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PHỤ LỤC 1  

NGHỊ QUYẾT MEPC.324(75)  

(thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2020) 

SửA ĐổI PHụ LụC CủA NGHị ĐịNH THƢ NĂM 1997 SửA ĐổI 

 CÔNG ƢớC QUốC Tế Về NGĂN NGừA Ô NHIễM Từ TÀU, NĂM 1973,  

NHƢ SửA ĐổI CủA NGHị ĐịNH THƢ NĂM 1978 CÓ LIÊN QUAN 

Sửa đổi Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL 

(Quy trình lấy mẫu và xác minh hàm lƣợng lƣu huỳnh trong dầu nhiên liệu và 

Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lƣợng (EEDI))  

ủY BAN BảO Vệ MÔI TRƢờNG BIểN,  

CĂN CỨ THEOĐiều 38(a) trong Công ƣớc của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về các chức 

năng mà Ủy ban Bảo vệ Môi trƣờng Biển đƣợc phép thực hiện theo quy định trong các 

công ƣớc quốc tế về phòng chống và kiểm soát ô nhiễm từ tàu biển,  

CŨNG CĂN CỨ THEOĐiều 16 của Công ƣớc quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu, năm 

1973, đƣợc sửa đổi bởi các Nghị định thƣ năm 1978 và 1997 liên quan đến Công ƣớc 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 đƣợc các Bên thông qua,  

CŨNG CĂN CỨ THEOMEPC.1/Circ.882 đã yêu cầu các Bên áp dụng các sửa đổi đối với 

phụ mục VI của Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL liên quan đến thủ tục xác minh đối với 

mẫu dầu nhiên liệu theo Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL (quy định 18.8.2 hoặc quy định 

14.8) trƣớc khi có hiệu lực,  

XEM XÉT, tại phiên họp thứ bảy mƣơi lăm, đã đề xuất sửa đổi Phụ lục VI Công ƣớc 

MARPOL liên quan đến các thủ tục lấy mẫu và xác minh hàm lƣợng lƣu huỳnh trong dầu 

nhiên liệu và Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lƣợng (EEDI), đƣợc ban hành theo Điều 16 

(2) (a) Công ƣớc MARPOL,  

1 THÔNG QUA, phù hợp với điều 16(2)(d) Công ƣớc MARPOL, các sửa đổi đối 

với Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL, văn bản đƣợc nêu trong phụ lục của nghị quyết này; 

2  XÁC ĐỊNH, phù hợp với điều 16(2)(f)(iii) Công ƣớc MARPOL, rằng các sửa đổi 

sẽ đƣợc coi là đã đƣợc chấp nhận vào ngày 1 tháng 10 năm 2021 trừ khi trƣớc ngày đó, 

không ít hơn một phần ba các Bên hoặc các đội tàu buôn kết hợp chiếm không dƣới 50% 

tổng trọng tải của đội tàu buôn thế giới, đã thông báo với Tổ chức về sự phản đối của họ đối 

với các sửa đổi;  
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3  MỜICác Bên cần lƣu ý rằng, phù hợp với Điều 16(2)(g)(ii) Công ƣớc MARPOL, 

các sửa đổi nói trên sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2022 sau khi họ chấp nhận theo 

đoạn 2 ở trên;  

4  CŨNG MỜICác Bên xem xét việc áp dụng sớm các sửa đổi phụ lục;  

5  YÊU CẦUTổng thƣ ký, với mục đích của Điều 16 (2) (e) Công ƣớc MARPOL, 

chuyển các bản sao có chứng thực của nghị quyết này và văn bản của các sửa đổi có trong 

phụ lục cho tất cả các Bên Công ƣớc MARPOL;  

6  CŨNG YÊU CẦUTổng thƣ ký chuyển các bản sao của nghị quyết này và phụ lục 

của nó cho các Thành viên của Tổ chức không phải là các Bên Công ƣớc MARPOL.  



MEPC 75/18/Add.1  

Phụ lục 1, Trang 3 

I:\MEPC\75\MEPC 75-18-Add.1.docx 

PHỤ LỤC 

 

CÁC SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI PHỤ LỤC VI CÔNG ƢỚC MARPOL 

 

(Quy trình lấy mẫu và xác minh hàm lƣợng lƣu huỳnh trong dầu nhiên liệu và  

Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lƣợng (EEDI))  

 

Quy định 1 

Ứng dụng 

 

1 Toàn văn quy định 1 đƣợc thay thế bằng: 

 

"Các quy định của Phụ lục này sẽ áp dụng cho tất cả các tàu, trừ trƣờng hợp có quy 

định rõ ràng khác." 

 

Quy định 2 

Định nghĩa 

 

2 Các đoạn mới từ 52 đến 56 đƣợc chèn vào sau đoạn 51, nhƣ sau: 

 

"52  Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu có nghĩa là nồng độ lƣu huỳnh 

trong dầu nhiên liệu, đƣợc đo bằng% m/m đƣợc thử nghiệm theotiêu chuẩn đƣợc 

Tổ chức chấp nhận..
1
 

 

53  Nhiên liệu có điểm chớp cháy thấp nghĩa là dầu nhiên liệu khí hoặc lỏng có 

nhiệt độ bốc cháy thấp hơn mức cho phép khác theo khoản 2.1.1 của quy định 4 của 

chƣơng II-2 của Công ƣớc quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển (SOLAS), 1974, 

đã đƣợc sửa đổi.  

 

54  MARPOL đã giao mẫu nghĩa là mẫu dầu nhiên liệu đƣợc giao theo 

quy định 18.8.1 của Phụ lục này.  

 

55 Mẫu đang sử dụng là mẫu dầu nhiên liệu đang sử dụng trên tàu biển. 

 

56  Mẫu trên tàu có nghĩa là mẫu dầu nhiên liệu đƣợc sử dụng hoặc chuyên 

chở để sử dụng trên tàu đó."  

 

Quy định 14  

                                                           
1
Tham khảo ISO 8754: 2003 Sản phẩm dầu mỏ - Xác định hàm lƣợng lƣu huỳnh - Phép đo phổ huỳnh quang 

tia X phân tán năng lƣợng. 
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Ôxít lưu huỳnh (SOX) và vật chất dạng hạt 

 

3 Các đoạn mới từ 8 đến 13 và các tiêu đề liên quan đƣợc chèn vào sau đoạn 7 hiện 

có nhƣ sau: 

 

"Lấy mẫu và thử nghiệm dầu nhiên liệu đang sử dụng và trên tàu 

 

8  Nếu cơ quan có thẩm quyền của một Bên yêu cầu phân tích mẫu đang sử 

dụng hoặc trên tàu, thì việc đó phải đƣợc thực hiện theo quy trình xác minh nêu trong 

phụ lục VI của Phụ lục này để xác định xem dầu nhiên liệu đang đƣợc sử dụng hoặc 

đƣợc vận chuyển để sử dụng. hội đồng quản trị đáp ứng các yêu cầu tại khoản 1 hoặc 

khoản 4 của quy định này. Mẫu đang sử dụng sẽ đƣợc rút ra có tính đến các hƣớng 

dẫn do Tổ chức xây dựng.
2
Mẫu trên tàu phải đƣợc rút ra có tính đến các hƣớng 

dẫn do Tổ chức xây dựng.
3 

 

9  Mẫu phải đƣợc đại diện cơ quan có thẩm quyền niêm phong bằng một 

phƣơng tiện nhận dạng duy nhất đƣợc lắp đặt trƣớc sự chứng kiến của đại diện tàu. 

Con tàu sẽ đƣợc cung cấp tùy chọn giữ lại một mẫu trùng lặp.  

 

Điểm lấy mẫu dầu nhiên liệu đang sử dụng 

 

10  Đối với mỗi tàu tuân theo quy định 5 và 6 của Phụ lục này, (các) điểm lấy 

mẫu 

phải đƣợc trang bị hoặc đƣợc chỉ định cho mục đích lấy mẫu đại diện của dầu nhiên 

liệu đƣợc sử dụng trên tàu có tính đến các hƣớng dẫn do Tổ chức xây dựng.
2 

 

11  Đối với một con tàu đƣợc đóng trƣớc ngày 1 tháng 4 năm 2022, (các) điểm 

lấy mẫu nêu trong đoạn 10 phải đƣợc lắp đặt hoặc chỉ định không muộn hơn lần 

khảo sát đổi mới đầu tiên nhƣ đã xác định trong quy định 5.1.2 của Phụ lục này vào 

hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm 2023.  

 

12  Các yêu cầu của đoạn 10 và 11 trên đây không áp dụng cho hệ thống cung 

cấp dầu nhiên liệu cho nhiên liệu có nhiệt độ bốc cháy thấp dùng cho mục đích đốt 

cháy để đẩy hoặc vận hành trên tàu. 

 

13  Cơ quan có thẩm quyền của một Bên, nếu thích hợp, sẽ sử dụng việc lấy 

                                                           
2
Tham khảo Hướng dẫn 2019 về lấy mẫu trên tàu để xác minh hàm lượng lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu được 

sử dụng trên tàu (MEPC.1/Circ.864/Rev.1). 

3
Tham khảo Hướng dẫn năm 2020 về việc lấy mẫu dầu nhiên liệu dự kiến sử dụng hoặc mang trên tàu để sử dụng 

trên tàu (MEPC.1/Circ.889). 
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mẫu 

(các) điểm đƣợc (đƣợc) trang bị hoặc chỉ định cho mục đích lấy (các) mẫu đại diện 

của dầu nhiên liệu đang đƣợc sử dụng trên tàu để xác minh rằng dầu nhiên liệu tuân 

thủ quy định này. Việc lấy mẫu dầu nhiên liệu của cơ quan có thẩm quyền của Bên 

phải đƣợc thực hiện càng nhanh càng tốt mà không làm cho tàu bị chậm trễ quá 

mức."  

 

Quy định 18  

Tính sẵn có và chất lượng của dầu nhiên liệu 

 

4 Đoạn 8.2 đƣợc thay thế bằng đoạn sau: 

 

"8.2  Nếu một Bên yêu cầu mẫu đại diện đƣợc phân tích, thì nó phải đƣợc thực 

hiện theo quy trình xác minh nêu trong phụ lục VI của Phụ lục này để xác định xem 

dầu nhiên liệu có đáp ứng các yêu cầu của Phụ lục này hay không."  

 

Quy định 20  

Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng đạt được (EEDI đạt được) 

 

5 Đoạn 3 mới đƣợc thêm vào sau đoạn 2 hiện có, nhƣ sau: 

 

"3  Đối với mỗi con tàu tuân theo quy định 21 của Phụ lục này, Cơ quan quản 

lý hoặc bất kỳ tổ chức nào đƣợc ủy quyền hợp pháp phải báo cáo Tổ chức về các 

giá trị EEDI cần thiết và đạt đƣợc và thông tin liên quan, có tính đến các hƣớng dẫn 

do Tổ chức xây dựng,
4
thông qua giao tiếp điện tử: 

 

.1  trong vòng 7 tháng kể từ khi hoàn thành khảo sát theo quy định 5.4 

của Phụ lục này; hoặc là 

 

.2  trong vòng 7 tháng sau ngày 1 tháng 4 năm 2022 đối với tàu đƣợc 

giao trƣớc ngày 1 tháng 4 năm 2022."  

 

Quy định 21  

EEDI bắt buộc 

 

6  Bảng1 hiện có (Các hệ số giảm (tính theo phần trăm) cho EEDI so với dòng tham 

chiếu EEDI) và các chú thích cuối trang liên quan đƣợc thay thế bằng bảng sau:  

"  

                                                           
4
Tham khảo Hướng dẫn năm 2018 về phương pháp tính Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng đạt được 

(EEDI) cho tàu mới (nghị quyết MEPC.308 (73)), đƣợc sửa đổi bởi Tổ chức. 
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Loại tàu Kích thƣớc 

Giai đoạn 

0 

1.1.2013 

- 

31.12.2014 

Giai đoạn 

1 

1.1.2015 

- 

31.12.2019 

Giai đoạn 

2 

1.1.2020 

- 

31.3.2022 

Giai đoạn 

2 

1.1.2020 

- 

31.12.2024 

Giai 

đoạn 3 

1.4.2022 

trở đi 

Giai 

đoạn 3 

1.1.2025 

trở đi 

Tàu chở 

hàng rời 

20.000 DWT trở 

lên 
0 10  20  30 

10.000 trở lên 

nhƣng dƣới 

20.000 DWT 

Không có 

thông tin 
0-10

*  
0-20*  0-30* 

Tàu chở khí 

15.000 DWT trở 

lên 
0 10 20  30  

10.000 trở lên 

nhƣng dƣới 

15.000 DWT 

0 10  20  30 

2.000 trở lên 

nhƣng dƣới 

10.000 DWT 

Không có 

thông tin 
0-10*  0-20*  0-30* 

 

Tàu chở 

dầu 

20.000 DWT trở 

lên 
0 10  20  30 

4.000 trở lên 

nhƣng dƣới 

20.000 DWT 

Không có 

thông tin 
0-10*  0-20*  0-30* 

Tàu 

Container 

200.000 DWT 

trở lên 
0 10 20  50  

120.000 trở lên 

nhƣng dƣới 

200.000 

DWT 

 

0 

 

10 

 

20 
 

 

45 
 

80.000 trở lên 

nhƣng dƣới 

120.000 

DWT 

 

0 

 

10 

 

20 
 

 

40 
 

40.000 trở lên 

nhƣng dƣới 

80.000 DWT 

 

0 

 

10 

 

20 
 

 

35 
 

15.000 trở lên 

nhƣng dƣới 

40.000 DWT 

 

