viên của Hiệp định 

nghề cá Tây và Trung Thái Bình Dương, đều là một phần và nội dung của một 

thỏa thuận bắt buộc và buộc họ phải thực hiện điều này. Tại sao các quốc gia đó 

có thể thực hiện theo thỏa thuận đó, nhưng không thể thực hiện theo yêu cầu của 

Chiến lược ban đầu của IMO về giảm phát thải KNK khi xem xét Đánh giá các 

bên liên quan của chúng tôi? Tôi muốn giải thích về điều đó, làm ơn. 

Trong trường hợp của chúng tôi, các kết quả được nêu trong báo cáo của Ban 

Chỉ đạo không phải là một trường hợp đầu tiên. Đó là thực tế, cụ thể Quần đảo 

Cook và nhu cầu nhập khẩu và cách sống của nó. Tôi cũng muốn nói rằng mặc 

dù hợp tác kỹ thuật là vô cùng quan trọng, nhưng không có hợp tác kỹ thuật nào 

đảm bảo rằng chúng ta tiếp tục nhận được các loại thực phẩm và dịch vụ thiết 

yếu mà chúng ta dựa vào một cách kịp thời và hiệu quả về mặt chi phí. 

Bây giờ, gạt điều này sang một bên khiến chúng ta rơi vào tình thế bấp bênh. 

Những gì Ngài đang làm bây giờ là bảo chúng tôi đợi năm năm để đánh giá tác 

động của các biện pháp ngắn hạn đối với chúng tôi đang đặt chúng tôi vào một 

tình huống không thể chấp nhận được, không chính đáng và sẽ tạo ra gánh nặng 

không thể chịu đựng được đối với một nền kinh tế đã bị tàn phá bởi đại dịch; và 

sẽ góp phần phá hoại hơn nữa sự phục hồi của chúng tôi và kìm hãm sự phát 

triển của chúng tôi trong nhiều năm.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Đức 

ʺCảm ơn Ngài Chủ tịch đã cho phép chúng tôi phát biểu. 

Chúng tôi xin cảm ơn Ban chỉ đạo và Chủ tịch Harry Conway, Ban thư ký cũng 

như Đại học Hàng hải Thế giới, UNCTAD, DNV, và Starcrest vì công việc được 
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thực hiện dưới áp lực thời gian rất lớn.. 

Các báo cáo trình bày các ước tính về các tác động và mặc dù chúng tôi có bảo 

lưu về một số phương pháp luận được sử dụng trong các báo cáo, có thể có ý 

nghĩa đối với các kết quả, chúng tôi chấp nhận báo cáo đánh giá tác động. 

Vấn đề đặt ra trước chúng ta ngày nay là làm thế nào để đối phó với kết quả của 

đánh giá tác động. Phái đoàn chúng tôi vẫn cam kết đánh giá và giải quyết các 

tác động của các biện pháp đối với các Quốc gia, nếu thích hợp, phù hợp với 

Chiến lược ban đầu. Thách thức là Ban chỉ đạo đã không đưa ra bất kỳ đề xuất 

nào về định nghĩa về cái gọi là tác động tiêu cực không cân xứngʹ - do đó làm 

cho việc thảo luận về chúng trở nên khó khăn. Điều gì đủ điều kiện để một tác 

động trở thành ʺdấu hiệu? Không có tiêu chí cũng như lý luận cho thuật ngữ này. 

Nhưng chúng tôi không thấy theo bất kỳ cách nào rằng sự hiện diện đơn thuần 

của các tác động nhất thiết sẽ dẫn đến việc từ bỏ biện pháp. 

Ngược lại, tài liệu MEPC 76/7/62 (Quần đảo Solomon) chỉ ra một cách chính 

xác rằng bất kỳ biện pháp nào để giảm thiểu các tác động tiêu cực một cách 

không cân xứng không nên tự tạo ra các tác động tiêu cực. Chúng tôi ủng hộ 

việc đệ trình này và chúng tôi ủng hộ kết luận một cách rõ ràng rằng việc giảm 

thiểu tác động tiêu cực của các biện pháp không được phủ nhận hiệu quả của 

biện pháp. Vì lý do này, phái đoàn này phản đối tài liệu MEPC 76/7/63 (Antigua 

và Barbuda và cộng sự) vì chúng tôi cảm thấy rằng nó trên thực tế sẽ làm suy 

yếu việc đáp ứng các cấp độ tham vọng của Chiến lược ban đầu. 

Liên quan đến tài liệu MEPC 76/7/64 (Argentina và cộng sự), chúng tôi cho 

rằng một số yếu tố ở cuối bản đệ trình có thể được xem xét thêm. Nhưng chúng 

tôi không hoàn toàn tin tưởng rằng chúng nên được đưa vào chính văn bản Nghị 

quyết vì văn bản đó cần phải giải quyết các sửa đổi. Thay vào đó, chúng tôi nghĩ 

rằng có thể thích hợp hơn khi đưa bất kỳ văn bản tương ứng nào - theo mức độ 

cần thiết của Ủy ban - như là kết luận trong báo cáo của cuộc họp này. 

Nói như vậy, Đức thấy rằng điều quan trọng là phải giữ được tính nhất quán và 

bất kỳ từ ngữ nào không được chuyển hướng khỏi ngôn ngữ đã thống nhất trong 

cả Chiến lược ban đầu và trong Thủ tục đánh giá tác động. Chúng tôi nhận thấy 

rất ít lợi ích trong việc phát triển một cơ chế giải quyết các tác động miễn là 

không có sự đồng thuận về định nghĩa, cụ thể là câu hỏi tác động nào là không 

cân xứng và do đó, không có quyết định nào của Ủy ban này nếu có các tác động 

tiêu cực không cân xứng cần được đã giải quyết. Thủ tục Đánh giá Tác động đã 

chỉ rõ rằng các tác động cần được lưu giữ trong quá trình xem xét. Do đó, chúng 
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tôi thấy không cần phải lặp lại điều này một lần nữa. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ hỗ 

trợ thực hiện một bài học kinh nghiệm để cải thiện cách thức đánh giá tác động 

của các biện pháp trung hạn. 

Cảm ơn ngài.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Ấn Độ 

“Phái đoàn Ấn Độ tán thành đánh giá tác động toàn diện do Ban chỉ đạo đệ trình 

và đánh giá cao công việc sâu rộng của Ban chỉ đạo và cảm ơn tất cả các nhà 

đồng tài trợ đã gửi báo cáo của họ về chủ đề này. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng 

vẫn còn nhiều việc mà Ủy ban này cần phải làm để có đánh giá chính xác hơn 

về tác động và cũng như có một số biện pháp tiếp theo hiệu quả đối với các vấn 

đề được nêu trong báo cáo.. 

Như đã xác định trong 7 nhiệm vụ, có một dấu hiệu rõ ràng về tác động tiêu cực 

đối với các nền kinh tế đang phát triển bao gồm SIDS và LDCs ở nhiều mức độ 

khác nhau và tác động này được dự đoán là sẽ nghiêm trọng hơn với các quy 

định nghiêm ngặt hơn. Báo cáo dường như cũng đang ở trong tình thế lưỡng nan 

giữa việc giảm tốc độ và tác động lên lạm phát hàng hóa vì việc giảm tốc độ 

buộc phải có thêm tàu để bù đắp cho sự mất mát năng lực vận tải. Giảm 30% 

Tốc độ có thể dẫn đến lạm phát trung bình 10% và có thể do các yếu tố mùa vụ 

khác kết hợp. Đây chắc chắn là một vấn đề được quan tâm nghiêm túc, đặc biệt 

đối với các nền kinh tế đang phát triển, và thậm chí làm dấy lên nghi ngờ về lợi 

ích môi trường tổng thể của chính chiến lược này. 

Một điểm đáng quan tâm khác là chi phí giảm nhẹ cho các tàu dao động từ 2% 

đến 16% và trong trường hợp chặng đường biển ngắn lên đến 40% vào năm 

2030 để tuân thủ các quy tắc không giảm tốc độ, cho thấy rằng các tàu cỡ nhỏ 

thường đi các chặng đường biển ngắn. các tuyến vận tải biển sẽ bị ảnh hưởng 

tiêu cực hơn và trong một số trường hợp, việc tăng giá cước thậm chí có thể lên 

tới 50% dẫn đến sự chuyển dịch phương thức và nút thắt trong các lĩnh vực này 

từ đường biển sang các phương thức vận tải có hiệu quả kinh tế khác. Chính vì 

lý do cơ bản này mà phái đoàn này đã luôn duy trì quan điểm rằng các quy định 

về môi trường vượt quá giới hạn nhất định sẽ có hại cho một ngành vốn đã thân 

thiện với môi trường nhất. 

Chúng tôi cũng muốn thu hút sự chú ý của Ủy ban này đến phát hiện trong báo 

cáo rằng chỉ riêng trong năm 2020, đại dịch COVID-19 đã làm giảm GDP toàn 

cầu ước tính 3,9% và làm mất đi 255 triệu việc làm toàn thời gian trên toàn thế 

giới (UNCTAD, năm 2021). Các nước đang phát triển và kém phát triển nhất, đã 
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bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi sự suy thoái này, so với các nền kinh tế phát triển, 

vì các nền kinh tế đang phát triển có khả năng chống chịu với cú sốc kém hơn. 

Thưa Chủ tịch và các vị đại biểu ưu tú, đại dịch Covid-19 đã đặt ra một cuộc 

khủng hoảng chưa từng có trước cộng đồng thế giới, với những bất ổn vẫn còn 

hiện hữu đối với nền kinh tế toàn cầu. Các chuyên gia cảm thấy rằng có thể phải 

mất nhiều năm để phục hồi, nếu không muốn nói là hàng thập kỷ. Ấn Độ tin 

tưởng mạnh mẽ rằng Vận tải biển với tư cách là người vận chuyển thương mại 

thế giới, có vai trò quan trọng, chủ động và nhân ái trong cuộc khủng hoảng này 

và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cải tạo và trẻ hóa nền kinh tế thế giới đang 

đổ vỡ. Trong nỗ lực này, quan điểm được cân nhắc của phái đoàn chúng tôi là 

Ủy ban không nên do dự xem xét lại các chiến lược của chúng tôi và thậm chí 

đánh giá lại một cách thực tế các mục tiêu của chúng tôi, bởi vì cuộc khủng 

hoảng chưa từng có đòi hỏi các biện pháp điều chỉnh chưa từng có từ một nhà 

lãnh đạo thế giới. Hơn thế nữa, khi việc ngừng toàn bộ và một phần hoạt động 

trên toàn thế giới diễn ra trong gần một năm nay, sẽ tự động giảm mức phát thải 

xuống thấp hơn nhiều so với bất kỳ quy định nào đã dự kiến. 

Đối với báo cáo Bình luận MEPC 76/7/64, Ấn Độ chia sẻ những lo ngại được 

bày tỏ bởi các nhà đồng bảo trợ của đệ trình là Argentina, Brazil và những nước 

khác, đặc biệt là về sự cần thiết phải nỗ lực xây dựng một cơ chế lâu dài để giải 

quyết tác động của Các biện pháp về giảm phát thải KNK của IMO đối với các 

Quốc gia, bao gồm đề xuất các biện pháp khắc phục tiếp theo khả thi về vấn đề 

này theo thời gian cần thiết. 

Tuy nhiên, liên quan đến MEPC 76/7/62 và MEPC76 / 7/63, chúng tôi không 

nghĩ rằng việc miễn trừ hoặc từ bỏ một cách khôn ngoan đối với các quy định 

của Công ước được đề xuất trong các đệ trình là khả thi đối với vận tải biển 

quốc tế xét tính chất quốc tế của hoạt động và đặc biệt là trong khi giải quyết 

một vấn đề toàn cầu với các tác động xuyên biên giới. Chúng tôi kêu gọi Ủy ban 

nhắc lại cam kết cung cấp các cơ chế tạo điều kiện chia sẻ thông tin, chuyển giao 

công nghệ, nâng cao năng lực và hợp tác kỹ thuật giữa các quốc gia thành viên, 

có tính đến nghị quyết MEPC.229 (65) về Thúc đẩy Hợp tác Kỹ thuật và 

Chuyển giao Công nghệ. 

Tóm lại, đánh giá vào năm 2026 là rất quan trọng để xác định tác động của việc 

thực hiện các biện pháp ngắn hạn đối với các nền kinh tế đang phát triển, SIDs 

và LDCs, đặc biệt là đối với các tác động tiêu cực không cân xứng. Ấn Độ cho 

rằng việc xem xét và thực hiện theo từng giai đoạn sẽ giúp ích và đảm bảo rằng 
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chúng tôi không làm nghiêng sự cân bằng mong manh giữa quá trình khử 

cacbon và tác động lên các nền kinh tế đang phát triển.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Indonesia 

ʺCảm ơn Ngài Chủ tịch, 

Chúng tôi xin cảm ơn Ban chỉ đạo, đặc biệt là ông Harry Conway đến từ Liberia 

và Ban thư ký đã làm việc xuất sắc. 

và 

Chúng tôi muốn cùng Malaysia và một số quốc gia thành viên liên kết với 

Argentina, và các nước đồng tài trợ khác của văn kiện 76/7/64, đặc biệt là về 

đoạn 15 số 2. 

Chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng trong vấn đề này, cần phải áp dụng nhiều 

hơn nguyên tắc chung nhưng khác biệt… xét cho cùng, nỗ lực của chúng tôi là 

một phần của Thỏa thuận chung Paris và các nỗ lực của các quốc gia thành viên 

thông qua IMO phải được tính đến của nguyên tắc này. 

Trong trường hợp này, thưa Ngài Chủ tịch, thực tế là có những quốc gia hạn chế 

khả năng điều chỉnh hoạt động vận tải biển của họ hơn là áp đặt chính sách có 

xu hướng chỉ mang lại thách thức cho những quốc gia ít có khả năng điều chỉnh 

hoạt động vận tải biển của họ… điều này sẽ không chỉ dẫn đến chi phí phân phối 

cao hơn mà cuối cùng giá cả hàng hóa và dịch vụ cũng cao hơn… và vì nỗ lực 

này phải là nỗ lực chung vì lợi ích chung, do đó… chúng tôi rất muốn ủng hộ đề 

xuất thành lập cơ chế giúp tác động đến các quốc gia để điều chỉnh và cuối cùng 

cho phép họ đạt được mức độ nỗ lực như mong đợi. Bằng cách này, thưa Chủ 

tịch, nhu cầu về tham vọng đặt ra trong Chiến lược ban đầu có thể được đáp ứng 

với sự hợp tác tích cực hơn. 

Cảm ơn Ngài.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Quần đảo Solomon 

ʺCảm ơn Ngài chủ tịch, 

Tôi muốn cảm ơn nhiều phái đoàn đã ủng hộ việc đệ trình MEPC 76/7/62 của 

Quần đảo Solomon. Giống như họ, chúng tôi không chấp nhận MEPC 76/7/63. 

Đối với các điểm hành động trong 76/7/13 có liên quan, chúng tôi không ủng hộ 

điểm 4. Hơn nữa, điều cốt yếu là các điểm 5 và 6 được hiểu theo các nhận xét 

sau, cũng liên quan đến tài liệu MEPC 76/7/64 bởi Argentina và cộng sự. 
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Thưa Ngài chủ tịch, đánh giá tác động mô tả rõ ràng những hạn chế của nó và 

thực tế là các bộ phận khác nhau của nó dựa trên các giả định khác nhau. Các tác 

động ʹ khắc phụcʹ không cân xứng, đòi hỏi phải xác định chúng trước. Và đánh 

giá tác động không xác định bất kỳ tác động nào không cân xứng, mà chỉ nêu rõ 

rằng có các tác động và chúng có thể khác nhau. 

Sự khác biệt được minh họa bằng sự can thiệp của đại biểu ưu tú của Quần đảo 

Cook. Theo quan điểm của chúng tôi, trong khi nhiều tàu trong thương mại nội 

địa Thái Bình Dương thực sự đã lỗi thời, hầu hết các tàu vận tải quốc tế ở Thái 

Bình Dương sẽ có thể tuân thủ các biện pháp ngắn hạn, ngay cả ở mức độ tham 

vọng cao hơn mà chúng tôi sẽ hỗ trợ. Vận tải quốc tế đến Quần đảo của chúng 

tôi đắt đỏ một cách không cân xứng, không phải là không hiệu quả. 

Do đó, đánh giá tác động không phải là cơ sở cho bất kỳ quyết định cụ thể nào 

về các hành động giảm thiểu cụ thể. Tôi nghi ngờ đây là lý do tại sao rất nhiều 

người ủng hộ đề xuất của chúng tôi về việc xem xét lại 3 năm trước khi xem xét 

các hành động giảm thiểu. 

Trong bối cảnh này, tôi muốn chỉ ra - cũng như người bạn đồng môn của tôi từ 

Tuvalu - rằng quyết định của MEPC 75 về việc phê duyệt các điều khoản tham 

chiếu cho đánh giá tác động tại cuộc họp giống như dự thảo sửa đổi PHỤ LỤC 

VI Công ước MARPOL, không phải là một quyết định thông qua các sửa đổi 

Công ước MARPOL và các hành động giảm thiểu cùng nhau như một gói. Đây 

rõ ràng là ý định của một số người tại cuộc họp đó, nhưng nó không được Ủy 

ban quyết định. 

Tôi tin tưởng rằng Ngài sẽ xác nhận trong phần tóm tắt của mình rằng Ủy ban đã 

không đưa ra quyết định nào như vậy về cách tiếp cận theo gói. 

Chúng tôi không tin rằng việc cố gắng quyết định một cơ chế duy nhất cho các 

hành động giảm thiểu là hữu ích, vì vậy chúng tôi không thể ủng hộ đề xuất 

trong điều khoản 15.2 trong tài liệu của Argentina và cộng sự. Chúng tôi không 

nghĩ rằng các đề xuất khác trong đoạn 15.1 và 15.3 sẽ được đưa vào giải pháp. 

Không kém phần quan trọng bởi vì, từ ngữ của họ không phù hợp với từ ngữ của 

các quyết định xem xét trước đó và với văn bản của chiến lược ban đầu. 

Nghị quyết về việc thông qua các biện pháp ngắn hạn không nên là phương tiện 

để sửa đổi hoặc giải thích lại chiến lược.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Tuvalu 

ʺCảm ơn Ngài Chủ tịch, Xin chào toàn thể các đồng chí đại biểu ưu tú. 
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Tôi chỉ đơn giản muốn quay lại vấn đề theo gói được ủng hộ bởi một đại biểu ưu 

tú của Argentina, người mà chúng tôi cảm ơn vì đã tham khảo văn bản trong 

MEPC75 / 18. Tôi hứa sẽ ngắn gọn nhất có thể. Thưa Ngài Chủ tịch, tôi có thể 

hướng dẫn ông đến chính văn bản của MEPC75 chỉ ra rằng một cách tiếp cận 

như vậy có thể được xem xét, nhưng nó không nói rằng nó đã được phê duyệt, 

cụ thể cho một biện pháp cụ thể hoặc cho tất cả các biện pháp giảm phát thải 

KNK nói chung. MEPC75 / 18 nói về một số ʺgóiʺ khác nhau: 

.1 Một gói bao gồm các sửa đổi dự thảo của Phụ lục VI Công ước 

MARPOL về giảm cường độ carbon của các tàu hiện có như 

được nêu trong phụ lục 1 của tài liệu MEPC 75 / WP.3ʺ, và các 

điều khoản tham chiếu để đánh giá toàn diện các tác động có thể 

có của các biện pháp ngắn hạn đối với các quốc giaʺ. Đây rõ ràng 

được coi là một quyết định của Argentina do thuật ngữ ʺvới cách 

hiểuʺ, nhưng điều này đang diễn đạt sai ý nghĩa. Nó được coi là 

một gói nhưng nó không nhất thiết được chấp nhận như một gói. 

.2 Một gói được đề cập trong 7.23 chỉ được ủng hộ bởi ʺ nhiều phái 

đoànʺ. Điều này có nghĩa là phần lớn những người cho rằng dự 

thảo sửa đổi và các điều khoản tham chiếu để đánh giá toàn diện 

các tác động có thể có của biện pháp ngắn hạn đối với các Quốc 

gia nên được phê duyệt như một góiʺ? Do đó, nó KHÔNG được 

chấp thuận như vậy, đây là một yêu cầu chỉ đến từ một số quốc 

gia. 

.3 Trong 7.35, một gói khác cũng được ủng hộ bởi ʺ nhiều phái 

đoànʺ bao gồm "các sửa đổi dự thảoʺ và ʺ đánh giá tác động của 

chúng đối với các Quốc giaʺ - không phải ToR mà là đánh giá 

chính nó. 

.4 Trong cùng đoạn 7.35 đó, một đại biểu khác - nói chung với các 

phái đoàn khác - đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm 

thiểu bất kỳ tác động tiêu cực nào đã được xác định đối với SIDS 

và LDCs, điều này cho thấy sự khác biệt giữa giảm thiểu và đánh 

giá tác động, 

.5 Trong 7.36, một số Phái đoàn không xác định cho rằng điều quan 

trọng là phải ʺgiữ các tác động có thể có của biện pháp đối với các 

Quốc gia đang được xem xét sau khi thông quaʺ 

Phần quyết định của báo cáo trong đoạn 7.37 không đề cập đến một gói. Ủy ban 
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đã phê duyệt các điều khoản tham chiếu và các thỏa thuận để thực hiện đánh giá 

tác động toàn diện của biện pháp ngắn hạn, được nêu trong phụ lục 6 và hướng 

dẫn Ban Thư ký bắt đầu đánh giá tác động theo các điều khoản tham chiếu đã 

được phê duyệt. 

Ngẫu nhiên, gói điều khoản có thể được tìm thấy ở những nơi khác trong báo 

cáo MEPC75 tại 7.71 liên quan đến đề xuất của IMRB, nơi nó nói về một gói 

biện pháp. Trong trường hợp này, báo cáo đang sử dụng thuật ngữ thay thế cho 

nhau bằng một ʺrổʺ. 

Rõ ràng là không có định nghĩa phổ biến được nắm giữ về thuật ngữ phương 

pháp tiếp cận theo góiʺ nghĩa là gì cũng như không đồng ý với việc sử dụng 

thuật ngữ này. 

Do đó, Tuvalu yêu cầu Ngài hoặc ban thư ký làm rõ điều này để chúng tôi có thể 

tiếp tục thương lượng khi biết quy trình chính xác mà công việc của chúng tôi sẽ 

tuân theo. 

Một lần nữa, việc chấp nhận một số biện pháp nhất định hoặc áp dụng tất cả các 

biện pháp, nếu điều này từng là ý nghĩa của gói thầu, là một quy trình cần được 

nhà này phê duyệt rõ ràng vì nguy cơ chậm trễ nghiêm trọng xảy ra sau đó có lẽ 

IMO không thể chịu đựng được trong bối cảnh hiện tại. 

Cảm ơn Ngài Chủ tịchʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 

ʺUAE muốn cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo, ông Harry Conway đến từ 

Liberia và chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả các Quốc gia Thành viên và 

các bên liên quan đã đóng góp vào công việc này. UAE hỗ trợ các kết quả chính 

của Đánh giá tác động toàn diện của biện pháp ngắn hạn và hành động được 

yêu cầu tại Đoạn 11 của MEPC 76/7/13. 

Đối với MEPC 76/7/63, phái đoàn chúng tôi đồng ý đề xuất miễn trừ dựa trên 

kết quả đánh giá tác động toàn diện cho thấy các tác động tiêu cực được trình 

bày trong phiên họp này. Đề xuất cũng phù hợp với chiến lược ban đầu của IMO 

và phù hợp với MEPC.1 / Circ.885. Chúng tôi hiểu rằng tài liệu MEPC 76/7/62 

(Quần đảo Solomon) đề xuất rằng không có sự miễn trừ hoặc miễn trừ chung 

nào được thông qua ngay bây giờ, nhưng ba năm sau khi biện pháp ngắn hạn có 

hiệu lực, sẽ thực hiện một cuộc rà soát. Tuy nhiên, phái đoàn chúng tôi sẽ tìm 

cách làm rõ về việc Ủy ban sẽ giải quyết tác động như thế nào trước khi thông 

qua một biện pháp? 
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Đối với MEPC 76/7/64. UAE là một trong những nhà đồng tài trợ và chúng tôi 

do đó, phái đoàn này hỗ trợ tài liệu, đặc biệt, để một phần các hành động được 

yêu cầu trong tài liệu MEPC 76/7/64 được phản ánh trong dự thảo nghị quyết 

MEPC như được nêu trong Phụ lục I của MEPC 76/3.ʺ 

Tuyên bố của quan sát viên từ Môi trường Thái Bình Dương 

Cảm ơn Ngài Chủ tịch. Chúng tôi muốn lưu ý rằng mặc dù đánh giá tác động 

cần một khối lượng công việc đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng 

chúng tôi có những vấn đề về cả một số kết luận và cách thức tiến hành quá 

trình. 

Xã hội dân sự không được mời tham gia vào các cuộc thảo luận này và chúng tôi 

không chắc chắn làm thế nào mà các nhà thầu cộng tác với UNCTAD được chọn 

để thực hiện các phân tích này. 

Thiếu cơ hội tham gia sớm hơn, chúng tôi chỉ có thể lưu ý rằng các nhà thầu đã 

chỉ phân tích các tác động tiêu cực từ biện pháp này. Điều tương tự cũng áp 

dụng cho 21 nghiên cứu điển hình được chọn và các sản phẩm cụ thể được phân 

tích kỹ hơn. Do đó, tác phẩm chứa thành kiến tiêu cực hệ thống, dường như là 

do các điều khoản tham chiếu được đặt ra cho quá trình này. Ngoài ra, quá trình 

xác định chi phí cho nghiên cứu là không rõ ràng. Ví dụ, nghiên cứu đã xem xét 

một loạt các chi phí nhiên liệu sinh học, sau đó sử dụng chi phí cho nhiên liệu 

sinh học cao hơn phạm vi. Điều này có tác dụng ước tính quá mức các hậu quả 

kinh tế tiêu cực của việc chuyển đổi nhiên liệu. 