0 

 

10 

 

20 
 

 

30 
 

10.000 trở lên 

nhƣng dƣới 

15.000 DWT 

Không có 

thông tin 

 

0-10* 

 

0-20* 

  

15-30* 

 

Tàu chở 15.000 DWT trở 0 10 15  30  
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Loại tàu Kích thƣớc 

Giai đoạn 

0 

1.1.2013 

- 

31.12.2014 

Giai đoạn 

1 

1.1.2015 

- 

31.12.2019 

Giai đoạn 

2 

1.1.2020 

- 

31.3.2022 

Giai đoạn 

2 

1.1.2020 

- 

31.12.2024 

Giai 

đoạn 3 

1.4.2022 

trở đi 

Giai 

đoạn 3 

1.1.2025 

trở đi 

hàng thông 

thƣờng 

lên 

3.000 trở lên 

nhƣng dƣới 

15.000 DWT 

Không có 

thông tin 

 

0-10* 

 

0-15* 

  

0-30* 

 

Tàu vận 

chuyển 

hàng lạnh 

5.000 DWT trở 

lên 

0 10  15  30 

3.000 trở lên 

nhƣng dƣới 

5.000 DWT 

Không có 

thông tin 

 

0-10* 

  

0-15* 

  

0-30* 

Tàu vận 

chuyển kết 

hợp 

20.000 DWT trở 

lên 

0 10  20  30 

4.000 trở lên 

nhƣng dƣới 

20.000 DWT 

Không có 

thông tin 

 

0-10* 

  

0-20* 

  

0-30* 

Tàu chở khí 

tự nhiên 

hóa lỏng 

(LNG) *** 

10.000 DWT trở 

lên Không có 

thông tin 

10** 20  30  

Tàu chở 

hàng Ro-ro 

(Tàu vận 

chuyển 

phƣơng 

tiện) *** 

 

10.000 DWT trở 

lên 

Không có 

thông tin 

 

5** 

  

15 

  

30 

 

Tàu chở 

hàng Ro-

ro*** 

2.000 DWT trở 

lên 

Không có 

thông tin 

5**  20  30 

1.000 trở lên 

nhƣng dƣới 

2.000 DWT 

Không có 

thông tin 

 

0-5*,** 

  

0-20* 

  

0-30* 

 

Tàu chở 

khách ro-

ro*** 

1.000 DWT trở 

lên 

Không có 

thông tin 

5**  20  30 

250 trở lên 

nhƣng dƣới 

1.000 DWT 

Không có 

thông tin 

 

0-5*,** 

  

0-20* 

  

0-30* 

Tàu chở 

khách du 

lịch *** có 

85.000 GT trở 

lên 

Không có 

thông tin 

5** 20  30  

25.000 trở lên Không có      



MEPC 75/18/Add.1  

Phụ lục 1, Trang 8 

I:\MEPC\75\MEPC 75-18-Add.1.docx 

Loại tàu Kích thƣớc 

Giai đoạn 

0 

1.1.2013 

- 

31.12.2014 

Giai đoạn 

1 

1.1.2015 

- 

31.12.2019 

Giai đoạn 

2 

1.1.2020 

- 

31.3.2022 

Giai đoạn 

2 

1.1.2020 

- 

31.12.2024 

Giai 

đoạn 3 

1.4.2022 

trở đi 

Giai 

đoạn 3 

1.1.2025 

trở đi 

động cơ 

không 

thông 

thƣờng 

nhƣng dƣới 

85.000 GT 

thông tin 0-5*,** 0-20* 0-30* 

*  Hệ số suy giảm đƣợc nội suy tuyến tính giữa hai giá trị phụ thuộc vào kích thƣớc tàu. 

Giá trị thấp hơn của hệ số giảm đƣợc áp dụng cho cỡ tàu nhỏ hơn. 

**  Giai đoạn 1 bắt đầu cho những con tàu đó vào ngày 1 tháng 9 năm 2015. 

***  Hệ số giảm áp dụng cho những tàu đƣợc giao vào hoặc sau ngày 1 tháng 9 năm 2019, 

nhƣ đƣợc định nghĩa trong đoạn 43 của quy định 2.  

Lƣu ý: không có nghĩa là không áp dụng EEDI bắt buộc."  

 

7  Trong bảng 2 (Các thông số để xác định giá trị tham chiếu cho các loại tàu khác 

nhau), hàng đầu tiên tƣơng ứng với loại tàu đƣợc xác định trong quy định 2.25 đƣợc 

thay thế bằng dòng sau:  

 

"2.25 Tàu chở hàng rời 961,79 
DWT của tàu có DWT ≤ 279.000 

279.000 trong đó DWT> 279.000 
0,477" 

 

Phụ mục I  

Mẫu Giấy chứng nhận Ngăn ngừa Ô nhiễm Không khí Quốc tế (IAPP) (Quy định 8) 

 

Bổ sung cho Giấy chứng nhận Ngăn ngừa Ô nhiễm Không khí Quốc tế (Giấy chứng 

nhận IAPP) Hồ sơ về xây dựng và thiết bị 

 

8 Đoạn 2.3.4 và 2.3.5 mới đƣợc chèn vào sau đoạn 2.3.3 nhƣ sau: 

 

"2.3.4Tàu đƣợc trang bị (các) điểm lấy mẫu đƣợc chỉ định phù hợp với quy định 

14.10 hoặc 14.11… ............................................................................................. □ 

 

2.3.5  Theo quy định 14.12, yêu cầu lắp đặt hoặc chỉ định (các) điểm lấy mẫu 

phù hợp với quy định 14.10 hoặc 14.11 không áp dụng cho hệ thống cung cấp dầu 

nhiên liệu cho nhiên liệu có điểm chớp cháy thấp cho mục đích đốt cháy để đẩy 

hoặc vận hành trên tàu. ........................................................................................  □" 

 

Phụ mục VI  
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Quy trình xác minh nhiên liệu đối với các mẫu dầu nhiên liệu MARPOL Phụ lục VI 

(quy định 18.8.2) 

 

9 Toàn văn phụ lục VI đƣợc thay thế bằng phần sau: 

 

"Quy trình xác minh đối với mẫu dầu nhiên liệu MARPOL Phụ lục VI (quy 

định 18.8.2 hoặc quy định 14.8) 

 

Quy trình xác minh liên quan sau đây sẽ đƣợc sử dụng để xác định xem dầu nhiên 

liệu đƣợc giao, đang sử dụng hoặc đƣợc vận chuyển để sử dụng trên tàu có đáp ứng 

giới hạn lƣu huỳnh áp dụng theo quy định 14 của Phụ lục này hay không.. 

 

Phụ lục này đề cập đến các mẫu dầu nhiên liệu Phụ lục VI Công ƣớc 

MARPOL đại diện sau đây: 

 

Phần 1 - mẫu dầu nhiên liệu đƣợc giao
5
theo quy định 18.8.1, sau đây đƣợc 

gọi là "mẫu MARPOL đã giao" nhƣ đƣợc định nghĩa trong quy định 2.54. 

 

Phần 2 - mẫu dầu nhiên liệu đang sử dụng,
6
đƣợc dự định sử dụng hoặc 

mang theo để sử dụng trên tàu theo quy định 14.8, sau đây đƣợc gọi là 

"mẫu đang sử dụng" nhƣ đƣợc định nghĩa trong quy định 2.55 và "mẫu 

trên tàu"
7
nhƣ đƣợc định nghĩa trong 

quy định 2.56.  

 

Phần 1 –Mẫu đƣợc giao MARPOL 

 

1 Yêu cầu chung 

 

1.1  Mẫu đại diện của dầu nhiên liệu, đƣợc yêu cầu theo quy định 18.8.1 

(mẫuđƣợc giao MARPOL) sẽ đƣợc sử dụng để xác minh hàm lƣợng lƣu huỳnh 

trong dầu nhiên liệu đƣợc giao cho tàu.  

 

1.2  Một Bên, thông qua cơ quan có thẩm quyền của mình, sẽ quản lý thủ 

tục xác minh.  

                                                           
5
Các mẫu đƣợc lấy theo Hướng dẫn lấy mẫu dầu nhiên liệu năm 2009 để xác định sự phù hợp với Phụ lục 

VI Công ước MARPOL đã sửa đổi (nghị quyết MEPC.182 (59)). 

6
Các mẫu đƣợc lấy theo Hướng dẫn 2019 về lấy mẫu trên tàu để xác minh hàm lượng lưu huỳnh trong dầu 

nhiên liệu được sử dụng trên tàu (MEPC.1/Circ.864/Rev.1). 

7
Tham khảo Hướng dẫn năm 2020 về việc lấy mẫu dầu nhiên liệu dự kiến sử dụng hoặc mang trên tàu để sử dụng 

trên tàu (MEPC.1/Circ.889). 
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1.3  Phòng thí nghiệm thực hiện quy trình thử nghiệm lƣu huỳnh nêu trong phụ 

lục này phải đƣợc công nhận hợp lệ
8
đối với phƣơng pháp thử đƣợc sử dụng.  

 

2 Quy trình xác minh Phần 1 

 

2.1  Mẫu đƣợc giao MARPOL phải đƣợc cơ quan có thẩm quyền chuyển đến 

phòng thí nghiệm..  

 

2.2 Phòng thí nghiệm sẽ: 

 

.1  ghi chi tiết số niêm phong và nhãn mẫu vào biên bản thử nghiệm;  

 

.2  ghi lại tình trạng niêm phong của mẫu nhƣ đã nhận vào biên bản 

thử nghiệm; và 

 

.3  từ chối bất kỳ mẫu nào mà con dấu đã bị phá vỡ trƣớc khi nhận và 

ghi lại sự từ chối đó vào hồ sơ thử nghiệm.  

 

2.3  Nếu niêm phong của mẫu nhận đƣợc vẫn chƣa bị phá vỡ, phòng thí 

nghiệm phải tiến hành thủ tục xác minh và: 

 

.1 mở niêm phong mẫu; 

 

.2 đảm bảo rằng mẫu đƣợc đồng nhất hoàn toàn; 

 

.3 rút ra hai mẫu con từ mẫu; và 

 

.4  niêm phong lại mẫu và ghi lại các chi tiết đóng lại mới vào hồ sơ 

thử nghiệm. 

 

2.4  Hai mẫu phụ phải đƣợc thử nghiệm liên tiếp, phù hợp với phƣơng pháp 

thử nghiệm quy định đƣợc nêu trong quy định 2.52 của Phụ lục này. Đối với mục 

đích của quy trình xác minh Phần 1 này, kết quả phân tích thử nghiệm phải đƣợc 

gọi là '1A' và '1B':  

 

.1  kết quả '1A' và '1B' phải đƣợc ghi vào hồ sơ thử nghiệm phù 

hợp với các yêu cầu của phƣơng pháp thử nghiệm; và 

                                                           
8
Phòng thí nghiệm phải đƣợc công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 hoặc tiêu chuẩn tƣơng đƣơng đối 

với việc thực hiện thử nghiệm hàm lƣợng lƣu huỳnh nhất định ISO 8754: 2003. 
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.2  nếu kết quả của '1A' và '1B' nằm trong độ lặp lại (r)
9
của phƣơng 

pháp thử thì kết quả đƣợc coi là hợp lệ; hoặc là 

 

.3  nếu kết quả '1A' và '1B' không nằm trong độ lặp lại (r) của phƣơng 

pháp thử thì cả hai kết quả đều bị loại bỏ và phòng thí nghiệm phải 

lấy hai mẫu phụ mới và thử nghiệm. Chai mẫu phải đƣợc niêm 

phong lại theo mục 2.3.4 sau khi các mẫu phụ mới đã đƣợc lấy.  

 

.4  trong trƣờng hợp có hai lần không đạt đƣợc độ lặp lại giữa '1A' và 

'1B', phòng thí nghiệm phải điều tra nguyên nhân của lỗi đó và giải 

quyết trƣớc khi tiến hành thử nghiệm thêm mẫu. Để giải quyết vấn 

đề lặp lại đó, hai ví dụ con mới sẽ đƣợc lấy theo đoạn 2.3. Mẫu 

phải đƣợc niêm phong lại theo mục 2.3.4 sau khi các mẫu phụ mới 

đã đƣợc lấy.  

 

2.5  Nếu kết quả thử nghiệm của '1A' và '1B' là hợp lệ, thì giá trị trung bình 

của hai kết quả này sẽ đƣợc tính. Giá trị trung bình phải đƣợc gọi là 'X' và phải 

đƣợc ghi vào hồ sơ thử nghiệm:  

 

.1  nếu kết quả 'X' bằng hoặc nhỏ hơn giới hạn áp dụng theo yêu cầu 

của quy định 14, dầu nhiên liệu sẽ đƣợc coi là đáp ứng yêu cầu; 

hoặc là 

 

.2  nếu kết quả 'X' lớn hơn giới hạn áp dụng theo yêu cầu của quy 

định 14, dầu nhiên liệu sẽ đƣợc coi là không đáp ứng yêu cầu.  

 

Bảng 1: Tóm tắt Phần 1 Quy trình mẫu đƣợc giao MARPOL 

 

Trên cơ sở phƣơng pháp thử đƣợc nêu trong quy định 2.52 của Phụ lục này 

Giới hạn áp dụng% m/m: 

V 

Kết quả 2.5.1: X ≤ V Kết quả 2.5.2: X> V 

0.10 Đáp ứng yêu cầu Không đáp ứng yêu cầu 

0.50 

 Kết quả 'X' đƣợc báo cáo đến 2 chữ số thập phân 

 

2.6  Kết quả cuối cùng thu đƣợc từ quy trình xác minh này sẽ đƣợc đánh giá bởi 

cơ quan có thẩm quyền. 

                                                           
9
Tính toán độ lặp lại (r) phù hợp với ISO 4259: 2017-2 và nhƣ đƣợc xác định trong phƣơng pháp thử nghiệm 

đƣợc sử dụng. 
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2.7  Phòng thí nghiệm phải cung cấp một bản sao của biên bản thử nghiệm 

cho cơ quan có thẩm quyền quản lý quy trình xác minh.  

 

Phần 2 - Mẫu đang sử dụng và trên tàu 

 

3 Yêu cầu chung 

 

3.1  Mẫu đang sử dụng hoặc trên tàu, nếu thích hợp, sẽ đƣợc sử dụng để xác 

minh hàm lƣợng lƣu huỳnh của dầu nhiên liệu đƣợc thể hiện bằng mẫu dầu nhiên 

liệu đó tại điểm lấy mẫu.  

 

3.2  Một Bên, thông qua cơ quan có thẩm quyền của mình, sẽ quản lý thủ 

tục xác minh.  

 

3.3  Một phòng thí nghiệm thực hiện quy trình thử nghiệm lƣu huỳnh đƣợc 

đƣa ra trongphụ lục phải có sự công nhận hợp lệ
10

đối với phƣơng pháp thử nghiệm 

sẽ đƣợc sử dụng.  

 

4 Quy trình xác minh Phần 2 

 

4.1  Cơ quan có thẩm quyền phải chuyển mẫu đang sử dụng hoặc trên tàu tới 

phòng thí nghiệm.  

 

4.2 Phòng thí nghiệm sẽ: 

 

.1  ghi chi tiết số niêm phong và nhãn mẫu vào biên bản thử nghiệm;  

 

.2  ghi lại tình trạng niêm phong của mẫu nhƣ đã nhận vào biên bản thử 

nghiệm; và 

 

.3  từ chối bất kỳ mẫu nào mà con dấu đã bị phá vỡ trƣớc khi nhận và 

ghi lại sự từ chối đó vào hồ sơ thử nghiệm.  

 

4.3  Nếu niêm phong của mẫu nhận đƣợc vẫn chƣa bị phá vỡ, phòng thí 

nghiệm phải tiến hành thủ tục xác minh và:  

 

.1 mở niêm phong mẫu; 

                                                           
10

Phòng thí nghiệm phải đƣợc công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 hoặc tiêu chuẩn tƣơng đƣơng 

cho việc thực hiện thử nghiệm hàm lƣợng lƣu huỳnh nhất định ISO 8754: 2003. 
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.2 đảm bảo rằng mẫu đƣợc đồng nhất hoàn toàn; 

 

.3 rút ra hai mẫu con từ mẫu; và 

 

.4  niêm phong lại mẫu và ghi lại các chi tiết niêm phong lại mới vào 

hồ sơ thử nghiệm.  

 

4.4  Hai mẫu phụ phải đƣợc thử nghiệm liên tiếp, phù hợp với phƣơng pháp 

thử nghiệm quy định đƣợc nêu trong quy định 2.52 của Phụ lục này. Đối với mục 

đích của quy trình xác minh Phần 2 này, kết quả thu đƣợc sẽ đƣợc gọi là '2A' và 

'2B': 

 

.1  kết quả '2A' và '2B' phải đƣợc ghi vào hồ sơ thử nghiệm phù hợp 

với các yêu cầu của phƣơng pháp thử; và 

 

.2  nếu kết quả '2A' và '2B' nằm trong độ lặp lại (r)
11

của phƣơng pháp 

thử thì kết quả đƣợc coi là hợp lệ; hoặc là 

 

.3  nếu kết quả '2A' và '2B' không nằm trong độ lặp lại (r) của phƣơng 

pháp thử thì cả hai kết quả đều bị loại bỏ và phòng thí nghiệm 

phải lấy hai mẫu phụ mới và thử nghiệm. Chai mẫu phải đƣợc 

đóng lại theo mục 4.3.4 sau khi đã lấy các mẫu phụ mới; và 

 

.4  trong trƣờng hợp có hai lần không đạt đƣợc độ lặp lại giữa '2A' và 

'2B', phòng thí nghiệm phải điều tra nguyên nhân của sự không đạt 

đó và giải quyết trƣớc khi tiến hành thử nghiệm thêm mẫu. Để giải 

quyết vấn đề lặp lại đó, hai mẫu con mới sẽ đƣợc lấy theo đoạn 4.3. 

Mẫu phải đƣợc niêm phong lại theo mục 4.3.4 sau khi các mẫu phụ 

mới đã đƣợc lấy.  

 

4.5  Nếu kết quả thử nghiệm '2A' và '2B' là hợp lệ, thì giá trị trung bình của 

hai kết quả này sẽ đƣợc tính. Giá trị trung bình đó phải đƣợc gọi là 'Z' và phải 

đƣợc ghi vào hồ sơ thử nghiệm:  

 

.1  nếu 'Z' bằng hoặc nhỏ hơn giới hạn áp dụng theo yêu cầu của 

quy định 14, thì hàm lƣợng lƣu huỳnh của dầu nhiên liệu đƣợc 

thể hiện trong mẫu thử nghiệm sẽ đƣợc coi là đáp ứng yêu cầu;  

                                                           
11

Tính toán độ lặp lại (r) phù hợp với ISO 4259: 2017-2 và nhƣ đƣợc xác định trong phƣơng pháp thử 

nghiệm đƣợc sử dụng. 



MEPC 75/18/Add.1  

Phụ lục 1, Trang 14 

I:\MEPC\75\MEPC 75-18-Add.1.docx 

 

.2  nếu 'Z' lớn hơn giới hạn áp dụng theo yêu cầu của quy định 14 

nhƣng nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn áp dụng đó + 0,59R (trong đó R 

là độ tái lập của phƣơng pháp thử),
12

thì hàm lƣợng lƣu huỳnh của 

dầu nhiên liệu đƣợc thể hiện bằng mẫu thử mẫu phải đƣợc coi là 

đáp ứng yêu cầu; hoặc là 

 

.3  nếu 'Z' lớn hơn giới hạn áp dụng theo yêu cầu của quy định 14 + 

0,59R, thì hàm lƣợng lƣu huỳnh của dầu nhiên liệu đƣợc thể hiện 

trong mẫu thử nghiệm sẽ đƣợc coi là không đáp ứng yêu cầu.  

 

Bảng 2: Tóm tắt quy trình mẫu đang sử dụng hoặc trên tàu
13 

 

Trên cơ sở phƣơng pháp thử nghiệm nêu trong quy định 2.52 của Phụ lục này 

Giới hạn áp dụng% 

m/m: 

V 

Giá trị biên 

thử nghiệm: 

W 

Kết quả 4.5.1: 

Z ≤ V 

Kết quả 

4.5.2: 

V < Z ≤ W 

Kết quả 4.5.3: 

Z > W 

0,10 0,11 Đáp ứng yêu 

cầu 

Đáp ứng 

yêu cầu 

Không đáp 

ứng yêu cầu 0,50 0,53 

  Kết quả 'Z' đƣợc báo cáo đến 2 chữ số thập 

phân 

 

4.6  Kết quả cuối cùng thu đƣợc từ quy trình xác minh này sẽ đƣợc đánh giá bởi 

cơ quan có thẩm quyền.  

 

4.7  Phòng thí nghiệm phải cung cấp một bản sao của biên bản thử nghiệm 

cho cơ quan có thẩm quyền quản lý quy trình xác minh."  

 

 

***  

                                                           
12

Tính toán độ tái lập (R) theo ISO 4259: 2017-2 và nhƣ đƣợc xác định trong phƣơng pháp thử nghiệm đƣợc 

sử dụng. 

13
Kết quả thử nghiệm do Công ty hoặc các đơn vị khác thực hiện nằm ngoài quy trình của Công ƣớc 

MARPOL và do đó cần đƣợc xem xét theo cách tiếp cận do ISO 4259: 2017-2 đƣa ra liên quan đến các mẫu 

do ngƣời nhận lấy. 
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PHỤ LỤC 2 

 

NGHỊ QUYẾT MEPC.325(75)  

(thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2020) 

 

SửA ĐổI CÔNG ƢớC QUốC Tế Về KIểM SOÁT VÀ  

QUảN LÝ NƢớC DằN VÀ CẶN NƢỚC DẰN CỦA TÀU, NĂM 2004 

 

Sửa đổi quy định E-1 và phụ mục I 

 

(Vận hành thử nghiệm hệ thống quản lý nƣớc dằn và  

mẫu Giấy chứng nhận quản lý nƣớc dằn quốc tế) 

 

ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG BIỂN,  

 

CĂN CỨ THEOĐiều 38(a) trong Công ƣớc của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về các chức 

năng mà Ủy ban Bảo vệ Môi trƣờng Biển đƣợc phép thực hiện theo quy định trong các 

công ƣớc quốc tế về phòng chống và kiểm soát ô nhiễm từ tàu biển,  

 

CŨNG CĂN CỨ THEOĐiều 19 của Công ƣớc quốc tế về kiểm soát và quản lý nƣớc dằn và 

cặn nƣớc dằn của tàu, năm 2004 (Công ƣớc BWM), quy định thủ tục sửa đổi và trao cho Ủy 

ban bảo vệ môi trƣờng biển của Tổ chức chức năng xem xét các sửa đổi liên quan đến Công 

ƣớc để các Bên thông qua,  

 

XEM XÉT, tại phiên họp thứ bảy mƣơi lăm, đề xuất sửa đổi Công ƣớc BWM liên quan 

đến việc vận hành thử nghiệm các hệ thống quản lý nƣớc dằn và mẫu Giấy chứng nhận 

Quản lý nƣớc dằn quốc tế,  

 

1  THÔNG QUA, phù hợp với Điều 19(2)(c) của Công ƣớc BWM, các sửa đổi đối 

với quy định E-1 và phụ mục I;  

2  XÁC ĐỊNH, phù hợp với Điều 19(2)(e)(ii) của Công ƣớc BWM, rằng các sửa đổi 

sẽ đƣợc coi là đã đƣợc chấp nhận vào ngày 1 tháng 12 năm 2021 trừ khi, trƣớc ngày đó, 

hơn một phần ba các Bên đã thông báo cho Tổng thƣ ký rằng họ phản đối các sửa đổi;  

3  MỜICác Bên lƣu ý rằng, phù hợp với Điều 19(2)(f)(ii) của Công ƣớc BWM, các 

sửa đổi nói trên sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2022 sau khi họ chấp nhận phù 

hợp với khoản 2 ở trên;  

4  CŨNG MỜICác Bên xem xét việc áp dụng các sửa đổi đối với quy định E-1 

liên quan đến việc thử nghiệm chạy thử càng sớm càng tốt cho các tàu đƣợc treo cờ 

của mình, có tính đến Hướng dẫn về việc thử nghiệm vận hành hệ thống quản lý 

nước dằn (BWM.2/Circ.70/Rev.1), có thể đƣợc sửa đổi;  
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5  QUYẾT ĐỊNHrằng việc phân tích đƣợc thực hiện trong bối cảnh thử nghiệm vận 

hành phải đƣợc biểu thị;  

6  YÊU CẦUTổng thƣ ký, với mục đích của Điều 19 (2) (d) của Công ƣớc BWM, 

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 Công ƣớc BWM;  

7  CŨNG YÊU CẦUTổng thƣ 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 ƣớc BWM;  

8  YÊU CẦU THÊMTổng thƣ ký lập một văn bản Công ƣớc BWM hợp nhất đƣợc 

chứng nhận.  
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PHỤ LỤC 

 

SửA ĐổI CÔNG ƢớC QUốC Tế Về KIểM SOÁT  

VÀ QUảN LÝ NƢớC DằN VÀ CẶN NƢỚC DẰN CỦA TÀU 

 

Quy định E-1  

Khảo sát 

 

1 Đoạn 1.1 đƣợc thay thế bằng đoạn sau: 

 

".1  Khảo sát ban đầu trƣớc khi tàu đƣợc đƣa vào sử dụng hoặc trƣớc khi Giấy 

chứng nhận yêu cầu theo quy định E-2 hoặc E-3 đƣợc cấp lần đầu tiên. Cuộc 

khảo sát này sẽ xác minh rằng kế hoạch quản lý nƣớc dằn theo yêu cầu của 

quy định B-1 và bất kỳ cấu trúc, thiết bị, hệ thống, lắp đặt, bố trí và vật liệu 

hoặc quy trình liên quan nào đều tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của Công ƣớc 

này. Cuộc khảo sát này sẽ xác nhận rằng một cuộc thử nghiệm chạy thử đã 

đƣợc tiến hành để xác nhận việc lắp đặt bất kỳ hệ thống quản lý nƣớc dằn 

nào bằng cách chứng minh rằng các quá trình cơ học, vật lý, hóa học và sinh 

học của nó đang hoạt động bình thƣờng, có tính đến các hƣớng dẫn do Tổ 

chức xây dựng.* 

 

2 Đoạn 1.5 đƣợc thay thế bằng đoạn sau: 

 

".5  Một cuộc khảo sát bổ sung, tổng thể hoặc một phần, tùy theo tình hình, sẽ 

đƣợc thực hiện sau khi thay đổi, thay thế hoặc sửa chữa đáng kể kết cấu, thiết 

bị, hệ thống, phụ kiện, bố trí và vật liệu cần thiết để đạt đƣợc sự tuân thủ đầy 

đủ với Công ƣớc này. Việc khảo sát phải nhằm đảm bảo rằng bất kỳ sự thay 

đổi, thay thế hoặc sửa chữa quan trọng nào nhƣ vậy đã đƣợc thực hiện một 

cách hiệu quả, để con tàu tuân thủ các yêu cầu của Công ƣớc này. Khi một 

cuộc khảo sát bổ sung đƣợc thực hiện để lắp đặt bất kỳ hệ thống quản lý nƣớc 

dằn nào, cuộc khảo sát này phải xác nhận rằng một cuộc thử nghiệm chạy thử 

đã đƣợc tiến hành để xác nhận việc lắp đặt hệ thống bằng cách chứng minh 

rằng các quá trình cơ học, vật lý, hóa học và sinh học của nó đang hoạt động 

bình thƣờng, có tính đến các hƣớng dẫn do Tổ chức xây dựng.
*
" 

 

 

                                                           
*
Tham khảo Hướng dẫn năm 2020 về thử nghiệm vận hành hệ thống quản lý nước dằn 

(BWM.2/Circ.70/Rev.1), có thể đƣợc sửa đổi. 
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Phụ mục I  

Mẫu Giấy chứng nhận quản lý nước dằn của tàu quốc tế 

 

3  Phần chú thích "Số IMO" trong mục "Chi tiết tàu" đƣợc thay thế bằng phần sau:  

 

"Hệ thống số nhận dạng tàu IMO đƣợc Tổ chức thông qua theo nghị quyết A.1117 

(30), có thể đƣợc sửa đổi."  