Nếu chỉ xem xét các tác động tiêu cực, thì một biện pháp tham vọng hơn làm 

tăng tác động sẽ tự động trở nên tồi tệ hơn. Thay vì đưa ra một bức tranh đầy đủ 

về các tác động tích cực và tiêu cực, cả hai đều mở rộng và sâu hơn với mức độ 

nghiêm ngặt ngày càng tăng, chúng ta chỉ còn lại một nửa của câu chuyện. 

Điều này đặc biệt kỳ lạ vì các đánh giá tác động trước đây được đưa ra cho biện 

pháp này, ISWG-KNK 7/2/20 và ISWG-KNK 6/2/1, xác định sáu lĩnh vực tác 

động tích cực, và theo thông tư 885, nghiên cứu nên được xây dựng dựa trên 

công việc trước đây. Chúng tôi kêu gọi các quốc gia thành viên xem xét việc đưa 

các tác động tích cực của các biện pháp vào bất kỳ quy trình nào trong tương lai 

không cần học hỏiʺ được hình dung trong 76/7/64. 

Cảm ơn Ngài!ʺ 

Tuyên bố của quan sát viên từ Viện Hàng hải 

ʺChủ tịch và các đại biểu đáng kính, Viện Hàng hải và RINA cùng đệ trình tài 
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liệu MEPC 76/7/16. Nội dung của tài liệu này đã được WG xem xét và trong 

MEPC 76 / WP4. 

Đầu vào của Viện Hàng hải cho quá trình này là kết quả của quá trình tham vấn 

sâu rộng với các thành viên của chúng tôi thông qua Nhóm phóng viên Đi biển 

của chúng tôi; Tạp chí Seaways và một hội thảo trên web chung với RINA. 

Viện Hàng hải có cam kết mạnh mẽ về vận tải bền vững. 

Viện Hàng hải mong muốn cảm ơn tất cả những người tham gia vào quá trình 

WG và CG vì đã tham gia đóng góp ý kiến của chúng tôi. Đầu vào của chúng tôi 

tập trung vào các hoạt động an toàn bao gồm; ngăn ngừa ghi đè, trao quyền rõ 

ràng cho Thuyền trưởng và Sĩ quan của Watch, sẵn sàng truy cập nguồn điện dự 

trữ từ cầu, rủi ro truy cập mật khẩu, tôn trọng các quyết định trên tàu và giảm tác 

động lên gánh nặng hành chính.ʺ 

Tuyên bố của quan sát viên từ CLIA 

ʺCảm ơn Ngài Chủ tịch, 

CLIA chân thành cảm ơn Ban thư ký và Chủ tịch ông Sveinung Oftedal vì 

những nỗ lực của họ trong việc dẫn dắt công việc của ISWG-KNK 8. Cuộc họp 

chuyên đề này đã có một chương trình nghị sự đầy tham vọng với việc thông 

qua các hướng dẫn hỗ trợ cho các biện pháp EEXI và CII diễn ra tại MEPC 76. 

CLIA đã đệ trình MEPC 76/7/34 để Ủy ban xem xét. Tài liệu này giải quyết các 

vấn đề cấp bách với phương pháp tính toán CII cho các loại tàu có quãng đường 

di chuyển bằng 0 kéo dài, chẳng hạn như tàu chở khách du lịch. Cụ thể hơn, 

CLIA đã phát hiện ra rằng phương pháp tính toán hiện tại tạo ra động cơ bất lợi 

cho các tàu di chuyển một khoảng cách xa hơn và phát thải nhiều khí nhà kính 

hơn, đồng thời cải thiện hiệu suất của tàu liên quan đến cường độ carbon. 

CLIA tin rằng điều rất quan trọng là phải đảm bảo rằng việc thực hiện các biện 

pháp ngắn hạn cho từng loại tàu đóng góp vào tất cả các Mức độ Tham vọng của 

Chiến lược ban đầu của IMO về giảm phát thải KNK. Các con tàu phải giảm 

lượng khí thải tuyệt đối đồng thời cải thiện hiệu suất CII của tàu. Bằng chứng 

cho thấy cường độ carbon và lượng phát thải tuyệt đối có thể không có mối liên 

hệ với nhau vì việc thực hiện một biện pháp để cải thiện cường độ carbon sẽ 

không có hại cho việc giảm lượng phát thải tuyệt đối. 

MEPC 76/7/34 không được xem xét tại ISWG-KNK 8 do hạn chế về thời gian. 

CLIA yêu cầu cung cấp thời gian tại phiên họp này trong quá trình thảo luận của 

chúng tôi về kết quả của ISWG-KNK 8 để các yếu tố nhạy cảm về thời gian 
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trong tài liệu của chúng tôi có thể được xem xét thích đáng. 

Cảm ơn Ngài Chủ tịch. 

Nếu Ngài cần thêm thông tin hoặc chi tiết, vui lòng liên hệ với tôi qua email.  

Cảm ơn Ngài đã dành thời gian cho tôi.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Trung Quốc 

ʺTrung Quốc hoàn toàn ủng hộ việc thông qua Hướng dẫn G3 do Nhóm công 

tác đệ trình. 

Trong cuộc thảo luận, một số phái đoàn đã đặt câu hỏi về tham vọng của tập hợp 

các yếu tố cắt giảm này, hoặc thậm chí cho rằng chúng thấp hơn kịch bản ʺCông 

việc như thường lệʺ (BAU). Sự hiểu lầm này chủ yếu gây ra bởi sự hiểu sai về 

hệ số giảm CII và mục tiêu cường độ carbon của Chiến lược ban đầu. 

Hệ số giảm CII được đặt cho các tàu riêng lẻ, trong khi mục tiêu cường độ 

carbon trong Chiến lược ban đầu là cho vận tải biển quốc tế tổng thể. Trên thực 

tế, việc giảm cường độ carbon trong vận tải biển quốc tế phần lớn là do kích 

thước tàu ngày càng tăng, nhưng lợi thế quy mô như vậy không thể đạt được 

bằng cơ chế CII. Như được trình bày trong Nghiên cứu KNK lần thứ 4 của IMO, 

Bảng 3 trên trang 24, AER tổng thể của vận tải biển quốc tế trong năm 2018 

thấp hơn 22% so với năm 2008, nhưng cường độ carbon dựa trên từng tàu riêng 

lẻ chỉ thấp hơn 9,3%. Điều này cho thấy thực tế rằng cơ chế CII sẽ thực sự dẫn 

đến việc giảm cường độ carbon lớn hơn trong vận tải quốc tế so với các hệ số 

giảm CII đã cho đối với các tàu riêng lẻ. 

Dựa trên những điều trên, chúng tôi có các quan điểm sau: 

Thứ nhất, theo quy định trong dự thảo G3, hệ số giảm 11% vào năm 2026 tương 

đương với thấp hơn 40% so với năm 2008. Khi kích thước tàu trung bình tiếp 

tục tăng, cường độ carbon tổng thể của vận tải biển quốc tế sẽ cao hơn 40%. sau 

đó. 

Thứ hai, như được trình bày trong Nghiên cứu KNK lần thứ 4 của IMO, một lần 

nữa trong Bảng 3 trên trang 24, hệ số giảm CII của các tàu riêng lẻ từ năm 2012 

đến 2018 là 4,2%, với tỷ lệ giảm hàng năm là 0,7%. Về vấn đề này, tỷ lệ cắt 

giảm hàng năm là 1% và 2% trong dự thảo G3 cao hơn nhiều so với kịch bản 

BAU. 

Tóm lại, dự thảo G3 dựa trên hiệu suất cường độ carbon thực của vận tải quốc tế 

và hoàn toàn phù hợp với các mức độ tham vọng được đề ra trong Chiến lược 
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ban đầu.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Quần đảo Cook 

ʺTrong trường hợp không có điều khoản miễn trừ liên quan đến việc xem xét 

đánh giá tác động đã được thực hiện đã được thống nhất trước EIF, Chúng tôi 

không thể xem xét và sẽ không hỗ trợ bất kỳ việc tăng mức giảm CII nào được 

đề xuất trong báo cáo của ISWG 8 

Đánh giá của các bên liên quan của chúng tôi đã cho thấy một loạt các tác động 

tiêu cực đáng kể dựa trên phạm vi CII được sử dụng trong các đánh giá tác động 

toàn diện theo TOR do Ủy ban xác định. Những tác động tiêu cực, và đúng vậy, 

những tác động không cân xứng này, chỉ có thể được cộng dồn thêm nữa khi bản 

đánh giá tác động được cập nhật thêm được yêu cầu chắc chắn sẽ hiển thị. 

Bất kỳ sự gia tăng nào trong các mức cắt giảm này mà không có sự miễn trừ bồi 

thường sẽ càng gây thêm khó khăn cho những gì vốn đã là gánh nặng không thể 

chịu đựng được của nền kinh tế đang bị tàn phá và mong manh của chúng ta mà 

những sửa đổi này hiện đang được soạn thảo không tính đến và có vẻ như bây 

giờ không thể thực hiện trước năm 2027 hoặc 2028 

Để rõ ràng hơn, chúng tôi ủng hộ các yếu tố giảm thiểu như được đề xuất trong 

hướng dẫn G3 như được trình bày trong MEPC 76 WP 4. Và trong trường hợp 

không có sự miễn trừ thì không thể đánh giá lại vị trí này.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Ấn Độ 

ʺẤn Độ ủng hộ việc thông qua Hướng dẫn năm 2021 về các yếu tố giảm cường 

độ carbon trong hoạt động liên quan đến các đường tham chiếu được đưa ra 

trong Đoạn 100.6 của MEPC 76 / WP.4. 

Chúng tôi tin rằng, Hệ số giảm (Z%) đối với CII so với đường tham chiếu năm 

2019 được đưa ra trong Bảng 1 của Hướng dẫn G3 do Chủ tịch ISWG KNK 8 

đề xuất như một con đường phía trước là công bằng và thực dụng. Ngành công 

nghiệp sẽ sử dụng AER làm thước đo CII cho hầu hết các loại tàu bao gồm 85% 

lượng phát thải KNK. Chúng tôi nhận thức được những hạn chế của AER trong 

việc thể hiện hiệu quả năng lượng của từng con tàu. Giữa hai tàu ngang cấp, tàu 

nào thực hiện nhiều hơn khoảng cách chuyển tải sẽ được coi là kém hơn. Điều 

đó có nghĩa là chúng tôi sẽ đánh giá thấp hơn con tàu đang lập kế hoạch hành 

trình và hành trình hiệu quả hơn. 

Các Công nghệ Hiệu quả Năng lượng hiện có và đang được sử dụng rộng rãi có 

thể giúp cải thiện một cách hạn chế hiệu quả đẩy của tàu. Một số người có thể 
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nói rằng có những công nghệ như hỗ trợ gió và bôi trơn bằng không khí nhưng 

các chủ tàu phải suy nghĩ về tính khả thi về mặt kỹ thuật và khả năng thương 

mại để trang bị thêm cho các tàu hiện có. Ví dụ, mỗi máy nén để bôi trơn không 

khí cần khoảng 200 KW, một tàu có 6 máy nén sẽ cần 1200 kW. Sức mạnh này 

sẽ đến từ đâu đối với một con tàu hiện có? 

Việc đưa các hệ số giảm thiểu cao hơn vào giai đoạn này có nguy cơ gây ra ít 

nhất hai điều (1) tăng tổng lượng phát thải KNK vì các tàu riêng lẻ có thể bị 

buộc phải thực hiện các chuyến đi dằn dài hơn hoặc chở ít hàng hơn để giữ các 

giá trị AER tương ứng của chúng, và (2) rủi ro an toàn liên quan đến tốc độ thấp 

hơn bởi vì để mong đợi một con tàu hiện tại giảm mạnh AERs của họ hàng năm, 

hướng đi cho chủ tàu sẽ là giảm tốc độ tàu. 

Đề xuất của Chủ tịch để đưa ra quyết định về tỷ lệ giảm giai đoạn 3 trong quá 

trình xem xét trước năm 2026 là rất thận trọng vì điều này sẽ tạo cơ hội cho Ủy 

ban này hiểu về AERs và dữ liệu chỉ số CII tự nguyện khác sẽ được thu thập từ 

năm 2023. Ủy ban sẽ có dữ liệu để đưa ra quyết định chín chắn và sáng suốt 

liên quan đến các hệ số giảm giai đoạn 3 để đảm bảo đạt hoặc vượt các mục tiêu 

năm 2030 của IMO. 

Cảm ơn ngài Chủ tịch.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Philippines 

ʺCảm ơn Ngài Chủ tịch, chúc các vị đại biểu một ngày tốt lành. 

Chúng tôi cảm ơn Chủ tịch Nhóm công tác chuyên trách về giảm phát thải khí 

nhà kính từ tàu biển, ông Oftedal người Na Uy về sự lãnh đạo và làm việc chăm 

chỉ của ông, và tất cả những người tham gia vì sự hợp tác của họ dẫn đến các 

thỏa thuận đã đạt được liên quan đến các hướng dẫn kỹ thuật hỗ trợ EEXI và 

Các khuôn khổ CII. Chúng tôi nhớ lại các cuộc thảo luận, thương lượng kéo dài 

và những khó khăn trong việc đưa ra các hệ số giảm có thể chấp nhận được đối 

với Chỉ số Cường độ Carbon hoạt động hàng năm của tàu, được nêu trong Bảng 

1, đoạn 4.1 của Phụ lục 4, trong tài liệu MEPC 76 / WP.4. 