 

4  Văn bản dƣới tiêu đề "Chi tiết về (các) phƣơng pháp quản lý nƣớc dằn đƣợc sử dụng" 

đƣợc thay thế bằng văn bản sau:  

 

"Phƣơng pháp quản lý nƣớc dằn đƣợc sử dụng ................................................  

 Ngày cài đặt (nếu có) (dd/mm/yyyy) ...................................................  

Tên nhà sản xuất (nếu có) ....................................................................  

 

(Các) phƣơng pháp quản lý nƣớc dằn chính đƣợc sử dụng trên con tàu này là:  

  phù hợp với quy định D-1 

 phù hợp với quy định D-2 

(mô tả) ..................................................................................................  

 con tàu phải tuân theo quy định D-4 

 cách tiếp cận khác phù hợp với quy định......................................... " 

 

***  
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PHỤ LỤC 3 

 

NGHỊ QUYẾT MEPC.326(75)  

(thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2020) 

 

HƢớNG DẫN NĂM 2020 Về GIÁM SÁT HÀM LƢợNG LƢU HUỳNH TRUNG BÌNH 

TRONG DầU NHIÊN LIệU TRÊN TOÀN THế GIớI ĐƢợC CUNG CấP Để Sử DụNG 

TRÊN TÀU 

 

ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG BIỂN,  

CĂN CỨ THEOĐiều 38(a) trong Công ƣớc của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về các chức 

năng mà Ủy ban Bảo vệ Môi trƣờng Biển (sau đây gọi là "Ủy ban") đƣợc phép thực 

hiện theo quy định trong các công ƣớc quốc tế về phòng chống và kiểm soát ô nhiễm từ 

tàu biển,  

CŨNG CĂN CỨ THEO rằng tại phiên họp thứ sáu mƣơi mốt của mình, Ủy ban đã thông 

qua Hướng dẫn năm 2010 về giám sát hàm lượng lưu huỳnh trung bình trong các loại dầu 

nhiên liệu trên toàn thế giới được cung cấp để sử dụng trên tàu theo nghị quyết MEPC.192 

(61), sau đó đã đƣợc sửa đổi bởi nghị quyết MEPC.273 (69),  

CĂN CỨ TIẾP THEO, tại phiên họp thứ bảy mƣơi của mình, Ủy ban đã thông qua nghị 

quyết MEPC.280 (70), Ngày có hiệu lực của việc thực hiện tiêu chuẩn dầu nhiên liệu 

trong quy định 14.1.3 Công ước MARPOL Phụ lục VI, xác nhận "ngày 1 tháng 1 năm 

2020" là ngày có hiệu lực của thực hiện để các tàu tuân thủ yêu cầu về hàm lƣợng lƣu 

huỳnh 0,50% m/m trên toàn cầu trong yêu cầu về dầu nhiên liệu,  

CÔNG NHẬN sự cần thiết phải sửa đổi Hướng dẫn năm 2010 để giám sát hàm lượng lưu 

huỳnh trung bình trong các loại dầu nhiên liệu trên toàn thế giới được cung cấp để sử dụng 

trên tàu do giới hạn hàm lƣợng lƣu huỳnh 0,50% m/m có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 

2020 và các loại dầu nhiên liệu tiềm năng sẽ đƣợc sử dụng để tuân thủ giới hạn này,  

LƢU Ý rằng quy định 14.2 Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL yêu cầu rằng hàm lƣợng 

lƣu huỳnh trung bình trong dầu nhiên liệu dƣ trên toàn thế giới cung cấp để sử dụng trên 

tàu phải đƣợc giám sát có tính đến các hƣớng dẫn do Tổ chức xây dựng,  

SAU KHI XEM XÉT, tại phiên họp thứ bảy mƣơi lăm, khuyến nghị của Ban Thƣ ký,  

1  THÔNG QUA Hướng dẫn năm 2020 để giám sát hàm lượng lưu huỳnh trung bình 

trong dầu nhiên liệu trên toàn thế giới được cung cấp để sử dụng trên tàu, nhƣ đƣợc nêu 

trong phụ lục của nghị quyết này;  

2  Các chính phủ thành viên của URGES và các tổ chức quan tâm cung cấp các 

nguồn lực và chuyên môn cần thiết cho việc thực hiện Hƣớng dẫn;  

3  HƢỚNG DẪN Ban Thƣ ký sử dụng phƣơng pháp nêu trong Hƣớng dẫn này khi 
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giám sát hàm lƣợng lƣu huỳnh trung bình hàng năm trong các loại dầu nhiên liệu trên 

toàn thế giới đƣợc cung cấp để sử dụng trên tàu; và 

4  HỦY BỎ Hƣớng dẫn đƣợc thông qua bởi nghị quyết MEPC.192 (61) đã đƣợc sửa 

đổi, kể từ ngày này.  
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PHỤ LỤC 

 

HƢớNG DẫN NĂM 2020 Về GIÁM SÁT HÀM LƢợNG LƢU HUỳNH TRUNG BÌNH 

TRONG DầU NHIÊN LIệU TRÊN TOÀN THế GIớI ĐƢợC CUNG CấP Để Sử DụNG 

TRÊN TÀU 

 

Lời nói đầu 

 

1  Mục tiêu chính của Hƣớng dẫn là thiết lập một phƣơng pháp đã thống nhất để theo 

dõi hàm lƣợng lƣu huỳnh trung bình của dầu nhiên liệu đƣợc cung cấp để sử dụng trên tàu 

có tính đến giới hạn lƣu huỳnh theo yêu cầu của quy định 14 Phụ lục VI Công ƣớc 

MARPOL.  

 

Giới thiệu 

 

2  Cơ sở cho các Hƣớng dẫn này đƣợc cung cấp trong quy định 14.2 Phụ lục VI Công 

ƣớc MARPOL. Trong khi quy định 14.2 Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL chỉ đề cập đến 

nhiên liệu còn lại, nó đã đƣợc thống nhất để giám sát hàm lƣợng lƣu huỳnh trung bình của 

nhiên liệu chƣng cất.  

 

3  Sau khi giới hạn hàm lƣợng lƣu huỳnh 0,50% m/m có hiệu lực vào ngày 1 tháng 

1 năm 2020, MEPC 74 đã công nhận rằng một số loại dầu nhiên liệu tuân thủ có thể 

thuộc loại nhiên liệu còn lại trong khi các loại dầu nhiên liệu tuân thủ khác có thể thuộc 

loại nhiên liệu chƣng cất, do đó đã đồng ý rằng hàm lƣợng lƣu huỳnh trung bình trên toàn 

thế giới cần đƣợc theo dõi do các giới hạn lƣu huỳnh yêu cầu theo quy định 14 Phụ lục 

VI Công ƣớc MARPOL.  

 

4  Theo quan điểm trên, ba loại sau nên đƣợc sử dụng để theo dõi hàm lƣợng lƣu 

huỳnh trung bình trong dầu nhiên liệu trên toàn thế giới:  

 

.1 dầu nhiên liệu không quá 0,10%; 

 

.2 dầu nhiên liệu không quá 0,50% nhƣng trên 0,10%; và 

 

.3 dầu nhiên liệu vƣợt 0,50% 

 

Định nghĩa 

 

5 Đối với mục đích của Hƣớng dẫn này, các định nghĩa sau đây sẽ đƣợc áp dụng:  

 

1  Nhiên liệu dư: 
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Dầu nhiên liệu cho mục đích đốt cháy đƣợc giao và sử dụng trên tàu có độ 

nhớt động học ở 40 ° C lớn hơn 11,00 centistokes
1
 (mm

2
/s). 

 

.2 Nhiên liệu chưng cất: 

 

Dầu nhiên liệu cho mục đích đốt cháy đƣợc giao và sử dụng trên tàu có độ 

nhớt động học ở 40 ° C thấp hơn hoặc bằng 11,00 centistokes
1
 (mm

2
/s). 

 

.3 Nhà cung cấp dịch vụ lấy mẫu và thử nghiệm: 

 

Một công ty, trên cơ sở thƣơng mại, cung cấp dịch vụ thử nghiệm và lấy mẫu nhiên 

liệu boongke đƣợc giao cho tàu nhằm mục đích đánh giá các thông số chất lƣợng 

của các loại nhiên liệu này, bao gồm cả hàm lƣợng lƣu huỳnh. 

 

.4 Giá trị tham chiếu Aws_ECA: 

 

Giá trị của hàm lƣợng lƣu huỳnh trung bình trên toàn thế giới đối với tổng số dầu 

nhiên liệu (sản phẩm chƣng cất và cặn) có hàm lƣợng lƣu huỳnh không vƣợt quá 

0,10% đƣợc cung cấp để sử dụng trên tàu, dựa trên dữ liệu thu thập đƣợc trong 3 

năm đầu tiên và đƣợc xác định trên cơ sở các đoạn 6 đến 12 trong số các Hƣớng 

dẫn này.  

 

.5 Giá trị tham chiếu Aws_Non-ECA: 

 

Giá trị của hàm lƣợng lƣu huỳnh trung bình trên toàn thế giới đối với tổng số dầu 

nhiên liệu (sản phẩm chƣng cất và cặn) có hàm lƣợng lƣu huỳnh không vƣợt quá 

0,50% nhƣng trên 0,10%, đƣợc cung cấp để sử dụng trên tàu, dựa trên dữ liệu thu 

thập 3 năm đầu tiên và nhƣ đƣợc xác định trên cơ sở các đoạn từ 6 đến 12 của 

Hƣớng dẫn này.  

 

.6 Giá trị tham chiếu Aws_Quy định4: 

 

Giá trị của hàm lƣợng lƣu huỳnh trung bình trên toàn thế giới đối với dầu nhiên liệu 

tổng số (sản phẩm chƣng cất và cặn) có hàm lƣợng lƣu huỳnh vƣợt quá 0,50% đƣợc 

cung cấp để sử dụng trên tàu, dựa trên dữ liệu thu thập đƣợc trong 3 năm đầu tiên 

và đƣợc xác định trên cơ sở quy định tại đoạn 6 đến 12 trong số các Hƣớng dẫn 

này.  

 

                                                           
1
Tham khảo ISO 8217: 2012. 
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Theo dõi và tính toán trung bình luân phiên hàng năm và 3 năm 

 

Theo dõi 

 

6  Việc giám sát phải dựa trên tính toán hàm lƣợng lƣu huỳnh trung bình trong nhiên 

liệu chƣng cất và cặn kết hợp trên cơ sở lấy mẫu và thử nghiệm bởi các dịch vụ thử 

nghiệm độc lập. Bắt đầu lại vào năm 2020, hàm lƣợng lƣu huỳnh trung bình trong ba loại 

đƣợc nêu trong đoạn 4 nên đƣợc tính toán. Sau 3 năm, các giá trị tham chiếu để giám sát 

sẽ đƣợc thiết lập nhƣ mô tả trong đoạn 12.  

 

Tính toán trung bình hàng năm 

 

7  Cơ sở của việc giám sát là tính toán hàm lƣợng lƣu huỳnh trung bình của nhiên liệu 

còn lại và nhiên liệu chƣng cất hàng năm ở mỗi loại trong ba loại trong đoạn 4.  

 

8  Việc tính toán hàm lƣợng lƣu huỳnh trung bình đƣợc thực hiện nhƣ sau:  

 

Đối với một năm dƣơng lịch nhất định, hàm lƣợng lƣu huỳnh của các mẫu đƣợc 

phân tích
2
(một mẫu cho mỗi lần giao hàng trong đó hàm lƣợng lƣu huỳnh đƣợc 

xác định bằng phân tích dầu nhiên liệu) đƣợc ghi lại. Hàm lƣợng lƣu huỳnh của 

các mẫu dầu nhiên liệu đƣợc phân tích đƣợc nhân với khối lƣợng tƣơng ứng của 

chúng, sau đó cộng lại và sau đó chia cho tổng khối lƣợng của dầu nhiên liệu 

đƣợc phân tích trong mỗi loại nhƣ đã nêu trong đoạn 4.  

 

9  Công thức toán học cho phƣơng pháp tính toán đƣợc mô tả đƣợc nêu trong phụ 

lục của Hƣớng dẫn này.  

 

10  Để làm cơ sở cho các quyết định đầy đủ thông tin, cần có một biểu đồ đồ họa về sự 

phân bố hàm lƣợng lƣu huỳnh toàn cầu dựa trên số lƣợng dầu nhiên liệu liên quan đến từng 

phạm vi hàm lƣợng lƣu huỳnh tăng dần mỗi năm: 

 

.1  nhiên liệu dƣ và nhiên liệu chƣng cất có hàm lƣợng lƣu huỳnh dƣới hoặc 

bằng 1,00%: tính theo% lƣu huỳnh theo gia số 0,10%; và 

 

.2  nhiên liệu dƣ và nhiên liệu chƣng cất cho hàm lƣợng lƣu huỳnh trên 

1,00%: tính theo% lƣu huỳnh theo gia số 0,50%.  

 

Trung bình luân phiên trong ba năm 

 

                                                           
2
Tham khảo ISO 8754: 2003. 
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11  Mức trung bình luân phiên trong 3 năm sẽ đƣợc tính nhƣ sau:  

 

Acr = (Ac1 + Ac2 + Ac3)/3  

 

Trong đó:  

 

Acr = tổng hàm lƣợng S trung bình luân phiên của tất cả các 

lần gửi đƣợc kiểm tra trong khoảng thời gian 3 năm 

 

Ac1, Ac2, Ac3  =  Hàm lƣợng S trung bình riêng lẻ của tất cả các lần 

gửi đƣợc kiểm tra cho mỗi năm đang đƣợc xem xét 

 

Acr sẽ đƣợc tính toán lại mỗi năm bằng cách thêm con số mới nhất cho 

Ac và xóa con số cũ nhất.  

 

Đối với tính toán trung bình hàng năm, tất cả các loại dầu nhiên liệu ít hơn 

0,05% lƣu huỳnh phải đƣợc tính là 0,03%.  

 

Cài đặt các giá trị tham chiếu 

 

12  Các giá trị tham chiếu của hàm lƣợng lƣu huỳnh trung bình trên toàn thế giới cho 

mỗi loại dầu nhiên liệu đƣợc cung cấp trong đoạn 4 đƣợc cung cấp để sử dụng trên tàu 

phải là Awx, trong đó x = ws_ECA, ws_Non-ECA, ws_regulation4 và Awx = Acr đƣợc 

tính vào tháng 1 của năm sau 3 năm đầu tiên mà dữ liệu đƣợc thu thập trên cơ sở các 

Hƣớng dẫn này. Aw phải đƣợc biểu thị dƣới dạng phần trăm.  

 

Nhà cung cấp dịch vụ lấy mẫu và thử nghiệm 

 

13  Hiện có ba nhà cung cấp dịch vụ lấy mẫu và xét nghiệm theo Hƣớng dẫn này.  

 

14  Bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ lấy mẫu và xét nghiệm bổ sung nào sẽ đƣợc MEPC phê 

duyệt theo các tiêu chí sau:  

 

.1 phải tuân theo sự chấp thuận của MEPC, MEPC sẽ áp dụng các tiêu chí 

này; 

 

.2  đƣợc cung cấp đội ngũ nhân viên kỹ thuật và quản lý gồm các chuyên gia 

có trình độ chuyên môn, cung cấp phạm vi phù hợp về địa lý và đại diện 

địa phƣơng để đảm bảo các dịch vụ chất lƣợng một cách kịp thời;  

 

.3  cung cấp các dịch vụ đƣợc điều chỉnh bởi Bộ quy tắc đạo đức đƣợc lập 
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thành văn bản;  

 

.4 độc lập về lợi ích thƣơng mại trong kết quả giám sát; 

 

.5  thực hiện và duy trì một hệ thống chất lƣợng đƣợc quốc tế công nhận, đƣợc 

chứng nhận bởi một tổ chức đánh giá độc lập, nhằm đảm bảo tính tái tạo và 

tính lặp lại của các dịch vụ đƣợc đánh giá nội bộ, giám sát và thực hiện 

trong các điều kiện đƣợc kiểm soát; và 

 

.6  lấy một số lƣợng đáng kể các mẫu hàng năm nhằm mục đích giám sát toàn 

cầu hàm lƣợng lƣu huỳnh trung bình của nhiên liệu chƣng cất và nhiên liệu 

dƣ.  

 

Phƣơng pháp tính toán tiêu chuẩn hóa 

 

15  Trƣớc ngày 31 tháng 1 năm sau, mỗi nhà cung cấp dịch vụ lấy mẫu và thử nghiệm 

phải cung cấp thông tin cần thiết cho việc tính toán hàm lƣợng lƣu huỳnh trung bình của 

nhiên liệu chƣng cất và nhiên liệu dƣ cho Ban thƣ ký IMO hoặc một bên thứ ba đã đƣợc 

đồng ý khác trên cơ sở có định dạng đƣợc hai bên nhất trí, đƣợc MEPC phê duyệt. Bên này 

sẽ xử lý thông tin và sẽ cung cấp kết quả theo định dạng đã thống nhất cho MEPC. Từ 

quan điểm của các vị trí cạnh tranh, thông tin liên quan nên đƣợc coi là nhạy cảm.  
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PHỤ LỤC 

 

TÍNH TOÁN HÀM LƢợNG LƢU HUỳNH TRUNG BÌNH DựA TRÊN Số LƢợNG 

 

Lưu ý:bất cứ nơi nào "tất cả giao phẩm" đƣợc đề cập, điều này có nghĩa là để chỉ tất cả các 

giao phẩm đƣợc lấy mẫu và kiểm tra lƣu huỳnh và đƣợc tính đến với mục đích giám sát.  

 

Tính toán có trọng số cho số lƣợng 

 

 
Trong đó: 

 

Acj = hàm lƣợng lƣu huỳnh trung bình của tất cả các giao phẩm đƣợc lấy 

mẫu trên toàn thế giới trong năm j 

ai = hàm lƣợng lƣu huỳnh của từng mẫu riêng lẻ để cho giao phẩm i 

Nj = tổng số mẫu đƣợc lấy trong năm j 

mi = khối lƣợng của dầu nhiên liệu có hàm lƣợng lƣu huỳnh làai. 

 

***  

 



MEPC 75/18/Add.1  

Phụ lục 4, Trang 1 

I:\MEPC\75\MEPC 75-18-Add.1.docx 

PHỤ LỤC 4 

 

NGHỊ QUYẾT MEPC.327(75)  

(thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2020) 

 

KHUYếN KHÍCH CÁC QUốC GIA THÀNH VIÊN XÂY DựNG VÀ Đệ TRÌNH CÁC 

Kế HOạCH HÀNH ĐộNG QUốC GIA Tự NGUYệN Để GIảI QUYếT LƢợNG PHÁT 

THảI KNK Từ TÀU 

 

ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG BIỂN,  

 

CĂN CỨ THEO Điều 38(a) trong Công ƣớc của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về các 

chức năng mà Ủy ban Bảo vệ Môi trƣờng Biển (sau đây gọi là "Ủy ban") đƣợc phép 

thực hiện theo quy định trong các công ƣớc quốc tế về phòng chống và kiểm soát ô 

nhiễm từ tàu biển,  

 

ĐÃ THÔNG QUAnghị quyết MEPC.304 (72) về Chiến lược IMO ban đầu về giảm phát 

thải KNK từ tàu (Chiến lƣợc ban đầu),  

 

LƢU Ý rằng Chiến lƣợc ban đầu bao gồm, trong số các biện pháp khác còn có một 

biện pháp ngắn hạn ứng cử viên để khuyến khích phát triển và cập nhật các kế hoạch 

hành động quốc gia nhằm phát triển các chính sách và chiến lƣợc để giải quyết phát 

thải KNK từ vận chuyển quốc tế phù hợp với các hƣớng dẫn do Tổ chức xây dựng, có 

tính đến sự cần thiết phải tránh các biện pháp khu vực hoặc đơn phƣơng,  

 

LƢU Ý CŨNG có vai trò của các Quốc gia Thành viên trong việc mở rộng các nỗ lực 

giảm phát thải cho tất cả các lĩnh vực liên quan đến vận tải biển mà không nhất thiết phải 

có trong các công ƣớc của Tổ chức,  

 

LƢU Ý THÊM nghị quyết MEPC.323 (74) về việc Mời các Quốc gia Thành viên khuyến 

khích hợp tác tự nguyện giữa các khu vực cảng và vận tải biển để góp phần giảm phát 

thải KNK từ tàu biển,  

 

CÔNG NHẬNrằng nhiều Quốc gia Thành viên đã và đang thực hiện các hành động ở 

cấp quốc gia để tạo điều kiện giảm phát thải KNK từ các tàu,  

 

KHUYẾN CÁO những Quốc gia Thành viên đã chuẩn bị các Kế hoạch Hành động Quốc 

gia và khuyến khích họ chia sẻ kinh nghiệm của mình với Tổ chức,  

 

CÔNG NHẬN rằng IMO đã khởi động Dự án Đối tác Hiệu quả Năng lƣợng Hàng hải 

Toàn cầu (GloMEEP) vào năm 2015, với 10 quốc gia đang phát triển là Quốc gia Hoa 
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tiêu Dẫn đầu (LPC). Theo dự án, bằng cách đƣa ra một số tài liệu hƣớng dẫn chung, Tổ 

chức đã hỗ trợ thành công các LPC phát triển các chiến lƣợc quốc gia để giải quyết 

lƣợng khí thải từ tàu.,  

 

CŨNG CÔNG NHẬN giá trị của việc huy động các nguồn lực quốc gia, thúc đẩy kinh 

nghiệm và chia sẻ thông tin và hợp tác cho tất cả các bên liên quan của quốc gia,  

 

XEM XÉT khuyến nghị của phiên họp thứ sáu Cuộc họp chuyên đề của Nhóm Công 

tác về Giảm phát thải KNK từ tàu (ISWG-GHG 6),  

 

1  MỜI các Quốc gia Thành viên tự nguyện đệ trình các Kế hoạch Hành động 

Quốc gia của họ cho Tổ chức, vạch ra các chính sách và hành động tƣơng ứng, càng 

sớm càng tốt và cung cấp các bản cập nhật, nếu có liên quan, sau đó;  

 

2 ĐỀ XUẤT Các Kế hoạch Hành động Quốc gia có thể bao gồm nhƣng không giới 

hạn ở: 

(a) cải thiện các sắp xếp thể chế và pháp luật trong nƣớc để thực hiện hiệu quả các văn kiện 

IMO hiện có, (b) phát triển các hoạt động để nâng cao hơn nữa hiệu quả năng lƣợng của 

tàu, (c) bắt đầu nghiên cứu và thúc đẩy việc hấp thụ các-bon thấp và không các-bon thay thế 

nhiên liệu, (d) đẩy nhanh các hoạt động giảm phát thải tại cảng, phù hợp với nghị quyết 

MEPC.323 (74), (e) thúc đẩy xây dựng năng lực, nâng cao nhận thức và hợp tác khu vực và 

(f) tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng cho vận tải biển xanh; 

 

3  CŨNG MỜI Các Quốc gia Thành viên xây dựng các thỏa thuận (pháp lý, chính 

sách, thể chế, v.v.) mà họ đƣa ra hoặc dự định thực hiện để hỗ trợ giảm phát thải từ tàu, phù 

hợp với điều kiện, hoàn cảnh và ƣu tiên của quốc gia họ; 

 

4  KHUYẾN KHÍCH các Quốc gia Thành viên bắt đầu các hành động sớm nhằm tạo 

điều kiện giảm phát thải KNK từ tàu thuyền mà không cần chờ đợi các biện pháp có hiệu 

lực trong bối cảnh IMO; 

 

5  YÊU CẦU Ban Thƣ ký tiếp tục cung cấp hƣớng dẫn và bất kỳ hành động nào có 

thể đƣợc thực hiện (ví dụ nhƣ thông qua các dự án GloMEEP, GMN và Green Voyage 

2050) để hỗ trợ các Quốc gia Thành viên bao gồm các nƣớc đang phát triển, đặc biệt là 

SIDS và LDCs, để phát triển Các kế hoạch Hành động Quốc gia ; 

 

6  CŨNG YÊU CẦU Ban Thƣ ký tạo điều kiện cho việc chia sẻ thông tin liên quan 

đƣợc cung cấp trong các Kế hoạch Hành động Quốc gia đã đệ trình; 

 

7  YÊU CẦU THÊM các Quốc gia Thành viên gửi nghị quyết này đến tất cả các bên 

liên quan trên quy mô quốc gia, bao gồm Chính quyền, cảng, nhà thiết kế tàu, nhà sản xuất 
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động cơ, nhà cung cấp nhiên liệu, thuyền viên và các nhóm quan tâm khác. 

 

 

***  
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PHỤ LỤC 5 

 

DỰ THẢO CÁC SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI PHỤ LỤC VI CÔNG ƢỚC MARPOL 

 

(Các biện pháp kỹ thuật và hoạt động dựa trên mục tiêu bắt buộc để giảm cƣờng độ 

carbon trong vận chuyển quốc tế) 

 

CHƢƠNG 1 - YÊU CẦU CHUNG 

 

Quy định 2  

Định nghĩa 

 

1 Tiểu đoạn 5 của đoạn 24 đƣợc thay thế bằng đoạn sau: 

 

".5  làm thay đổi đáng kể hiệu suất năng lƣợng của tàu và bao gồm bất kỳ sửa 

đổi nào có thể khiến tàu vƣợt quá EEDI yêu cầu áp dụng đƣợc quy định 

trong quy định 21 hoặc EEXI yêu cầu áp dụng đƣợc quy định trong quy 

định 21A của Phụ lục này."  