Ngài Chủ tịch, Philippines nhân cơ hội này để tái khẳng định cam kết của mình 

đối với chiến lược ban đầu của IMO về giảm phát thải KNK từ tàu biển và nhận 

thức được tính cấp thiết và tầm quan trọng của việc áp dụng các biện pháp ngắn 

hạn tại phiên họp này, chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ thông qua dự thảo hướng dẫn 

kỹ thuật nêu trong Phụ lục của tài liệu WP.4, bao gồm cả các yếu tố cắt giảm đối 

với CII hàng năm được yêu cầu trong Phụ lục4. 
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Phái đoàn này hoàn toàn ủng hộ cách tiếp cận theo từng giai đoạn, tỷ lệ hàng 

năm cho giai đoạn 1 và 2 và việc tăng cường tỷ lệ cho giai đoạn 2027-2030 sau 

khi đánh giá được ISWG-KNK 8. Đây có thể là lý tưởng nhưng theo quan điểm 

của chúng tôi là đề xuất thiết thực nhất. Chúng tôi tin rằng điều này có thể đáp 

ứng các cấp độ đã đề ra trong chiến lược ban đầu như đã được giải thích rõ ràng 

bởi vị đại biểu ưu tú của Trung Quốc. 

Dù biết rằng những biện pháp này sẽ ảnh hưởng đến ngành hàng hải của 

Philippines và nền kinh tế của đất nước, chúng ta không thể thoát khỏi thực tế 

khắc nghiệt rằng chúng ta phải làm phần việc của mình để đạt được sự cân bằng 

mong manh, xét cho cùng, giải quyết biến đổi khí hậu đòi hỏi phải có hành động 

khẩn cấp và giải quyết nó ngay bây giờ sẽ mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta kể 

cả thế hệ tương lai. Những người khác có thể coi đây là những bước đi nhỏ, 

nhưng đối với các quốc gia đang phát triển như Philippines, vốn có nguồn lực 

hạn chế, đó thực sự là một bước đi quan trọng. 

Chúng tôi yêu cầu tuyên bố này được đính kèm với báo cáo của Ủy ban.  

Cảm ơn Ngài Chủ tịch.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 

ʺCác Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bày tỏ sự cảm ơn và đánh giá cao tới 

Ông Oftedal (Na Uy), Chủ tịch Nhóm Công tác Chuyên đề về Giảm Phát thải 

KNK từ Tàu biển vì đã có thành tích xuất sắc do chúng tôi có được kết quả tốt 

như trình bày với Ủy ban. 

Như đã được phái đoàn này bày tỏ trong các cuộc họp khác nhau của IMO rằng 

các biện pháp giảm phát thải KNK phải dựa trên bằng chứng là một trong những 

nguyên tắc chỉ đạo trong Chiến lược ban đầu của IMO. 

Theo thỏa thuận của Nhóm công tác, UAE hoàn toàn ủng hộ các kết quả của 

Nhóm công tác để đưa ra phương pháp tiếp cận giai đoạn bao gồm các tỷ lệ cắt 

giảm được đề xuất như sau: 

1. Giai đoạn một (1% hàng năm từ 2020 - 2022); 

2. Giai đoạn hai (2% hàng năm từ 2023 - 2026); và 

3. Giai đoạn ba (% không xác định hàng năm từ 2027 - 2030). 

UAE tin rằng việc giữ nguyên tỷ lệ cắt giảm không xác định cho Giai đoạn 3 là 

một cách tiếp cận phù hợp ở giai đoạn này vì một số lý do: 

1. các tỷ lệ cắt giảm được lựa chọn sẽ đạt được các mức tham vọng 
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đề ra trong Chiến lược ban đầu, đặc biệt là mức tham vọng đến 

năm 2030 là giảm cường độ carbon của vận tải biển quốc tế ít 

nhất 40% vào năm 2030, so với năm 2008; 

2. Cho phép thu thập và phân tích dữ liệu như một cách tiếp cận 

dựa trên bằng chứng để có những điều chỉnh thêm khi thích hợp; 

và 

3. tỷ lệ cắt giảm không xác định nằm trong phạm vi của các mức độ 

giảm được đánh giá trong đánh giá tác động toàn diện kèm theo 

dự thảo sửa đổi Phụ lục VI Công ước MARPOL về biện pháp 

ngắn hạn 

Theo đó, Tổng thư ký đã đề cập trong phát biểu khai mạc rằng các yếu tố cắt 

giảm sẽ được tăng cường hơn nữa trong quá trình thực hiện và kinh nghiệm thu 

được, có tính đến việc xem xét các biện pháp ngắn hạn vào năm 2026. Do đó, 

UAE tiếp tục hỗ trợ các kết quả của Nhóm làm việc chuyên đề thứ 8.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Venezuela 

ʺGracias Señor Presidente, 

Permítame agradecer el esfuerzo realizado por el Señor Oftedal, Presidente del 

Grupo de Trabajo Interperíodo (ISWGKNK 8), para alcanzar una solución de 

compromiso, orientada al consenso en un tema complejo y del mayor interés 

para los Estados Miembros. 

Venezuela se une a la República Popular China, la Federación de Rusia, la 

República Argentina y demás delegaciones que apoyan esta Propuesta de 

Compromiso, reflejada en el curso de acción 6, por considerarla realista y 

pragmática, ya que permite incrementar el rango de reducción, si ello es 

necesario, para cumplir con la Estrategia Inicial de la OMI; pero haciéndolo en 

la revisión prevista para el año 2025, cuando la data sobre la experiencia en el 

impacto de las medidas de corto plazo en los Estados en desarrollo se encuentre 

disponible. 

Gracias Señor Presidente, solicito que este pronunciamiento conste en Acta.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Bồ Đào Nha 

ʺThưa Ngài Chủ tịch, 

Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ việc thông qua dự thảo sửa đổi Phụ lục VI Công ước 

MARPOL về cường độ carbon trên tàu biển, như một bước đệm cho khung pháp 
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lý cần được cải thiện hơn nữa và có nhiều tham vọng hơn. 

Nói như vậy, chúng tôi muốn nhắc lại sự thất vọng của chúng tôi với quyết định 

của Ủy ban này để trống tỷ lệ giảm cường độ carbon cho Giai đoạn 3. Điều này 

theo quan điểm của chúng tôi không đảm bảo đạt được mục tiêu năm 2030 và 

gây ra sự không chắc chắn lớn cho cả doanh nghiệp và các cơ quan quản lý. 

Chúng tôi vẫn cam kết thực hiện các công việc của IMO trong tương lai về giảm 

phát thải KNK từ tàu biển và tin rằng IMO nên cung cấp các giải pháp toàn cầu 

đảm bảo một sân chơi bình đẳng và rõ ràng cho ngành. Tuy nhiên, các cuộc thảo 

luận trong tuần này một lần nữa cho thấy rằng các thỏa thuận làm việc hiện tại 

của IMO đã đạt đến giới hạn trong việc giải quyết các vấn đề phát thải KNK 

phức tạp một cách hiệu quả và toàn diện. Chúng ta cần cùng nhau tìm ra một 

giải pháp cho phép chúng ta đưa ra các biện pháp trung hạn hiệu quả một cách 

kịp thời.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Bỉ 

Tuyên bố đầu tiên 

ʺCảm ơn Ngài Chủ tịch và chúc một ngày tốt lành. Bỉ hoan nghênh và ủng hộ về 

nguyên tắc công việc Đánh giá tác động toàn diện của STM và chúng tôi cảm 

ơn tất cả những gì đã đóng góp vào công việc này, bao gồm cả việc soạn thảo 

báo cáo. 

Đối với các báo cáo bình luận, chúng tôi đồng ý, như đã đề cập trong MEPC 

76/7/64, rằng điều quan trọng là phải xem xét các tác động của STM đối với các 

Quốc gia, đặc biệt là SIDS và LDCs. 

Theo nghĩa đó, chúng tôi có thể ủng hộ đề xuất trong MEPC 76/7/62, đề xuất 

xem xét các tác động tiêu cực không cân xứng đối với các Quốc gia trong 3 năm 

thực hiện STM, cung cấp cho ủy ban thời gian cần thiết để có thêm hiểu biết và 

kinh nghiệm về bất kỳ tác động tiêu cực nào không cân xứng mà STM phải chịu. 

Đối với việc phát triển một cơ chế lâu dài, như được đề xuất trong đoạn 15.2 của 

tài liệu MEPC 76/7/64, chúng tôi tin rằng điều này là quá sớm và chúng tôi sẽ 

hỗ trợ các can thiệp từ Pháp và Đức về cách tiếp tục đối phó với đánh giá tác 

động. 

Trong mọi trường hợp, chúng ta nên chắc chắn rằng tham vọng khí hậu tổng thể 

không bị cản trở, như Tuvalu đã giải thích rõ. 

Với lý do tương tự, chúng tôi không thể ủng hộ đề xuất trong MEPC 76/7/63 để 
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đưa ra các ngoại lệ và miễn trừ chung.ʺ 

Tuyên bố thứ hai 

ʺCảm ơn Chủ tịch và chúc một ngày tốt lành. 

Bỉ tự hòa mình với sự can thiệp của Bồ Đào Nha. Chúng tôi cũng tin rằng tỷ lệ 

cắt giảm tối thiểu tuyệt đối cần thiết để phù hợp với mục tiêu 40% mà chúng tôi 

đã thống nhất trong chiến lược ban đầu, ít nhất là 22% vào năm 2030. 

Chúng tôi thừa nhận bản chất rất khó khăn của cuộc thảo luận này và chúng tôi 

cảm ơn Chủ tịch ISWG cũng như tất cả những người tham gia đã nỗ lực cố gắng 

tìm ra một thỏa hiệp tốt. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần tuân thủ các mục tiêu của Chiến lược ban đầu về 

giảm phát thải KNK, không đề cập đến các mục tiêu về nhiệt độ của Thỏa thuận 

chung Paris. Theo nghĩa đó, chúng tôi hiểu những can thiệp của Hoa Kỳ và 

CAN. 

Thưa Chủ tịch, vì thời gian có hạn, nên tôi sẽ để nó ở đó, chúng tôi có rất nhiều 

việc quan trọng ở phía trước, vì chúng tôi sẽ thảo luận vào những ngày tiếp theo 

về các biện pháp trung và dài hạn và chúng tôi hoàn toàn cam kết tiếp tục công 

việc của chúng ta cùng nhau trong IMO. 

Cảm ơn Chủ tịch.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Đan Mạch 

ʺCảm ơn Ngài Chủ tịch 

Trước hết, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến chủ tịch của Nhóm công tác 

chuyên trách, và nhất là tất cả các Quốc gia thành viên khác, vì họ đã làm việc 

chăm chỉ trong các cuộc thảo luận đầy thử thách cách đây 2 tuần. 

Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực toàn diện và sự hợp tác tin cậy 

được thiết lập trong Nhóm công tác, đồng thời chúng tôi nhận thức được những 

khó khăn trong việc bắc cầu các vị trí khác nhau về vấn đề quan trọng này. 

Điều đó nói lên rằng, chúng tôi phù hợp với sự can thiệp của Bồ Đào Nha, Đức, 

Bỉ và những nước khác và không đồng ý với kết quả này, nhấn mạnh tầm quan 

trọng của việc phù hợp với các mục tiêu giảm thiểu trong chiến lược, đặc biệt là 

mục tiêu giảm cường độ carbon ở mức ít nhất 40% vào năm 2030. 

Đồng thời, chúng tôi muốn tiếp tục và tiến lên phía trước, và do đó chúng tôi 

nhận ra rằng phần lớn ủng hộ kết quả này như là con đường phía trước. 
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Bây giờ chúng ta phải tiếp tục nỗ lực phối hợp, làm việc trên tinh thần IMO, để 

đảm bảo rằng IMO thực hiện đúng lời hứa của mình và vận tải biển quốc tế đóng 

góp vào việc giảm phát thải khí nhà kính từ vận tải biển. 

Trong bối cảnh đó, chúng tôi hiện có một nhiệm vụ chung quan trọng trước mắt 

khi IMO bắt đầu quá trình rà soát vào năm 2025. 

Xin cảm ơn Ngài Chủ tịch.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Đức 

ʺCảm ơn Chủ tịch đã cho chúng tôi cơ hội phát biểu. 

Liên quan đến Hướng dẫn về các yếu tố giảm cường độ carbon hoạt động liên 

quan đến đường tham chiếu (G3), chúng tôi đã hy vọng rằng Nhóm công tác 

chuyên nghiệp sẽ thành công trong việc thống nhất các yếu tố giảm thiểu phù 

hợp với mức độ tham vọng ngắn hạn: giảm cường độ carbon ít nhất là 40%, phát 

thải đạt đỉnh càng sớm càng tốt và thiết lập lượng phát thải theo lộ trình phù hợp 

với các mục tiêu về nhiệt độ của Thỏa thuận chung Paris. Bởi vì chúng tôi cần 

xem xét cả ba cấp độ tham vọng, chúng tôi ủng hộ những con số cao hơn nhiều 

so với mức giảm ít nhất 40% cường độ carbon vào năm 2030, vì vậy, ví dụ: đề 

xuất của Hoa Kỳ là 22% vào năm 2026. Chúng tôi đến đây với mục đích tạo 

điều kiện cho việc vận tải đóng góp thích hợp vào nỗ lực toàn cầu nhằm chống 

lại cuộc khủng hoảng khí hậu. 