 

2 Đoạn mới từ 58 đến 61 đƣợc thêm vào sau đoạn 57, nhƣ sau: 

 

"58  EEXI đạt được là giá trị EEXI do một con tàu cá nhân đạt đƣợc theo quy 

định 20A của Phụ lục này.  

 

59  CII hoạt động hàng năm đạt được là giá trị chỉ thị cƣờng độ carbon hoạt 

động mà một tàu cá nhân đạt đƣợc theo quy định 22 và 22B của Phụ lục này.  

 

60  EEXI bắt buộc là giá trị tối đa của EEXI đạt đƣợc đƣợc cho phép theo quy 

định 21A của Phụ lục này đối với loại và cỡ tàu cụ thể.  

 

61  CII hoạt động hàng năm bắt buộc là giá trị mục tiêu của CII hoạt động 

hàng năm đạt đƣợc theo quy định 22 và 22B của Phụ lục này đối với loại và 

cỡ tàu cụ thể."  

 

CHƢƠNG 2 - KHẢO SÁT, CHỨNG NHẬN VÀ PHƢƠNG TIỆN KIỂM SOÁT 

 

Quy định 5  

Khảo sát 

 

3 Đoạn dài của đoạn 4 đƣợc thay thế bằng đoạn sau: 
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"4  Các tàu áp dụng chƣơng 4 của Phụ lục này cũng sẽ phải tuân theo các cuộc 

khảo sát quy định dƣới đây, có tính đến các hƣớng dẫn đã đƣợc Tổ chức thông 

qua.:
1
" 

 

4 Tiểu đoạn 6, 7 và 8 mới đƣợc chèn vào cuối đoạn 4, nhƣ sau: 

 

.6  Cơ quan quản lý phải đảm bảo rằng đối với mỗi tàu áp dụng quy định 

22B, SEEMP tuân thủ quy định 22.3 của Phụ lục này. Việc này sẽ đƣợc 

thực hiện trƣớc ngày 1 tháng 1 năm 2023. Xác nhận sự tuân thủ sẽ đƣợc 

cung cấp và lƣu giữ trên tàu.  

 

.7  Việc xác minh rằng tàu đạt đƣợc EEXI phù hợp với các yêu cầu trong 

quy định 20A và 21A của Phụ lục này sẽ đƣợc thực hiện tại cuộc khảo 

sát hàng năm, trung gian hoặc đổi mới đầu tiên đƣợc xác định trong 

đoạn 1 của quy định này hoặc cuộc khảo sát ban đầu đƣợc xác định 

trong đoạn 4.1 và 4.3. của quy định này, tùy theo điều kiện nào là 

trƣớc, vào hoặc sau [ngày có hiệu lực].  

 

.8  Mặc dù có đoạn 4.7 của quy định này, tùy từng trƣờng hợp, một cuộc khảo 

sát tổng thể hoặc từng phần, sau khi chuyển đổi chính một con tàu áp dụng 

quy định 20A. Cuộc khảo sát phải đảm bảo rằng EEXI đạt đƣợc đƣợc tính 

toán lại khi cần thiết và đáp ứng yêu cầu của quy định 21A của Phụ lục 

này."  

 

Quy định 6  

Cấp hoặc xác nhận các Giấy chứng nhận và Tuyên bố Tuân thủ liên quan đến báo 

cáo tiêu thụ dầu nhiên liệu 

 

5 Tiêu đề của quy định 6 đƣợc thay thế bằng tiêu đề sau: 

 

"Cấp hoặc xác nhận các Giấy chứng nhận và Tuyên bố Tuân thủ liên quan đến 

báo cáo tiêu thụ dầu nhiên liệu và đánh giá cường độ carbon hoạt động".  

 

6 Đoạn 6 và 7 và tiêu đề liên quan đƣợc thay thế bằng phần sau:  

 

"Tuyên bố Tuân thủ liên quan đến báo cáo tiêu thụ dầu nhiên liệu và xếp hạng 

cường độ carbon trong hoạt động 

                                                           
1
Tham khảo Hướng dẫn năm 2014 về khảo sát và chứng nhận Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng (nghị quyết 

MEPC.254 (67), đƣợc sửa đổi bởi các nghị quyết MEPC.261 (68) và MEPC.309 (73); văn bản hợp nhất: 

MEPC.1/Circ .855/Rev.2), có thể đƣợc sửa đổi thêm. 
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6  Sau khi nhận đƣợc dữ liệu đƣợc báo cáo theo quy định 22A.3 của Phụ lục 

này và đạt đƣợc CII hoạt động hàng năm theo quy định 22B.2 của Phụ lục này, Cơ 

quan quản lý hoặc bất kỳ tổ chức nào đƣợc ủy quyền hợp lệ sẽ:  

 

.1  xác định xem dữ liệu đã đƣợc báo cáo theo quy định 22A của Phụ 

lục này hay chƣa;  

 

.2  xác minh CII hoạt động hàng năm đã đạt đƣợc báo cáo dựa trên 

dữ liệu đƣợc gửi theo quy định 22A của Phụ lục này;  

 

.3  dựa trên CII hoạt động hàng năm đã đƣợc xác minh, xác định xếp 

hạng cƣờng độ carbon hoạt động của tàu phù hợp với quy định 

22B.6; và 

 

.4  ban hành Tuyên bố Tuân thủ liên quan đến báo cáo tiêu thụ dầu 

nhiên liệu và đánh giá cƣờng độ các-bon hoạt động hàng năm cho 

tàu chậm nhất là 5 tháng kể từ đầu năm dƣơng lịch. Trong mọi 

trƣờng hợp, Cơ quan quản lý hoàn toàn chịu trách nhiệm về 

Tuyên bố Tuân thủ này.  

 

7  Sau khi nhận đƣợc dữ liệu đƣợc báo cáo theo các quy định 22A.4, 22A.5 

hoặc 22A.6 của Phụ lục này, Chính quyền hoặc bất kỳ tổ chức nào đƣợc ủy quyền 

hợp pháp 
2
sẽ nhanh chóng xác định xem dữ liệu đã đƣợc báo cáo theo quy định 

22A hay chƣa và nếu có , ban hành Tuyên bố Tuân thủ liên quan đến báo cáo tiêu 

thụ dầu nhiên liệu và xếp hạng cƣờng độ carbon hoạt động hàng năm CII cho tàu. 

Trong mọi trƣờng hợp, Cơ quan quản lý chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc tuân 

thủ này."  

 

7 Đoạn 8 mới đƣợc chèn vào sau đoạn 7, nhƣ sau: 

 

"8  Bất chấp các khoản 6 và 7 của quy định này, một con tàu đƣợc xếp hạng D 

trong 3 năm liên tục hoặc xếp hạng E theo quy định 22B của Phụ lục này sẽ không 

đƣợc ban hành Tuyên bố sự tuân thủ trừ khi một kế hoạch về các hành động khắc 

phục đƣợc phát triển và phản ánh một cách hợp lý. SEEMP, và đƣợc xác minh bởi 

Chính quyền hoặc bất kỳ tổ chức nào đƣợc ủy quyền hợp pháp theo quy định 22B.7 

của Phụ lục này. Kế hoạch hành động khắc phục sẽ đƣợc trình lên chính quyền hoặc 

bất kỳ tổ chức nào đƣợc ủy quyền hợp lệ để xác minh trong vòng 1 tháng sau khi 

báo cáo về CII hoạt động hàng năm đã đạt đƣợc."  

                                                           
2
Tham khảo Bộ luật dành cho các tổ chức đƣợc công nhận (Bộ luật RO) (nghị quyết MEPC.237 (65), có thể 

đƣợc sửa đổi). 
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Quy định 8  

Mẫu Giấy chứng nhận và Tuyên bố Tuân thủ liên quan đến báo cáo tiêu thụ dầu nhiên liệu 

 

8 Tiêu đề của quy định 8 đƣợc thay thế bằng tiêu đề sau: 

 

"Mẫu Giấy chứng nhận và Tuyên bố Tuân thủ liên quan đến báo cáo mức tiêu thụ 

dầu nhiên liệu và xếp hạng cường độ carbon hoạt động".  

 

9 Tiêu đề của đoạn 3 đƣợc thay thế bằng tiêu đề sau: 

 

"Tuyên bố Tuân thủ liên quan đến việc tiêu thụ dầu nhiên liệu Báo cáo và đánh giá 

cường độ carbon hoạt động".  

 

Quy định 9  

Thời hạn và Hiệu lực của Giấy chứng nhận và Tuyên bố Tuân thủ liên quan đến báo 

cáo tiêu thụ dầu nhiên liệu 

 

 

10 Tiêu đề của quy định 9 đƣợc thay thế bằng tiêu đề sau: 

 

"Thời hạn và Hiệu lực của Giấy chứng nhận và Tuyên bố Tuân thủ liên quan đến báo 

cáo tiêu thụ dầu nhiên liệu và xếp hạng cường độ carbon hoạt động". 

 

11 Một tiểu đoạn 3 mới đƣợc chèn vào cuối đoạn 11, nhƣ sau: 

 

".3  nếu thiết bị, hệ thống, phụ kiện, bố trí của tàu hoặc vật liệu đƣợc đề cập trong 

cuộc khảo sát bị thay đổi mà không có sự chấp thuận rõ ràng của Chính 

quyền theo quy định 5.5 của Phụ lục này, trừ khi áp dụng quy định 3 của Phụ 

lục." 

 

12  Đoạn 12 và tiêu đề liên quan của nó đƣợc thay thế bằng đoạn sau:  

 

"Tuyên bố Tuân thủ liên quan đến báo cáo tiêu thụ dầu nhiên liệu và xếp hạng 

cường độ carbon hoạt động 

 

12  Tuyên bố Tuân thủ theo quy định 6.6 của Phụ lục này sẽ có hiệu lực trong 

năm dƣơng lịch mà nó đƣợc ban hành và trong 5 tháng đầu tiên của năm dƣơng 

lịch tiếp theo. Tuyên bố Tuân thủ theo quy định 6.7 của Phụ lục này sẽ có hiệu lực 

trong năm dƣơng lịch mà nó đƣợc ban hành, cho năm dƣơng lịch tiếp theo và trong 

5 tháng đầu tiên của năm dƣơng lịch tiếp theo. Tất cả các Tuyên bố Tuân thủ sẽ 
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đƣợc lƣu giữ trên tàu trong ít nhất 5 năm."  

 

Quy định 10  

Kiểm soát trạng thái cảng về các yêu cầu hoạt động 

 

13 Đoạn 5 đƣợc thay thế bằng đoạn sau: 

 

"5  Liên quan đến chƣơng 4 của Phụ lục này, bất kỳ thanh tra nào của Quốc 

gia cảng đều có thể xác minh, khi thích hợp, rằng có một Tuyên bố Tuân thủ hợp 

lệ liên quan đến báo cáo tiêu thụ dầu nhiên liệu và xếp hạng cƣờng độ carbon 

trong hoạt động, Giấy chứng nhận Hiệu quả Năng lƣợng Quốc tế và Kế hoạch 

Quản lý Hiệu quả Năng lƣợng Tàu, trên tàu, phù hợp với Điều 5 của Công ƣớc."  

 

14 Đoạn 6 mới đƣợc thêm vào sau đoạn 5, nhƣ sau: 

 

"6  Bất chấp các yêu cầu trong đoạn 5 của quy định này, bất kỳ kiểm tra viên 

nào của chính quyền cảng cũng có thể kiểm tra xem Kế hoạch Quản lý Hiệu quả 

Năng lƣợng Tàu có đƣợc tàu thực hiện hợp lệ theo quy định 22B của Phụ lục này 

hay không."  

 

CHƢƠNG 4 - QUY ĐỊNH VỀ HIỆU QUẢ NĂNG LƢỢNG ĐỐI VỚI TÀU BIỂN 

 

15 Tiêu đề của chƣơng 4 đƣợc thay thế bằng tiêu đề sau: 

 

"CHƢƠNG 4 - CÁC QUY ĐỊNH VỀ MỨC ĐỘ CARBON TRONG VẬN 

CHUYỂN QUỐC TẾ" 

 

Quy định 19 

Áp dụng 

 

16 Đoạn 3 đƣợc thay thế bằng đoạn sau: 

 

"3  Các quy định 20, 20A, 21 và 21A của Phụ lục này sẽ không áp dụng cho các 

tàu có động cơ không thông thƣờng, ngoại trừ các quy định 20 và 21 sẽ áp dụng cho 

các tàu chở khách du lịch có động cơ không thông thƣờng và tàu chở LNG có động 

cơ thông thƣờng hoặc phi thông thƣờng , đƣợc giao vào hoặc sau ngày 1 tháng 9 

năm 2019, nhƣ đƣợc định nghĩa trong đoạn 43 của quy định 2 và các quy định 20A 

và 21A sẽ áp dụng cho các tàu chở khách du lịch có động cơ không thông thƣờng và 

tàu chở LNG có động cơ thông thƣờng hoặc phi thông thƣờng. Các quy định 20, 

20A, 21, 21A và 22B sẽ không áp dụng cho các tàu loại A nhƣ đƣợc định nghĩa 

trong Bộ luật về tàu hoạt động tại các vùng nƣớc thuộc cực trái đất."  
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17  Quy định mới 19A và 19B đƣợc bổ sung sau quy định hiện hành 19 và trƣớc quy 

định hiện hành 20, nhƣ sau:  

 

"Quy định 19A  

Mục tiêu 

 

Mục tiêu của chƣơng này là giảm cƣờng độ carbon trong vận chuyển quốc tế, 

hƣớng tới mức độ tham vọng đƣợc đề ra trong Chiến lược IMO ban đầu về giảm 

phát thải KNK từ tàu biển.
3 

 

Quy định 19B  

Yêu cầu chức năng 

 

Để đạt đƣợc mục tiêu nêu ra trong quy định 19A của Phụ lục này, tàu áp dụng 

chƣơng này phải tuân thủ các yêu cầu chức năng sau để giảm cƣờng độ carbon từ 

tàu:  

 

.1  các yêu cầu kỹ thuật về cƣờng độ carbon phù hợp với các quy định 20, 

20A, 21 và 21A của Phụ lục này; và 

 

.2  các yêu cầu về cƣờng độ carbon hoạt động phù hợp với các quy định 22, 

22A và 22B của Phụ lục này."  