Bản thân chúng tôi đến đây để đóng góp vào việc thực hiện có ý nghĩa phù hợp 

với các mục tiêu đã được thống nhất chung của Chiến lược ban đầu về giảm phát 

thải KNK từ tàu biển. 

Chúng tôi ghi nhận những nỗ lực của tất cả các bên liên quan để tìm ra một 

hướng đi chung. Thật không may, chúng tôi đã phải học rằng chúng tôi không 

thể thống nhất thực hiện bước tiếp theo. Lần này không phải là nơi chúng ta nhất 

thiết muốn đến, mà là nơi chúng ta phải đến. Chiến lược ban đầu của IMO có 

các mức tham vọng tối thiểu rõ ràng và tính khoa học rõ ràng rằng cần phải thực 

hiện nhiều hơn nữa. 

Mặc dù vậy, các hướng dẫn hiện hành trên thực tế không đảm bảo rằng ngay cả 

các mức tham vọng tối thiểu cũng sẽ được đáp ứng. Đặc biệt, việc cắt giảm 

cường độ carbon do Nhóm công tác chuyên môn đề xuất không đủ để đạt mức 

tối đa lượng phát thải càng sớm càng tốt, cũng không phải để thiết lập lượng 

phát thải theo lộ trình phù hợp với mục tiêu nhiệt độ của Thỏa thuận chung 

Paris. Do đó, Đức không thể hỗ trợ tỷ lệ giảm CII được đề xuất cho Hướng dẫn 
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G3. 

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng điều cần thiết là Ủy ban phải nhất trí về một kế 

hoạch làm việc tại phiên họp này và bắt đầu làm việc về các biện pháp trung hạn 

càng sớm càng tốt, đặc biệt với quan điểm rằng những biện pháp này hiện cũng 

cần góp phần đạt được tham vọng ở cấp độ năm 2030, và thiết lập việc vận tải 

trên một lộ trình phù hợp với mục tiêu nhiệt độ của Thỏa thuận chung Paris càng 

sớm càng tốt. Và chúng ta phải chấp nhận đa số như thực tế của chúng. 

Đến với nhau là khởi đầu, làm việc cùng nhau là tiến bộ, đồng lòng với nhau là 

thành công. Đức muốn nhắc lại rằng chúng tôi vẫn sẵn sàng làm việc trên tinh 

thần hợp tác với hy vọng có nhiều thỏa thuận tham vọng hơn trong tương lai. 

Cảm ơn Ngàiʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Hà Lan 

ʺChúng tôi đồng ý với tuyên bố của Bồ Đào Nha và các nước EU trước chúng tôi 

Mặc dù chúng tôi rất muốn hoàn thiện gói các biện pháp ngắn hạn tại MEPC 76, 

nhưng chúng tôi sẽ khó đồng ý với các mức đề xuất về các yếu tố cắt giảm của 

dự thảo hướng dẫn G3 như đã được ISWG đưa ra trong bảng 1 phụ lục 4 trong 

báo cáo. 

Sẽ không đạt được nhiều điều nếu đặt ra tiêu chuẩn ở mức giảm 11% vào năm 

2026 với một chế độ thực thi mềm. Việc không đạt được mức cắt giảm cần thiết 

vào năm 2026 sẽ khiến chúng ta chỉ còn 4 năm để đạt được mục tiêu ít nhất là 

40% vào năm 2030 và theo đúng mục tiêu 1,5 của thỏa thuận chung Paris. 

Do đó, chúng tôi cần tỷ lệ giảm cao hơn và ít nhất là 22% vào cuối giai đoạn 3 

và do đó chúng tôi không thể ủng hộ đề xuất hiện tại. 

Điều rất quan trọng là các yếu tố giảm thiểu sẽ được đặt ở mức độ để thế giới 

chứng kiến rằng lĩnh vực vận tải biển có thể đóng góp vào cuộc chiến chống 

biến đổi khí hậu và cho thấy IMO có thể thực hiện chiến lược của riêng mình.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Thụy Điển 

ʺCảm ơn Ngài Chủ tịch, 

Thụy Điển muốn gắn mình với tuyên bố của Bồ Đào Nha. Ngoài ra, chúng tôi 

muốn nói thêm rằng chúng tôi rất lo ngại và thất vọng rằng Ủy ban và IMO đã 

không thể đáp ứng những gì đã được IMO đồng ý trong chiến lược ban đầu. Thế 

giới đang theo dõi IMO và kết quả cân nhắc của chúng tôi không đáng khích lệ. 

Thụy Điển đang thất vọng và sẽ muốn thấy một kết quả tham vọng hơn. Do đó, 
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về nguyên tắc, chúng tôi có thể ủng hộ đề xuất của Mỹ, cũng như chúng tôi 

muốn thấy các tỷ lệ cắt giảm đầy tham vọng hơn. Thụy Điển vẫn cam kết với 

việc khử cacbon trong vận tải biển và thỏa thuận chung Paris, và mức giảm mà 

chúng tôi đưa ra trước mắt là không đủ. Do đó, chúng tôi không thể hỗ trợ việc 

áp dụng G3. Chúng tôi vui lòng yêu cầu rằng tuyên bố này được phụ lục vào báo 

cáo.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Canada 

Tuyên bố đầu tiên 

ʺCanada ủng hộ đề xuất về cách tiếp cận theo từng giai đoạn để thực hiện tỷ lệ 

giảm cường độ carbon. Chúng tôi có thể hỗ trợ thiết lập các con số cho hai giai 

đoạn đầu tiên cho đến năm 2026 tại thời điểm này, với thỏa thuận về các tỷ lệ từ 

năm 2027 đến năm 2030 sẽ được đặt sau khi hoàn thành việc rà soát. 

Tuy nhiên, hiện tại, Canada tin rằng tỷ lệ cắt giảm được đề xuất trong báo cáo 

không phù hợp với lộ trình giảm carbon phù hợp với các mục tiêu của Paris và 

chúng tôi không thể ủng hộ các tỷ lệ này. 

Các tỷ lệ cắt giảm được đồng ý trong tuần này phải phù hợp với các mục tiêu 

của Chiến lược ban đầu về giảm phát thải KNK. Do đó, phù hợp với quan điểm 

của Hoa Kỳ, Canada muốn nêu rõ ưu tiên của mình đối với hệ số giảm cường độ 

carbon là 22% vào năm 2026, điều này rất phù hợp với đánh giá tác động, với 

thỏa thuận về tỷ lệ cho Giai đoạn 3 được thiết lập sau khi hoàn thành việc rà 

soát. 

Chúng tôi rất hy vọng rằng Ủy ban sẽ cùng hợp tác và hỗ trợ một tỷ lệ cắt giảm 

cho phép cắt giảm có ý nghĩa từ biện pháp ngắn hạn và đưa chúng tôi đi đúng 

hướng để đạt được các mục tiêu của Chiến lược ban đầu của IMO về giảm phát 

thải KNK và Thỏa thuận chung Paris.ʺ 

Tuyên bố thứ hai 

ʺCanada không thể ủng hộ kết quả này và chúng tôi bày tỏ sự thất vọng rất sâu 

sắc rằng tỷ lệ cắt giảm được đa số ủng hộ không phù hợp với lộ trình giảm 

carbon phù hợp với thỏa thuận chung Paris. Chúng tôi tin rằng có nhiều rủi ro 

đối với điều này. Nhưng, chúng tôi chấp nhận rằng nó đã được đồng ý. 

Tuy nhiên, Canada được hoan nghênh bởi sự thừa nhận của nhiều phái đoàn, bao 

gồm cả những người ủng hộ kết quả này, rằng đó thực sự là một sự thỏa hiệp, 

rằng biện pháp ngắn hạn cần tiến hành càng nhanh càng tốt, rằng chúng ta cần 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện - và các biện pháp dài hạn, và rằng Giai đoạn 3 sẽ 
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cần được thiết kế để đạt được mục tiêu của Chiến lược là 40% vào năm 2030. 

Canada mong muốn được làm việc với các phái đoàn khác trên tinh thần của 

những cam kết mà chúng ta đã được nghe hôm nay.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Jamaica 

ʺCảm ơn Ngài chủ tịch. 

Chúng tôi muốn khen ngợi Chủ tịch Nhóm công tác và những người tham gia vì 

những công việc to lớn đã hoàn thành. Chúng tôi nhận thấy rằng báo cáo đại 

diện cho các cuộc thảo luận và thỏa hiệp chuyên sâu và chúng tôi có thể hỗ trợ 

báo cáo nói chung. Tuy nhiên, chúng tôi có bảo lưu so với mục tiêu giảm CII. 

Thưa Chủ tịch, Đất nước của tôi, Jamaica, đã có quan điểm kiên quyết ủng hộ 

các mức độ tham vọng được IMO thông qua trong Chiến lược ban đầu của IMO 

về Giảm phát thải KNK từ tàu biển, vì chúng tôi nhận thấy rằng vận tải biển 

phải đóng vai trò của mình trong việc góp phần giảm Phát thải carbon và do đó 

giữ chúng ta trên lộ trình 1,5 độ. 

Để đạt được mức độ tham vọng đã xác định và trong bối cảnh hiện tại, mục tiêu 

giảm 40% vào năm 2030 so với năm 2008, nhiều người nhất trí rằng cần phải 

giảm ít nhất 22% từ nay đến năm 2030. 

Chủ tịch, mặc dù chúng tôi có thể ủng hộ đề xuất cắt giảm theo từng giai đoạn, 

nhưng chúng tôi lo ngại rằng báo cáo của ISWG đưa ra một đề xuất dự kiến chỉ 

giảm 11% vào năm 2026 và không dự kiến được trong 4 năm còn lại. Phái đoàn 

này rất khó chịu với đề xuất như vậy. chúng tôi tin rằng nó làm giảm tính minh 

bạch của đề xuất trong Báo cáo, cũng như tạo ra mức độ không chắc chắn cao về 

việc liệu chúng tôi có đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu trong Chiến lược 

ban đầu hay không. 

IMO đã được phép tự điều chỉnh về các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu và 

chúng tôi tin rằng đã làm được một công việc đáng khen ngợi. Chúng tôi lo ngại 

tình trạng này có thể bị đe dọa nếu chúng tôi không đảm bảo rằng các mục tiêu 

đáng tin cậy được thiết lập và đánh giá để đảm bảo chúng tôi đang đi đúng 

hướng trong việc đạt được các mục tiêu của chính mình. Chúng tôi tin rằng việc 

đánh giá đúng tiến độ của chúng tôi để đạt được mức tham vọng được thiết lập 

cho năm 2030 là không thể nếu thiếu một số mục tiêu. Chính vì lý do này thưa 

Chủ tịch mà đoàn đã bảo lưu trong việc hỗ trợ mục 6 trong khuyến nghị của 

Nhóm. 

Cảm ơn Ngài Chủ tịch.ʺ 
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Tuyên bố của phái đoàn Quần đảo Marshall 

ʺCảm ơn Chủ tịch, và chúc tất cả một ngày tốt lành. 

Tại MEPC 68 năm 2015, Tony de Brum đã đưa ra vấn đề lĩnh vực vận tải biển 

quốc tế đối mặt với cuộc khủng hoảng khí hậu là thách thức xác định của thời 

đại chúng ta. Ông nhắc chúng tôi rằng lượng khí thải vận tải dự kiến sẽ tăng lên 

- và Nghiên cứu của IMO về phát thải Khí nhà kính lần thứ tư xác nhận rằng 

lượng khí thải sẽ tăng lên đến 50% vào năm 2050 dựa trên công việc như các 

kịch bản thông thường. 

Khi chúng tôi thông qua Chiến lược KNK ban đầu vào năm 2018, Quần đảo 

Marshall đã nói rõ rằng chúng tôi, nơi có một trong những cơ quan đăng ký lớn 

nhất trên thế giới, sẽ công khai tách biệt khỏi một kết quả không chứa đựng các 

mức độ tham vọng nhất quán với việc đạt được mục tiêu nhiệt độ nêu trong 

Thỏa thuận chung Paris. 

Kể từ đó, Báo cáo IPCC 1,5 ° đã khẳng định rằng những tham vọng này là chưa 

đủ. Và chúng ta phải củng cố chúng khi chúng ta xem xét lại chiến lược như đã 

thống nhất vào cuối năm nay. 

Tuần này, chúng tôi đang xem xét việc ban hành chiến lược cụ thể đầu tiên. Rõ 

ràng là các biện pháp ngắn hạn làm tổn hại đến văn bản trước mắt chúng ta sẽ 

không thực hiện được tầm nhìn và tham vọng của chiến lược. Với mục tiêu giảm 

11% cường độ carbon vào năm 2026 sẽ khiến lượng khí thải của ngành đạt 751 

triệu tấn CO2 tương đương, cao hơn mức cần thiết vào năm 2030 để phù hợp với 

quỹ đạo 1,5C. Và chúng tôi không thể áp dụng các biện pháp chỉ đơn thuần mã 

hóa hoạt động kinh doanh như bình thường mà không làm mất uy tín với tư cách 

là cơ quan quản lý vận tải. 

Quần đảo Marshall luôn mong muốn tìm ra các giải pháp thỏa hiệp. Nhưng 

chúng tôi không thể đưa ra các đề xuất không tuân thủ những gì chúng tôi đã 

đồng ý trong Chiến lược ban đầu. Việc chấp nhận đề xuất này sẽ gửi đi một tín 

hiệu rằng IMO không tự chịu trách nhiệm đối với Thỏa thuận chung Paris và đặt 

ra một tiền lệ nguy hiểm rằng thiết kế chính sách có thể được lựa chọn trong đó 

các thành phần của tham vọng cấp Chiến lược ban đầu được sử dụng để thông 

báo cho việc thiết kế và thực hiện của họ. 

Khi đã nói điều này, chúng tôi cho rằng MEPC phải hoàn thiện biện pháp ngắn 

hạn trong tuần này để ISWG có thể bắt đầu tập trung vào các chủ đề cấp bách 

hơn về định giá carbon và sửa đổi tham vọng của các cấp Chiến lược ban đầu. 
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Nếu chúng ta muốn duy trì sự tin cậy của toàn bộ chiến lược, chúng ta phải bắt 

tay vào việc xác định các biện pháp trung hạn có thể tăng lực đẩy tổng thể của 

nỗ lực để duy trì tham vọng của chiến lược. 

Cảm ơn Ngài Chủ tịch.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Quần đảo Solomon 

ʺChúng tôi lấy làm tiếc về quyết định của Ủy ban chuyển tiếp với mục tiêu thấp 

hơn mức yêu cầu để đạt được mức tham vọng được đề ra trong chiến lược ban 

đầu của IMO đã thống nhất về giảm phát thải KNK từ tàu. Những tham vọng 

này đã được chứng minh là quá thấp để giữ chúng ta trên lộ trình 1,5 °. 

Chúng tôi đề nghị Ủy ban lưu ý rằng mức độ tham vọng của biện pháp ngắn hạn 

không đủ để đảm bảo thực hiện các tham vọng đã thống nhất trong chiến lược 

ban đầu và rằng một khoảng trống đáng kể vẫn sẽ phải được lấp đầy bằng các 

biện pháp khác. Vì bất kỳ sự chậm trễ nào chắc chắn sẽ có nghĩa là sau này cần 

có các biện pháp nghiêm ngặt hơn, chúng tôi kêu gọi Ủy ban bắt đầu thảo luận 

về biện pháp giữa kỳ ngay lập tức và giao nhiệm vụ ISWG-KNK 9 báo cáo với 

MEPC 77 với các khuyến nghị. 

Chúng tôi nhớ lại tuyên bố của Tổng thư ký vào đầu phiên họp của chúng tôi, 

nhấn mạnh tầm quan trọng của IMO trong việc thực hiện Chiến lược ban đầu về 

giảm phát thải KNK, chiến lược này sẽ đảm bảo đạt được các mức độ tham vọng 

và cung cấp một khuôn khổ pháp lý hài hòa trên toàn cầu, phù hợp với Thỏa 

thuận chung Paris. 

Tôi xin trích lời Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres: 

«Khi bạn đang ở bên bờ vực thẳm, bạn cần đảm bảo rằng bước tiếp theo của bạn 

là đúng hướng.» 

Chúng tôi rất lo ngại rằng quyết định đối với hệ số giảm cường độ carbon mà 

không có sự công nhận cụ thể về các hạn chế của nó và cách giải quyết chúng, 

sẽ không phải là một bước đi theo hướng tham vọng của chiến lược ban đầu đã 

thống nhất về giảm phát thải khí nhà kính.ʺ 

Tuyên bố của quan sát viên từ CESA 

ʺVới tư cách là cố vấn kỹ thuật cho Tổ chức, phái đoàn này sẽ không bình luận 

về mức độ tham vọng, mà là về kỹ thuật và tình trạng biên tập của Hướng dẫn 

CII. CESA lo ngại về sự thiếu rõ ràng về định nghĩa của công tác vận tải. 

CESA khuyến nghị cách tiếp cận dựa trên nguồn cung cấp để đảm bảo tính nhất 
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quán giữa tất cả các thiết bị phát thải KNK. Các nhà máy đóng tàu phải đóng 

mới và trang bị thêm các tàu đáp ứng các yêu cầu của EEDI và EEXI một cách 

tối ưu. Do đó, khả năng kỹ thuật của tàu trong giai đoạn hoạt động được điều 

chỉnh bởi hiệu suất năng lượng dựa trên công suất danh nghĩa. Các con tàu sẽ 

phải được thiết kế khác biệt nếu chúng phải tối ưu từ quan điểm nhu cầu và khả 

năng sử dụng. Trong tương lai, CII sẽ được lập thành văn bản theo Hệ thống thu 

thập dữ liệu chỉ cung cấp thông tin về năng lực. Do đó, ước tính mức giảm đã 

đạt được kể từ năm 2008 cũng cần được thực hiện một cách nhất quán.ʺ 

 

Tuyên bố của quan sát viên từ Môi trường Thái Bình Dương 

ʺCảm ơn ngài Chủ tịch, 

Tin tức từ quê hương Bắc Cực của tôi năm nay rất tệ. Chúng ta đã biết rằng Bắc 

Cực đang ấm lên với tốc độ gấp ba lần tốc độ của phần còn lại của hành tinh và 

băng biển đang mỏng đi với tốc độ gấp đôi so với ước tính trước đây. Quê 

hương Bắc Cực của tôi đang rất cần sự giúp đỡ nếu nó vẫn là một hệ sinh thái có 

tầm quan trọng to lớn về sinh thái, kinh tế và văn hóa. 

Cho đến nay trong tuần này, không có hành động nào do IMO đề ra sẽ giúp cứu 

trợ Bắc Cực trong thập kỷ này, và nếu không có sự trợ giúp trong thập kỷ này, 

Bắc Cực có thể bị mất. Hành động có khả năng giúp Bắc Cực nhiều nhất là giảm 

ngay lập tức lượng phát thải muội than do vận chuyển. Muội than ở Bắc Cực đã 

được thảo luận tại cuộc họp này, nhưng bây giờ đã được hoãn sang MEPC 77, 

mất nhiều thời gian hơn, thiệt hại nhiều hơn. 

Các căn cứ của cả Thỏa thuận chung Paris và quyết định 1/CP.21 đều yêu cầu 

các Bên khi thực hiện hành động để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, tôn 

trọng, thúc đẩy và xem xét các nghĩa vụ tương ứng của họ đối với quyền con 

người, quyền sức khỏe, quyền của Người bản địa, cộng đồng địa phương, v.v. 

Hãy cân nhắc những lời này, và đừng trì hoãn hành động để bảo vệ quê hương 

Bắc Cực của tôi, và hành tinh mà tất cả chúng ta phụ thuộc và chia sẻ thêm nữa. 

Cảm ơn Ngài chủ tịch.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Bỉ 

ʺBỉ đồng ý với tầm quan trọng của Nghiên cứu & Phát triển trong thiết kế và 

công nghệ tàu. Nhiều sáng kiến đã và đang được thực hiện và vẫn cần nhiều 

hơn nữa, vì vậy, chúng tôi rất vui khi thấy tín hiệu tích cực từ ngành công 

nghiệp sẵn sàng đầu tư vào lĩnh vực này. 



MEPC 76/15/Add.2 

Phụ lục 20, Trang 38 

 

I:\MEPC\76\MEPC 76-15-Add.2.docx 

Điều quan trọng hơn nữa là việc triển khai trên toàn thế giới các nhiên liệu thay 

thế và các khoản đầu tư tương ứng vào cơ sở hạ tầng cảng và boongke. IMRF 

không giải quyết vấn đề quan trọng này. Cần thay đổi hành vi trong ngành và 

IMRF cũng không giải quyết vấn đề này. Chúng tôi có các đệ trình khác trên bàn 

sẽ giải quyết vấn đề này và chúng ta sẽ thảo luận vào ngày mai và các đề xuất 

này có nhiều điểm tương đồng với IMRF, điều này gây khó khăn cho việc giải 

quyết các đề xuất này một cách riêng biệt.. 

Nó có vẻ hiệu quả hơn, cũng như về nguồn lực IMO, để giải quyết các đề xuất 

khác nhau ngay lập tức. Đặc biệt vì chúng ta cần gấp rút ưu tiên và xây dựng các 

biện pháp trung và dài hạn.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Ấn Độ 

ʺẤn Độ không phản đối IMRB, nhưng hoàn toàn nhận thấy nhu cầu cấp thiết về 

R&D tích cực hơn để tận dụng nhiên liệu sạch và bền vững cho lĩnh vực hàng hải. 

Phái đoàn của chúng tôi rất may mắn đã lưu ý đến các tài liệu liên quan khác nhau 

trong cuộc họp này, cố gắng giải quyết nhiều mối quan tâm của chúng tôi về các 

cơ chế pháp lý, hành chính và thực thi được đề xuất cho việc thành lập và quản lý 

IMRF được đề xuất. Do đó, chúng tôi kêu gọi Ủy ban này vui lòng lưu ý đến 

những điều làm rõ và khẳng định được phản ánh trong các đệ trình đó, đặc biệt 

liên quan đến việc quản lý và phân phối công bằng quỹ, có nhận thức về bối cảnh 

lịch sử của quỹ đạo phát thải do con người gây ra và các cam kết của quốc gia 

thành viên theo UNFCCC để giải quyết vấn đề chính mối quan tâm của các quốc 

gia đang phát triển. Do đó, chúng tôi tin rằng cơ sở cho bất kỳ cuộc thảo luận nào 

thêm về IMRB sẽ là Nghị quyết hiện có của Ủy ban này MEPC.229 (65) về Thúc 

đẩy Hợp tác Kỹ thuật và Chuyển giao Công nghệ, công nhận hợp lệ CBDR-RC. 

Thưa ngài Chủ tịch, không có hoạt động nghiên cứu số lượng nào sẽ giải quyết 

được vấn đề toàn cầu về biến đổi khí hậu trừ khi lợi ích của các hoạt động đó 

được chia sẻ một cách hợp lý với những hoạt động nắm giữ chìa khóa để kiểm 

soát phát thải của trật tự thế giới trong tương lai, chẳng hạn như các quốc gia 

đang phát triển chiếm hơn 2/3 dân số thế giới. Như đã chỉ ra trong bài báo 

MEPC 76/7/20 đồng phản hồi của chúng tôi, hơn 70% các dự án nghiên cứu 

ngày nay tập trung vào một lĩnh vực địa lý cụ thể trên thế giới. Trừ khi diễn đàn 

này thể hiện một số nỗ lực táo bạo nhằm giảm thiểu sự mất cân bằng xã hội, 

kinh tế và công nghệ giữa các quốc gia thành viên, IMRF không thể có một con 

đường toàn diện về phía trước. 

Về các báo cáo bình luận, chúng tôi đồng ý với hầu hết các nội dung trong 7/58 
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từ Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là về sự cần thiết của Tổ chức này làm việc cùng với 

các Cơ quan khác của Liên hợp quốc, tận dụng các quỹ toàn cầu dành riêng cho 

Biến đổi khí hậu của UNFCC theo Điều 9, 10 và 11 của Thỏa thuận chung Paris. 

Về sự giải thích chi tiết trong MEPC 76/7/7 từ ICS và các tổ chức khác, đặc biệt 

với ý kiến rằng sẽ không có bất kỳ gánh nặng hành chính nào đối với các quốc 

gia thành viên vì việc thu quỹ có thể được thực hiện suôn sẻ thông qua Hệ thống 

thu thập dữ liệu dầu nhiên liệu hiện có của IMO, chúng tôi muốn trích dẫn sự 

chú ý của Ủy ban này đối với Quy định 22A.11 quy định rõ ràng rằng Tổ chức 

phải duy trì một cơ sở dữ liệu ẩn danh mà không có khả năng xác định một con 

tàu cụ thể và dữ liệu sẽ chỉ được truy cập cho mục đích phân tích và xem xét. Do 

đó, đề xuất sử dụng DCS để thu thuế sẽ không phù hợp với sự hiểu biết giữa các 

quốc gia thành viên trong khi thông qua các quy định của DCS rằng dữ liệu sẽ 

không được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 

ʺCác Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất xin cảm ơn tất cả những người gửi 

theo mục chương trình nghị sự này. UAE hỗ trợ thành lập Ban Nghiên cứu và 

Phát triển Hàng hải Quốc tế (IMRB), là một trong những biện pháp ngắn hạn 

được áp dụng được phân loại trong chiến lược ban đầu của IMO để điều phối và 

giám sát các hoạt động và nỗ lực Nghiên cứu&Phát triển. Tuy nhiên, chúng tôi 

không ủng hộ cấu trúc được đề xuất trong MEPC 76/7/7 vì nó không tuân thủ 

cấu trúc và chức năng của IMO. 