 

18  Quy định 20A mới đƣợc bổ sung sau quy định 20 hiện hành và trƣớc quy định 

21 hiện hành, nhƣ sau:  

 

"Quy định 20A  

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

 

1 EEXI đạt đƣợc sẽ đƣợc tính cho: 

 

.1 mỗi tàu; và 

 

.2 mỗi tàu đã trải qua một cuộc chuyển đổi lớn, 

 

thuộc một hoặc nhiều loại trong các quy định từ 2.25 đến 2.31, 2.33 đến 2.35, 

2.38 và 2.39 của Phụ lục này. EEXI đạt đƣợc phải cụ thể cho từng tàu và phải 

chỉ ra hiệu suất ƣớc tính của tàu về hiệu quả năng lƣợng, và kèm theo hồ sơ kỹ 

                                                           
3
Nghị quyết MEPC.304(72). 
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thuật EEXI chứa thông tin cần thiết cho việc tính toán EEXI đạt đƣợc và điều 

đó cho thấy quá trình tính toán. EEXI đạt đƣợc sẽ đƣợc xác minh dựa trên hồ 

sơ kỹ thuật EEXI, bởi Cơ quan quản lý hoặc bất kỳ tổ chức nào đƣợc ủy 

quyền hợp pháp.
4 

 

2  EEXI đạt đƣợc sẽ đƣợc tính toán có tính đến các hƣớng dẫn
5
do Tổ 

chức xây dựng.  

 

3  Mặc dù có quy định 20A.1, đối với mỗi con tàu áp dụng quy định 20 của 

Phụ lục này, EEDI đạt đƣợc đã đƣợc Cơ quan quản lý hoặc bất kỳ tổ chức nào đƣợc 

Ủy quyền hợp pháp xác nhận theo quy định 20.1 của Phụ lục này có thể đƣợc coi là 

EEXI đạt đƣợc nếu giá trị của EEDI đạt đƣợc bằng hoặc thấp hơn giá trị của EEXI 

bắt buộc theo quy định 21A của Phụ lục này. Trong trƣờng hợp này, EEXI đạt đƣợc 

sẽ đƣợc xác minh dựa trên Hồ sơ Kỹ thuật EEDI."  

 

19  Quy định 21A mới đƣợc bổ sung sau quy định 21 hiện hành và trƣớc quy định 

22 hiện hành, nhƣ sau:  

 

"Quy định 21A  

EEXI bắt buộc 

 

1 Đối với: 

 

.1 mỗi tàu; và 

 

.2 mỗi tàu đã trải qua một cuộc chuyển đổi lớn, 

 

thuộc một trong các loại trong các quy định từ 2.25 đến 2.31, 2.33 đến 2.35, 2.38 

và 2.39 và áp dụng chƣơng này, EEXI đạt đƣợc sẽ nhƣ sau:  

 

EEXI đạt đƣợc ≤ EEXI bắt buộc = (1-Y/100) × EEDI Giá trị dòng tham chiếu 

 

trong đó Y là hệ số giảm quy định trong Bảng 3 cho EEXI yêu cầu so với đƣờng 

tham chiếu EEDI.  

 

Bảng 3. Các hệ số giảm (tính theo phần trăm) của EEXI so với đƣờng tham chiếu EEDI 

 

                                                           
4
Tham khảo Bộ luật dành cho các tổ chức đƣợc công nhận (Bộ luật RO) (nghị quyết MEPC.237 (65), có thể 

đƣợc sửa đổi). 

5
Hƣớng dẫn về phƣơng pháp tính toán Chỉ số sử dụng năng lƣợng hiệu quả hiện có của tàu do Tổ chức xây dựng. 
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Loại tàu Kích thƣớc Yếu tố giảm thiểu 

 

Tàu chở hàng rời 

200.000 DWT trở lên 15 

20.000 trở lên nhƣng 

dƣới 200.000 DWT 
20 

10.000 trở lên nhƣng 

dƣới 20.000 DWT 
0-20* 

 

Tàu chởkhí 

15.000 DWT trở lên 30 

10.000 trở lên nhƣng 

dƣới 15.000 DWT 
20 

2.000 trở lên nhƣng dƣới 

10.000 DWT 
0-20* 

Tàu chở dầu 

200.000 DWT trở lên 15 

20.000 trở lên nhƣng 

dƣới 200.000 DWT 
20 

4.000 trở lên nhƣng dƣới 

20.000 DWT 
0-20* 

Tàu Container 

200.000 DWT trở lên 50 

120.000 trở lên nhƣng 

dƣới 200.000 DWT 
45 

80.000 trở lên nhƣng 

dƣới 120.000 DWT 
35 

40.000 trở lên nhƣng 

dƣới 80.000 DWT 
30 

15.000 trở lên nhƣng 

dƣới 40.000 DWT 
20 

10.000 trở lên nhƣng 

dƣới 15.000 DWT 
0-20* 

Tàu chở hàng tổng hợp 

15.000 DWT trở lên 30 

3.000 trở lên nhƣng dƣới 

15.000 DWT 
0-30* 

Tàu vận chuyển hàng 

lạnh 

5.000 DWT trở lên 15 

3.000 trở lên nhƣng dƣới 

5.000 DWT 
0-15* 
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Loại tàu Kích thƣớc Yếu tố giảm thiểu 

Tàu vận chuyển kết hợp 

20.000 DWT trở lên 20 

4.000 trở lên nhƣng dƣới 

20.000 DWT 
0-20* 

Tàu chở LNG 10.000 DWT trở lên 30 

Tàu chở hàng Ro-ro (vận 

chuyển phƣơng tiện) 
10.000 DWT trở lên 15 

Tàu chở hàng ro-ro 

2.000 DWT trở lên 5 

1.000 trở lên nhƣng dƣới 

2.000 DWT 
0-5* 

Tàu chở khách ro-ro 

1.000 DWT trở lên 5 

250 trở lên nhƣng dƣới 

1.000 DWT 
0-5* 

Tàu Du lịch chở hành 

khách có động cơ không 

thông thƣờng 

85.000 GT trở lên 30 

25.000 trở lên nhƣng 

dƣới 85.000 GT 
0-30* 

 

*Hệ số suy giảm đƣợc nội suy tuyến tính giữa hai giá trị phụ thuộc vào kích thƣớc 

tàu.  

 Giá trị thấp hơn của hệ số giảm đƣợc áp dụng cho cỡ tàu nhỏ hơn.  

 

2  Các giá trị đƣờng tham chiếu EEDI phải đƣợc tính toán theo quy định 

21.3 và 21.4 của Phụ lục này. Đối với tàu chở hàng ro-ro và tàu chở khách ro-

ro, giá trị dòng tham chiếu đƣợc sử dụng từ giai đoạn 2 và sau đó theo quy định 

21.3 của Phụ lục này sẽ đƣợc tham chiếu.  

 

3  Tổ chức sẽ hoàn thành việc xem xét lại trƣớc ngày 1 tháng 1 năm 2026 

để đánh giá tính hiệu quả của quy định này có tính đến mọi Hƣớng dẫn do Tổ 

chức xây dựng. Nếu dựa trên việc xem xét, các Bên quyết định thông qua các 

sửa đổi đối với quy định này, các sửa đổi đó sẽ đƣợc thông qua và có hiệu lực 

theo các thủ tục nêu tại Điều 16 của Công ƣớc này."  

 

20 Quy định 22 đƣợc thay thế bằng quy định sau: 

 

"Quy định 22 

Kế hoạch Quản lý Hiệu quả Năng lượng Tàu (SEEMP) 
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1  Mỗi tàu phải giữ trên tàu một Kế hoạch Quản lý Tiết kiệm Năng 

lƣợng Tàu (SEEMP) cụ thể. Điều này có thể tạo thành một phần của Hệ 

thống Quản lý An toàn (SMS) của tàu. SEEMP sẽ đƣợc phát triển và xem 

xét, có tính đến các Nguyên tắc đã đƣợc Tổ chức thông qua.  

 

2  Vào hoặc trƣớc ngày 31 tháng 12 năm 2018, trong trƣờng hợp tàu có tổng 

trọng tải từ 5.000 trở lên, SEEMP sẽ bao gồm mô tả phƣơng pháp luận sẽ đƣợc sử 

dụng để thu thập dữ liệu theo yêu cầu của quy định 22A.1 của Phụ lục này và các quy 

trình sẽ đƣợc sử dụng để báo cáo dữ liệu cho Cơ quan quản lý tàu.  

 

3  Vào hoặc trƣớc ngày 1 tháng 1 năm 2023, trong trƣờng hợp tàu có tổng 

trọng tải từ 5.000 trở lên, SEEMP sẽ bao gồm:  

 

.1  mô tả phƣơng pháp luận sẽ đƣợc sử dụng để tính toán CII hoạt 

động hàng năm của tàu đƣợc yêu cầu theo quy định 22B của Phụ 

lục này và các quy trình sẽ đƣợc sử dụng để báo cáo giá trị này 

cho Cơ quan quản lý tàu;  

 

.2  yêu cầu CII hoạt động hàng năm trong 3 năm tới, nhƣ quy định 

trong quy định 22B của Phụ lục này;  

 

.3  kế hoạch thực hiện ghi lại cách thức đạt đƣợc CII hoạt động 

hàng năm cần thiết trong 3 năm tới; và 

 

.4 một thủ tục để tự đánh giá và cải tiến. 

 

4  Đối với các tàu đƣợc xếp hạng D trong 3 năm liên tiếp hoặc xếp hạng E theo 

quy định 22B của Phụ lục này, SEEMP sẽ đƣợc xem xét để đƣa vào kế hoạch các 

hành động khắc phục nhằm đạt đƣợc CII hoạt động hàng năm cần thiết phù hợp với 

quy định 22B.8 của Phụ lục này.  

 

5  SEEMP sẽ phải đƣợc xác minh và đánh giábởi công ty có tính đến các 

Nguyên tắc đƣợc Tổ chức thông qua."  

 

21  Quy định mới 22B đƣợc bổ sung sau quy định hiện hành 22A và trƣớc quy định 

hiện hành 23, nhƣ sau:  

 

"Quy định 22B 

Cường độ carbon hoạt động 

 

Chỉ số cường độ carbon hoạt động hàng năm (CII) đạt được 
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1  Sau khi kết thúc mỗi năm dƣơng lịch, mỗi con tàu từ 5.000 tổng trọng tải 

trở lên, thuộc một hoặc nhiều loại trong các quy định từ 2.25 đến 2.31, 2.33 đến 

2.35, 2.38 và 2.39 của Phụ lục này, sẽ tính CII hoạt động hàng năm đạt đƣợc trong 

khoảng thời gian 12 tháng từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 trong năm 

dƣơng lịch đó, sử dụng dữ liệu đƣợc thu thập theo quy định 22A của Phụ lục này, 

có tính đến các hƣớng dẫn do Tổ chức xây dựng.
6 

 

2  Trong vòng 3 tháng sau khi kết thúc mỗi năm dƣơng lịch, tàu phải báo cáo với 

Cơ quan quản lý của tàu hoặc bất kỳ tổ chức nào đƣợc nó ủy quyền hợp pháp, CII hoạt 

động hàng năm đã đạt đƣợc, thông qua liên lạc điện tử và sử dụng một định dạng tiêu 

chuẩn do Tổ chức xây dựng..  

 

3  Trong trƣờng hợp hoàn thành bất kỳ việc chuyển tàu nào theo quy định 

22A.4, 22A.5 hoặc 22A.6 sau ngày 1 tháng 1 năm 2023, đánh giá cƣờng độ carbon 

hoạt động hàng năm của tàu cho kỳ báo cáo ngay trƣớc khi chuyển giao và đƣợc 

xác minh theo quy định 6.6 của Phụ lục này sẽ đƣợc coi là xếp hạng cƣờng độ 

carbon hoạt động hàng năm của tàu sau khi chuyển giao và cho đến lần kiểm tra 

xác nhận tiếp theo về chỉ số cƣờng độ carbon hàng năm đạt đƣợc của tàu theo yêu 

cầu của quy định 6.6 của Phụ lục này. Không có quy định nào giúp bất kỳ Công ty 

nào tránh nghĩa vụ báo cáo của họ theo quy định 22A hoặc 22B của Phụ lục này.  

 

Chỉ báo cường độ carbon hoạt động hàng năm được yêu cầu (CII)  

 

4  Đối với mỗi tàu từ 5.000 tổng trọng tải trở lên, thuộc một hoặc nhiều loại 

trong các quy định từ 2.25 đến 2.31, 2.33 đến 2.35, 2.38 và 2.39 của Phụ lục này, CII 

hoạt động hàng năm cần thiết sẽ đƣợc xác định nhƣ sau:  

 

CII hoạt động hàng năm bắt buộc = (1-Z/100) × CIIR  

 

Trong đó,  

 

Z là hệ số giảm hàng năm để đảm bảo cải thiện liên tục cƣờng độ carbon 

hoạt động của tàu trong một mức đánh giá cụ thể; và 

 

CIIR là giá trị tham chiếu.  