UAE cho rằng đề xuất này thiếu chiến lược SMART rõ ràng (Cụ thể, Đo lường 

được, Có thể đạt được, Thực tế hoặc Có liên quan và Có giới hạn thời gian) đối 

với các dự án Nghiên cứu & Phát triển được đề xuất. Do đó, UAE đồng ý với 

Thổ Nhĩ Kỳ rằng vấn đề này cần được đánh giá. 

Như đã chỉ rõ trong tài liệu MEPC 76/7/20 mà UAE là một trong những nhà 

đồng tài trợ rằng đề xuất này có những thách thức pháp lý đáng kể. Trong 

MEPC 75, UAE đã nêu lên một mối quan tâm liên quan đến khía cạnh pháp lý 

về vấn đề này. Tất nhiên IMO có thể đưa ra sửa đổi như vậy trong Phụ lục VI 

Công ước MARPOL nếu các Bên đồng ý làm như vậy. Tuy nhiên, mối quan tâm 

được nêu ra không liên quan đến việc sửa đổi mà là hướng tới mục tiêu của việc 

sửa đổi. Để làm rõ về khía cạnh pháp lý mà phái đoàn này muốn làm rõ, UAE 

muốn nêu câu hỏi sau: IMO có thể thông qua văn kiện pháp lý của mình, thành 

lập Tổ chức Phi chính phủ (NGO) và cung cấp kinh phí cho hoạt động của tổ 

chức phi chính phủ đó không? 
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Ở giai đoạn này, Ngài Chủ tịch, phái đoàn này không ủng hộ đề xuất trong 

MEPC 76/7/7.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Bỉ 

ʺChúng tôi hỗ trợ kế hoạch làm việc được đề xuất trong tài liệu MEPC 76/7/10. 

Nếu chúng ta thực hiện chuyển đổi sang vận tải không phát thải, lĩnh vực này 

cần phải có sự rõ ràng và chắc chắn, vì quá trình chuyển đổi này liên quan đến 

các khoản đầu tư đáng kể, cần phải được lập kế hoạch trước (điều này cũng đã 

được đề cập trong tài liệu MEPC 76 / 7/2). Do đó, chúng tôi chia sẻ quan điểm 

của những người đồng phản ứng với tài liệu MEPC 76/7/15 rằng chúng tôi cần 

khẩn trương bắt đầu công việc về các biện pháp trung và dài hạn tại ISWG KNK 

9 tiếp theo và rằng ít nhất một trong các biện pháp phải khuyến khích quá trình 

chuyển đổi nhiên liệu trước năm 2030. Như đã nêu trong tài liệu MEPC 76/7/42, 

chúng ta cần ưu tiên những biện pháp giúp chuyển đổi diễn ra. 

Trong cuộc thảo luận ngày hôm qua, chúng tôi đã nghe thấy một số quan ngại 

liên quan đến các khía cạnh pháp lý, do đó chúng tôi muốn tham khảo tài liệu 

MEPC 76/7/11 của chúng tôi. Mục đích của bản đệ trình này là cung cấp cho 

các Quốc gia Thành viên thông tin khách quan và rõ ràng về các khả năng hợp 

pháp để áp dụng các biện pháp MLT tại IMO. Kết luận chính là không có điều 

gì trong Công ước IMO năm 1948 ngăn cản các quốc gia thành viên thông qua 

MLTM. 

Liên quan đến các biện pháp được áp dụng, và tôi đang tham khảo các bản đệ 

trình MEPC 76/7/2, MEPC 76/7/15, MEPC 76/7/12, MEPC 76/7/42, chúng tôi 

hỗ trợ chuyển những đề xuất này để thảo luận thêm ở phiên họp tiếp theo. 

Chúng tôi ủng hộ việc thành lập Nhóm kỹ thuật thường trực về giảm phát thải 

KNK theo đề xuất trong tài liệu MEPC 76/7/9. Nếu chúng ta muốn đạt được tiến 

bộ với khối lượng công việc hiện tại và tôn trọng các mốc thời gian đã thống 

nhất trong chương trình các hành động tiếp theo của chiến lược ban đầu, thì sẽ 

thực sự cần nhiều công việc xen kẽ hơn. 

Hơn nữa, và như đã đề cập trong tài liệu MEPC 76/7/10, một chiến lược giảm 

phát thải KNK sửa đổi sẽ được Ủy ban lên kế hoạch thông qua vào mùa xuân 

năm 2023. Điều này đưa tôi đến tài liệu MEPC 76/7/12 và tôi muốn nhắc lại sự 

cần thiết phải bắt đầu công việc sửa đổi chiến lược vào năm 2021, như đã thống 

nhất trong Chiến lược ban đầu và Chương trình hành động tiếp theo.ʺ 
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Tuyên bố của phái đoàn Đức 

ʺCảm ơn Chủ tịch đã cho chúng tôi cơ hội phát biểu. 

Chúng tôi rất vui khi thấy rằng có nhiều đệ trình nhấn mạnh sự cần thiết phải bắt 

đầu chuyển đổi sang nhiên liệu tái tạo trong thập kỷ này. Những đệ trình này đến 

từ các nhóm quốc gia, các lợi ích trong ngành và xã hội dân sự. Chúng tôi hoan 

nghênh sự công nhận của Argentina và cộng sự trong MEPC 76/7/20 rằng các 

tàu ʺphát thải cực thấp hoặc không phát thảiʺ cần phải gia nhập hạm đội trong 

thập kỷ này. Điều này mang lại cho chúng tôi niềm tin rằng chúng tôi có thể 

thực hiện bước tiếp theo của mình trong sự đoàn kết hơn. 

Tuy nhiên, việc xem xét, xây dựng và thống nhất các biện pháp sẽ mất thời gian, 

cũng bởi vì các biện pháp trung hạn có thể có tác động lớn hơn đối với các Quốc 

gia và chúng ta sẽ cần chú ý hơn đến việc đánh giá và giải quyết các tác động 

tiêu cực không tương xứng đối với các Quốc gia, nếu thích hợp, và để đảm bảo 

rằng không có Quốc gia nào bị bỏ lại phía sau. 

Do đó, cần phải bắt đầu công việc xem xét các biện pháp trung hạn ở cơ hội đầu 

tiên, đó là ISWG-KNK 9. Theo quan điểm của đoàn công tác này, Ủy ban cần 

tiến hành một cách hiệu quả với các gói biện pháp tiếp theo và chúng tôi cho 

rằng rằng một cách tiếp cận có cấu trúc đảm bảo rằng các Quốc gia Thành viên 

có thể tiếp tục cùng nhau tiến lên sẽ hỗ trợ mong muốn như vậy - đó là lý do tại 

sao chúng tôi là nhà đồng tài trợ cho đề xuất kế hoạch làm việc trong MEPC 

76/7/10. 

Ngoài ra, chúng tôi đề xuất ISWG-KNK 9 xem xét đề xuất của Quần đảo 

Marshall và Quần đảo Solomon (MEPC 76/7/12) và mời các phái đoàn khác gửi 

đề xuất có tham vọng tương tự. 

Cụ thể, thưa Chủ tịch, phái đoàn chúng tôi: 

- Ủng hộ Kế hoạch làm việc được đề xuất trong MEPC 76/7/10 với 

sự hiểu biết rằng các biện pháp cần phải có hiệu lực ʹvào khoảng 

giữa thập kỷ nàyʹ phù hợp với MEPC 76/7/15 để giai đoạn 2 và 3 

cần được cô đọng. 

- Khuyến nghị đưa việc xem xét MEPC 76/7/12 (Quần đảo Marshalls 

và Solomon) vào ToR của ISWG-KNK 9. 

- Đương nhiên ủng hộ MEPC 76/7/15, đặc biệt là đề xuất có một quy 

trình làm việc chuyên biệt về việc xem xét các biện pháp trung hạn 

và một quy trình làm việc về LCA, cũng như về nguyên tắc 76/7/2 
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và 76/7/42. 

- Hoan nghênh sự hỗ trợ của ICS và các cộng sự trong MEPC 

76/7/39 để bắt đầu thảo luận về MBM càng sớm càng tốt, mặc dù 

chúng tôi cho rằng nên sử dụng các nguyên tắc hướng dẫn của 

Chiến lược ban đầu. 

- Hỗ trợ đề xuất cho Nhóm kỹ thuật thường trực trong MEPC 76/7/9 

vì chúng tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cuối cùng 

thiết lập các thỏa thuận làm việc vững chắc cho công việc tương lai 

của chúng tôi về giảm phát thải KNK từ vận tải biển quốc tế.ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Ấn Độ 

ʺChúng tôi cảm ơn tất cả những người gửi tài liệu liên quan đến chủ đề này. 

Ấn Độ là nhà đồng tài trợ của MEPC 76/7/10. Chúng tôi ủng hộ việc sử dụng tài 

liệu này làm cơ sở để xây dựng thêm Kế hoạch công tác. 

Chúng tôi ủng hộ những gì đã nói của Argentina, Brazil, Chile, UAE và những 

nước khác liên quan đến đánh giá Tác động và đưa vào Giai đoạn IV Theo dõi 

để duy trì tác động của các biện pháp đang được xem xét theo MEPC.1 / 

Circ.885. 

Chúng tôi muốn làm nổi bật một biện pháp ngắn hạn quan trọng cần được sự 

quan tâm khẩn cấp của Ủy ban - xây dựng các hướng dẫn mạnh mẽ về cường độ 

khí nhà kính / carbon cho tất cả các loại nhiên liệu. Trừ khi điều này được phát 

triển, các bên liên quan như chủ tàu, nhà sản xuất động cơ, nhà đóng tàu và các 

công ty cung cấp năng lượng sẽ khó đưa ra quyết định lựa chọn giữa các loại 

nhiên liệu phát thải carbon thấp và không phát thải carbon. Nó cũng sẽ ảnh 

hưởng đến hiệu quả của các biện pháp trung hạn. Chúng tôi được biết vấn đề 

này sẽ được thảo luận tại ISWG KNK 9 và hy vọng sẽ có kết luận sớm nhất. 

Chúng tôi không thể hỗ trợ Nhóm kỹ thuật thường trực về các vấn đề liên quan 

đến KNK. Chúng tôi có những hạn chế nghiêm trọng trong việc phân bổ nguồn 

lực và sẽ hỗ trợ Nhóm công tác và Quản trị công ty được sử dụng cho Thỏa 

thuận công tác. 

Phát triển nhiên liệu không phát thải carbon đã nhanh chóng trở thành ưu tiên 

hàng đầu từ quan điểm toàn ngành. Nhưng quá trình này sẽ không được thúc 

đẩy bởi ngành vận tải biển - quá trình này ngụ ý một quá trình chuyển đổi năng 

lượng toàn cầu, nơi vận tải biển sẽ là một trong nhiều ngành cạnh tranh cho các 

giải pháp nhiên liệu không phát thải carbon có khả năng mở rộng và cạnh tranh 
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về chi phí. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên đất liền cần thiết để khử 

cacbon trong vận tải biển là chìa khóa. Vì vậy, chúng tôi đề nghị MEPC yêu 

cầu các Quốc gia Thành viên, các Quan sát viên đảm bảo sự tham gia của các 

chuyên gia từ tất cả các bên liên quan, ví dụ: Các lĩnh vực sản xuất, lưu trữ và 

phân phối năng lượng carbon thấp và không, hệ thống đẩy dựa trên năng lượng 

tái tạo, v.v. trong quá trình thảo luận về các biện pháp ưu tiên giữa kỳ. 

Chúng ta không thể thảo luận về MBM bây giờ. Nó có thể được thảo luận như 

một phần của các biện pháp trung hạn cùng với các biện pháp đã được xác định 

khác như (các) Cơ chế Giảm phát thải Sáng tạo được đưa ra trong Chiến lược 

ban đầu. 

Cảm ơn Chủ tịchʺ. 

Tuyên bố của phái đoàn Quần đảo Cook 

Không bỏ ai lại phía sau 

Chà, chúng tôi đã bị bỏ lại phía sau trong những gì cho đến nay là một quá trình 

không công bằng minh bạch. 

Chúng ta sẽ phải đối mặt với biện pháp ngắn hạn để giảm thiểu những tác động 

tiêu cực đáng kể mà rõ ràng là công việc vẫn đang được tiến hành và hiện phải 

được giải quyết khẩn cấp. 

Ưu tiên của ISWG hoặc bất kỳ cơ chế nào ngài quyết định trong tương lai là xác 

định thông qua TOR của nó về cái gì KHÔNG CÂN XỨNG và điều này trước 

EIF của các sửa đổi mà chúng tôi sẽ bỏ phiếu vào ngày mai. Nếu không có điều 

này, chúng tôi không thể tin tưởng vào quá trình tiếp theo để xác định và giải 

quyết các tác động trung / dài hạn. 

Rõ ràng là Ủy ban cũng sẽ hướng dẫn ISWG phản ánh các bài học kinh nghiệm 

sáng kiến trong cùng một khung thời gian. 

Bất cứ điều gì được quyết định liên quan đến tài trợ cho Nghiên cứu & Phát 

triển hoặc MBM, tất cả các khoản tiền huy động được thông qua thuế phải ở 

trong lĩnh vực. 

Đối với lời kêu gọi MBM trừng phạt bằng cách đánh thuế; điều này dường như 

kêu gọi vận chuyển, động lực thúc đẩy thương mại thế giới và là một yếu tố thiết 

yếu trong việc cung cấp các SDGʹ để được sử dụng và vắt sữa như một con bò 

sữa. Tổ chức này không có vai trò cũng như không nên có chức năng gây quỹ để 

giải ngân cho một cơ quan khác nhằm bù đắp những thiếu hụt của các bên không 
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đáp ứng các cam kết tài chính của họ theo thỏa thuận của các Công ước khác. 

Đối với các mức thuế đánh trên tấn carbon được đề xuất, $ 100 tấn carbon được 

đề xuất sẽ có nghĩa là chi phí vượt quá $ 300 cho mỗi tấn nhiên liệu, tức là tăng 

hơn 55% do phí vận tải cao hơn. Nếu không được Ủy ban công nhận hoặc sự 

giảm nhẹ thông qua ʺmiễn trừʺ gánh nặng của các tác động tiêu cực đã được thể 

hiện trong Đánh giá các bên liên quan của SC mà chúng tôi sẽ phải đối mặt từ 

biện pháp ngắn hạn, chúng tôi đơn giản là không thể hấp thụ được những gia 

tăng như vậy. Vì những lý do này, chúng tôi không ủng hộ các biện pháp đề 

xuất..ʺ 

Tuyên bố của phái đoàn Indonesia 

ʺIndonesia mong muốn ủng hộ tài liệu MEPC 76/7/10 làm tài liệu cơ sở… để 

thảo luận về các biện pháp ngắn hạn và trung hạn, bao gồm nhận xét của 

Argentina và một số phái đoàn để đưa vào đánh giá tác động. 

Đối với Đề xuất về việc thiết lập mức thu khí nhà kính bắt buộc chung, chúng tôi 

cho rằng cơ chế này cần được xem xét thêm về tác động tiềm tàng, đặc biệt đối 

với các quốc gia đang phát triển. 

Lưu ý rằng trong tài liệu có nói rằng tác động tiềm tàng là ngắn hạn đến trung 

hạn và nó được cho là nhỏ, tôi e rằng điều đó không xảy ra đối với Indonesia, 

quốc gia có trên 14 triệu GT tàu đang hoạt động hàng hải quốc tế.. 

Thưa ngài Chủ tịch, chúng tôi cam kết hỗ trợ giảm phát thải KNK, đặc biệt liên 

quan đến vấn đề cũng bao gồm các biện pháp giúp đỡ các nước bị ảnh hưởng, 

như đã thảo luận trước đó… bởi vì nó cung cấp sự cân bằng, dựa trên sự hợp tác 

tích cực, giữa các biện pháp và các tác động. 

Hiện tại, chúng tôi e rằng chúng tôi không thực sự hiểu cách thức thu thuế từ 

hoạt động vận chuyển, trong khi một số, nếu không muốn nói là nhiều trong số 

họ cũng đang ở các bang đang phát triển, để tạo ra nguồn vốn giúp các bang 

đang phát triển… 

Ngoài ra, bản chất của loại thuế này là phổ biến theo cách nào đó mâu thuẫn với 

việc thực hiện nguyên tắc CBDR 

Vì vậy, thưa Chủ tịch, chúng tôi không thể ủng hộ đề xuất này trong giai đoạn 

này. 

 Chúng tôi yêu cầu nhận xét này được phản ánh trong báo cáo. 

Cảm ơn Ngài Chủ tịch.ʺ 
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Tuyên bố của phái đoàn Vanuatu 

ʺCảm ơn Chủ tịch 

Chiến lược ban đầu của IMO về giảm Phát thải KNK từ tàu quy định rằng các 

tác động đối với các Quốc gia của một biện pháp phải được đánh giá và tính đến 

khi thích hợp trước khi áp dụng biện pháp. Cần đặc biệt chú ý đến SIDS trong số 

những người khác. Cũng quy định rằng các tác động tiêu cực không tương xứng 

cần được đánh giá và giải quyết, khi thích hợp. 

Chúng tôi hiểu rằng do các tác động tiêu cực không tương xứng chưa được xác 

định, các tác động tiêu cực được chứng minh trong đánh giá tác động hiện tại 

đối với biện pháp ngắn hạn sẽ không được tính đến trước khi thông qua các sửa 

đổi PHỤ LỤC VI Công ước MARPOL khi bất kỳ tác động tiêu cực nào đối với 

chúng tôi sẽ là không cân xứng khi xét đến tình trạng dễ bị tổn thương của đất 

nước chúng ta. 

Thưa Chủ tịch và các đại biểu phân biệt, chúng tôi chỉ có thể hy vọng rằng các 

Quốc gia Thành viên IMO sẽ ưu tiên cho nhu cầu cấp thiết xác định đâu là tác 

động tiêu cực không cân xứng trước khi sửa đổi PHỤ LỤC VI Công ước 

MARPOL sẽ sớm được thông qua. 

Và tại sao chúng ta lại nhấn mạnh vào điểm này bây giờ?? 

Bởi vì yếu tố này thậm chí còn quan trọng hơn khi chúng tôi hiện đang xem xét 

MBM cho lĩnh vực vận tải biển với mức đầu vào vào năm 2025 là 100 đô la mỗi 

tấn CO2 tương đương với nhiên liệu nặng, điều này sẽ dẫn đến chi phí tăng 300 

đô la cho mỗi tấn nhiên liệu kể từ khi đáng buồn là một tấn nhiên liệu nặng hàng 

hải là khoảng 3 tấn CO2 / tấn nhiên liệu tiêu thụ. 

Do đó, giá nhiên liệu sẽ tăng từ 500 lên 800 USD và đây là lúc chúng tôi tin 

tưởng mạnh mẽ rằng chúng tôi cần khẩn trương xác định đâu là tác động tiêu 

cực không tương xứng đối với các bang trước khi các sửa đổi của Phụ lục VI 

Công ước MAPROL có hiệu lực để SIDS chắc chắn rằng tác động không cân 

xứng đó sẽ được xem xét trong tương lai. 

Thật vậy, chi phí nhiên liệu chiếm tới 50-60% tổng chi phí vận hành tàu và việc 

tăng giá nhiên liệu khoảng 60% vào năm 2025 chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực 

không cân xứng đối với SIDS ít nhất là trong giai đoạn tạm thời cho đến khi 

MBM hoàn thiện và gây ra dự kiến chuyển đổi miễn là công nghệ thực sự có 

sẵn. 

Thưa Chủ tịch, các Đại biểu ưu tú, tất cả chúng ta đều biết rằng ngành hàng hải 
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sẽ KHÔNG hấp thụ sự gia tăng chi phí nhiên liệu của một MBM mà sẽ chuyển 

sự gia tăng chi phí cho người tiêu dùng cuối cùng, tức là người dân Vanuatu 

(cũng như ở khắp các khu vực dễ bị tổn thương của chúng ta) vốn đã để đối phó 

với một trong những chi phí vận chuyển hàng hóa cao nhất trên thế giới. 

Liệu họ có được bồi thường? Tuyệt đối không! Và đó là pb phải được xem xét 

trước khi áp dụng bất kỳ MBM nào, quỹ sẽ không đến tay người dân Vanuatu để 

hấp thụ sự gia tăng chi phí hàng hóa mà hầu như tất cả đều đến bằng đường 

biển… vì chúng tôi phụ thuộc tới 95% vào vận tải quốc tế. 

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng với tư cách là người đồng tài trợ 

của MEPC 76/7/10, chúng tôi ủng hộ cách thức được đề xuất và thành lập Nhóm 

thường trực.ʺ 

MỤC 12 

Tuyên bố của quan sát viên từ CSC 

ʺThưa Chủ tịch, CSC không thể cho phép cuộc họp kết thúc mà không bày tỏ sự 

lo lắng tột độ về những diễn biến trong tuần này và chúng tôi muốn tuyên bố 

này được thêm vào hồ sơ cuộc họp. Thỏa thuận về một biện pháp ngắn hạn 

'khẩn cấp' để giảm cường độ carbon vận chuyển không có cơ chế thực thi và 

mức độ tham vọng được cố tình hiệu chỉnh để giống với hoạt động như bình 

thường không phải là một phản ứng nghiêm trọng đối với cuộc khủng hoảng khí 

hậu. Mức cải thiện 1,5% hàng năm theo yêu cầu của biện pháp này không bằng 

mức cải thiện 7% hàng năm cần thiết để duy trì sự ấm lên trong mục tiêu nhiệt 

độ 1,5 độ C của Thỏa thuận chung Paris, và chúng tôi chắc chắn sẽ gặp phải sự 

bối rối lo ngại của thế giới bên ngoài. 

Chúng tôi cũng lo ngại về việc tổ chức này tiếp tục xem xét đề xuất của IMRB 

và mức giá phi lý 70 cent / tấn đối với carbon của nó. Đề xuất lẽ ra đã bị loại bỏ 

tại cuộc họp này, nhưng thay vào đó bạn cho phép nó tồn tại và dành thời gian 

quý báu sẽ tốt hơn để thảo luận về các biện pháp thực tế nhằm khẩn cấp giảm 

thiểu ô nhiễm khí hậu từ tàu biển. Tất nhiên, chúng tôi hoan nghênh kế hoạch 

xem xét thêm đề xuất RMI / Sols với mức thuế 100 đô la / tấn ở mức KNK9, 

nhưng đề xuất này và các biện pháp khác sẽ cần được theo dõi nhanh nếu chúng 

đóng một phần có ý nghĩa trong việc đưa lượng khí thải từ tàu xuống theo quỹ 

đạo phù hợp với mục tiêu nhiệt độ 1,5C của PA. 

Cuối cùng, thưa Ngài Chủ tịch, sự thất bại trong tuần này, sau hơn mười năm 

cân nhắc, thậm chí coi vấn đề BC là một sự thoái thác bi thảm về trách nhiệm 
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của tổ chức này đối với Bắc Cực và thế giới. Băng ở Bắc Cực đang tan nhanh 

hơn gấp 3 lần so với phần còn lại của thế giới và việc đốt cháy nhiên liệu tàu bẩn 

đang đẩy nhanh quá trình băng tan. Việc xem xét vấn đề này nên là một vấn đề 

khẩn cấp ưu tiên đối với IMO. 

Trước khi tôi kết thúc, thưa Ngài Chủ tịch, chúng tôi cũng muốn phản đối cách 

xử lý các can thiệp của NGO trong cuộc họp này. Chúng tôi hiểu những áp lực 

mà cuộc họp đang phải chịu nhưng chỉ rút thẻ cuối cùng là gạt chúng tôi ra rìa 

theo cách sẽ không giúp tổ chức này giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu hoặc 

thực sự là nhiều thách thức môi trường khác mà ngành vận tải biển đang phải 

đối mặt. Chúng tôi hy vọng đây là lần cuối cùng điều này xảy ra." 

Tuyên bố của quan sát viên từ FOEI 

"Thưa Chủ tịch, 

FOEI, WWF, Môi trường Thái Bình Dương và Tổ chức Hòa bình xanh lo ngại 

về việc thiếu thỏa thuận hoặc thậm chí xem xét hành động có ý nghĩa để thấy 

những nỗ lực của vận tải biển quốc tế góp phần đảo ngược cuộc khủng hoảng 

khí hậu ở Bắc Cực. 

Chúng tôi lo ngại về cách tiếp cận 'Công việc như thông thường', trong đó yêu 

cầu cường độ carbon ngắn hạn chỉ phản ánh những cải thiện hiệu quả tự phát, và 

nếu không có bất kỳ quy định mới nào thì không có gì gần với mức cải thiện 7% 

hàng năm cần thiết để giảm lượng phát thải tàu biển theo cách phù hợp với các 

mục tiêu nhiệt độ của Thỏa thuận chung Paris. 

Hơn nữa, MEPC 76 không giải quyết được các hạng mục quan trọng trong 

chương trình nghị sự của mình, nổi bật nhất là việc giảm lượng phát thải muội 

than - một tác nhân gây ảnh hưởng mạnh đến khí hậu trong thời gian ngắn - từ 

các con tàu và các biện pháp loại bỏ lượng phát thải từ máy lọc khí ảnh hưởng 

đến các khu vực nhạy cảm bao gồm cả Bắc Cực. 

MEPC76 là cơ hội cuối cùng của IMO để chứng minh rằng các hành động của tổ 

chức này đối với tác động khí hậu do vận tải (CO2 và muội than) có liên quan 

đến việc đáp ứng các mục tiêu của Thỏa thuận chung Paris trước COP26 ở 

Glasgow. 

Một số thay đổi tương đối đơn giản đối với cách thức tiến hành các cuộc họp ảo 

(và có thể là trực tiếp) có thể tiết kiệm thời gian và làm cho quá trình đưa ra 

quyết định của IMO trở nên nhất quán và minh bạch hơn, chẳng hạn như cơ chế 

bỏ phiếu đơn giản. 
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Thưa Chủ tịch, các tổ chức xã hội dân sự đã cảm thấy đặc biệt đau khổ trong 

suốt cuộc họp này. Chúng tôi đã làm theo yêu cầu của bạn và thực hiện mọi nỗ 

lực để rút ngắn và hạn chế các can thiệp của chúng tôi, chỉ để chúng được thừa 

nhận sau cuộc thảo luận, hoặc loại trừ hoàn toàn vì không có thời gian." 

 

 

 