 

                                                           
6
Tham khảo Hướng dẫn năm 2016 để xây dựng Kế hoạch Quản lý Hiệu quả Năng lượng Tàu (SEEMP) (nghị 

quyết MEPC.282 (70), có thể đƣợc sửa đổi). 
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5  Hệ số giảm hàng năm Z
7
và giá trị tham chiếu CIIR sẽ là các giá trị đƣợc 

xác định có tính đến các hƣớng dẫn do Tổ chức xây dựng.  

 

Đánh giá cường độ carbon hoạt động 

 

6  CII hoạt động hàng năm đạt đượcphải đƣợc lập thành văn bản và xác minh 

dựa trên CII hoạt động hàng năm bắt buộc để xác định xếp hạng cƣờng độ carbon 

hoạt động A, B, C, D hoặc E, chỉ ra mức hiệu suất cấp trên chính, cấp trên nhỏ, 

trung bình, thấp kém hoặc kém hơn, do Cơ quan quản lý hoặc bởi bất kỳ tổ chức nào 

đƣợc tổ chức đó ủy quyền hợp lệ, có tính đến các hƣớng dẫn do Tổ chức xây dựng. 

Điểm giữa của mức xếp hạng C sẽ là giá trị tƣơng đƣơng với CII hoạt động hàng 

năm bắt buộc đƣợc quy định trong đoạn 4 của quy định này.  

 

Các hành động khắc phục và khuyến khích 

 

7  Tàu đƣợc xếp hạng D trong 3 năm liên tục hoặc xếp hạng E, phải xây dựng 

kế hoạch hành động khắc phục để đạt đƣợc CII hoạt động hàng năm cần thiết.  

 

8  SEEMP sẽ đƣợc xem xét để đƣa vào kế hoạch các hành động khắc phục 

cho phù hợp, có tính đến các hƣớng dẫn do Tổ chức xây dựng. SEEMP sửa đổi 

sẽ đƣợc đệ trình cho Chính quyền hoặc bất kỳ tổ chức nào đƣợc Ủy quyền hợp 

pháp để xác minh trong vòng 1 tháng sau khi báo cáo CII hoạt động hàng năm 

đã đạt đƣợc theo đoạn 2 của quy định này. 

 

9  Một tàu đƣợc xếp hạng D trong 3 năm liên tục hoặc đƣợc xếp hạng E phải 

thực hiện hợp lý các hành động khắc phục theo kế hoạch phù hợp với SEEMP đã 

cập nhật.  

 

10  Các cơ quan quản lý, chính quyền cảng và các bên liên quan khác đƣợc 

khuyến khích cung cấp các biện pháp khuyến khích cho các tàu đƣợc xếp hạng A 

hoặc B.  

 

Xem xét 

 

11  Tổ chức sẽ hoàn thành việc xem xét trƣớc ngày 1 tháng 1 năm 2026 để 

đánh giá:  

.1  hiệu quả của quy định này trong việc giảm cƣờng độ carbon của 

vận chuyển quốc tế;  

                                                           
7
Hệ số giảm hàng năm là cụ thể cho từng loại tàu và là một hàm của kích thƣớc của tàu. Yếu tố này đƣợc xác 

định để tăng dần để đáp ứng các mục tiêu của Chiến lƣợc IMO ban đầu. 
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.2  nhu cầu về các hành động khắc phục tăng cƣờng hoặc các biện pháp 

khắc phục khác, bao gồm cả các yêu cầu EEXI bổ sung có thể có;  

 

.3 nhu cầu tăng cƣờng cơ chế thực thi; 

 

.4 nhu cầu tăng cƣờng hệ thống thu thập dữ liệu; và 

 

.5 sửa đổi hệ số Z và giá trị CIIR. 

 

Nếu dựa trên việc xem xét, các Bên quyết định thông qua các sửa đổi đối với quy 

định này, các sửa đổi đó sẽ đƣợc thông qua và có hiệu lực theo các thủ tục nêu tại 

Điều 16 của Công ƣớc này.."  

 

Các phụ mục 

 

22 Phụ mục VIII hiện có đƣợc thay thế bằng phụ mục sau: 
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PHỤ MỤC VIII 

 

Mẫu Giấy chứng nhận Hiệu quả Năng lƣợng Quốc tế (IEE) 

 

GIấY CHứNG NHậN HIệU QUả NĂNG LƢợNG QUốC Tế 

 

Đƣợc ban hành theo các quy định của Nghị định thƣ năm 1997, đã đƣợc sửa đổi, để sửa đổi 

Công ƣớc quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra, năm 1973, đƣợc sửa đổi bởi Nghị 

định thƣ năm 1978 có liên quan (sau đây gọi là "Công ƣớc") theo thẩm quyền của Chính 

phủ:  

 

(tên đầy đủ của Bên)  

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
8 

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

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

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

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

Số IMO
9 ..........................................................................................................................................................................................  

CHỨNG NHẬN:  

 

1  Tàu đã đƣợc khảo sát theo quy định 5.4 của Phụ lục VI của Công ƣớc; và 

 

2  Cuộc khảo sát cho thấy con tàu tuân thủ các yêu cầu áp dụng trong quy định 20, 

quy định 20A, quy định 21, quy định 21A và quy định 22.  

 

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

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

(Địa điểm cấp giấy chứng nhận)  

 

(ngày/tháng/năm): ...............................  

(ngày cấp) 

(chữ ký của cán bộ có thẩm quyền hợp lệ 

cấp Giấy chứng nhận) 

 

(dấu hoặc tem của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp) 

 

                                                           
8
Ngoài ra, các chi tiết của con tàu có thể đƣợc thể hiện nằm ngang trong các ô. 

9
Phù hợp với Đề án số nhận dạng tàu của IMO (nghị quyết A.1117 (30)). 
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Bổ sung cho Giấy chứng nhận Tiết kiệm Năng lƣợng Quốc tế 

(Giấy chứng nhận IEE) 

 

HỒ SƠ XÂY DỰNG LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU QUẢ NĂNG LƢỢNG 

 

Lƣu ý:  

 

1 Hồ sơ này sẽ đƣợc đính kèm vĩnh viễn với Giấy chứng nhận IEE. Giấy chứng nhận IEE sẽ 

luôn có sẵn trên tàu. 

 

2 Hồ sơ ít nhất phải bằng tiếng Anh, Pháp hoặc Tây Ban Nha. Nếu ngôn ngữ chính thức của 

Bên phát hành cũng đƣợc sử dụng, ngôn ngữ này sẽ đƣợc ƣu tiên trong trƣờng hợp có 

tranh chấp hoặc khác biệt. 

 

3 Mục nhập trong các ô sẽ đƣợc thực hiện bằng cách chèn một trong hai: dấu gạch chéo (x) cho 

các câu trả lời "có" và "có thể áp dụng"; hoặc dấu gạch ngang (-) cho các câu trả lời 

"không" và "không áp dụng", nếu thích hợp. 

 

4 Trừ khi có quy định khác, các quy định nêu trong Hồ sơ này liên quan đến các quy định trong 

Phụ lục VI của Công ƣớc, và các nghị quyết hoặc thông tƣ liên quan đến các quy định đƣợc Tổ 

chức Hàng hải Quốc tế thông qua. 

 

 

1.  Các chi tiết của tàu 

 

1.1  Tên tàu .......................................................................................................................  

 

1.2  Số IMO  .....................................................................................................................  

 

1.3 Ngày ký hợp đồng đóng tàu ......................................................................................  

 

1.4 Tổng dung tích ..........................................................................................................  

 

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

 

1.6  Loại tàu
10

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

 

                                                           
10

Chèn loại tàu phù hợp với các định nghĩa quy định trong quy định 2. Các tàu thuộc nhiều hơn một trong 

các loại tàu đƣợc xác định trong quy định 2 phải đƣợc coi là loại tàu có EEDI bắt buộc nghiêm ngặt nhất 

(thấp nhất). Nếu tàu không thuộc loại tàu đƣợc xác định trong quy định 2, ghi "Tàu khác với bất kỳ loại tàu 

nào đƣợc xác định trong quy định 2" 
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2.  Hệ thống động cơ 

 

2.1  Động cơ diesel................................................................................. □ 

 

2.2  Động cơ diesel-điện ....................................................................... □ 

 

2.3  Động cơ tuabin ................................................................................ □ 

 

2.4 Động cơ lai ..................................................................................... □ 

 

2.5  Hệ thống động cơ ngoài các hệ thống ở trên ................................. □ 

 

3  Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lƣợng (EEDI) đạt đƣợc  

 

3.1  EEDI đạt đƣợc theo quy định 20.1 đƣợc tính toán dựa trên thông tin có trong hồ sơ 

kỹ thuật EEDI cũng cho thấy quá trình tính toán EEDI đạt đƣợc......... □ 

 

 EEDI đạt đƣợc là: gam-CO2/tấn-dặm 

 

3.2 EEDI đạt đƣợc không đƣợc tính nhƣ: 

 

3.2.1 tàu đƣợc miễn theo quy định 20.1 vì nó không phải là tàu mới nhƣ đƣợc định 

nghĩa trong quy định 2.23 ............................................................................. □ 

 

3.2.2 loại hệ thống động cơ đƣợc miễn theo quy định 19.3 … ................................. □ 

 

3.2.3 Yêu cầu của quy định 20 đƣợc Quản lý tàu miễn trừ theo quy định 19.4 ......... □ 

 

3.2.4 loại tàu đƣợc miễn theo quy định 20.1 ............................................................. □ 

 

4 EEDI bắt buộc 

 

4.1 EEDI bắt buộc là: gam-CO2/tấn-dặm 

 

4.2  EEDI bắt buộc không đƣợc áp dụng vì: 

 

4.2.1 tàu đƣợc miễn trừ theo quy định 21.1 vì nó không phải là tàu mới nhƣ đƣợc 

định nghĩa trong quy định 2.23 ..................................................................... □ 

 

4.2.2 loại hệ thống động cơ đƣợc miễn theo quy định 19.3...… ............................... □ 
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4.2.3 Yêu cầu của quy định 21 đƣợc Quản lý tàu miễn trừ theo quy định 19.4 .........  □ 

 

4.2.4 loại tàu đƣợc miễn theo quy định 21.1… ......................................................... □ 

 

4.2.5 công suất của tàu thấp hơn ngƣỡng công suất tối thiểu trong bảng 1 của quy định 

21.2 ................................................................................................................... □ 

 

5  Chỉ số hiệu quả năng lƣợng tàu hiện có (EEXI) đạt đƣợc 

 

5.1  EEXI đạt đƣợc theo quy định 20A.1 đƣợc tính toán có tính đến các hƣớng 

dẫn
11

do Tổ chức xây dựng……………………………..□ 

  

 EEXI đạt đƣợc là: ……………… ..gram-CO2/tấn-dặm 

 

5.2 EEXI đạt đƣợc không đƣợc tính bằng: 

 

5.2.1 oại hệ thống động cơ đƣợc miễn theo quy định 19.3…….□ 

 

5.2.2 loại tàu đƣợc miễn theo quy định 20A.1…………………… □ 

 

6 EEXI bắt buộc 

6.1 EEXI bắt buộc là: ………… .gram-CO2/tấn-dặm theo quy định 21A 

6.2 EEXI bắt buộc không đƣợc áp dụng vì: 

 

6.2.1 loại hệ thống động cơ đƣợc miễn theo quy định 19.3…….. □ 

 

6.2.2 loại tàu đƣợc miễn theo quy định 21A.1…………………… □ 

 

6.2.3 công suất của tàu thấp hơn ngƣỡng công suất tối thiểu trong bảng 3 của quy định 

21A.1…………………………………………………………………………. □ 

 

7 Kế hoạch Quản lý Hiệu quả Năng lƣợng Tàu 

7.1  Tàu đƣợc cung cấp Kế hoạch Quản lý Hiệu quả Năng lƣợng Tàu (SEEMP) phù 

hợp với quy định 22………………………...…………..……………………. □  

 

                                                           
11

 Hƣớng dẫn về phƣơng pháp tính toán Chỉ số sử dụng năng lƣợng hiệu quả hiện có của tàu do Tổ chức xây 

dựng. 
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8 Hồ sơ kỹ thuật EEDI 

8.1  Giấy chứng nhận IEE đi kèm với hồ sơ kỹ thuật EEDI tuân thủ quy định 

20.1………………..………………………………………………………….. □  

 

8.1.1 Số xác minh/nhận dạng hồ sơ kỹ thuật EEDI…………..…………………… 

8.1.2 Ngày xác minh hồ sơ kỹ thuật EEDI…………..……………………………………  

 

9 Hồ sơ kỹ thuật EEXI 

 

9.1  Giấy chứng nhận IEE đƣợc kèm theo hồ sơ kỹ thuật EEXI tuân thủ quy định 

20A.1…………………………………………………………………………□  

 

9.1.1 Số xác minh/nhận dạng hồ sơ kỹ thuật EEXI..……………………………… 

 

9.1.2 Ngày xác minh hồ sơ kỹ thuật EEXI...……………………………………  

 

9.2  Giấy chứng nhận IEE không đi kèm với hồ sơ kỹ thuật EEXI vì EEDI đạt đƣợc đƣợc 

sử dụng để thay thế cho EEXI đã đạt đƣợc……………………………………….. □  

 

 

CHỨNG NHẬN rằng Hồ sơ này là chính xác về mọi mặt.  

 

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

 

(Nơi cấp Hồ sơ) 

 

(ngày/tháng/năm): ...............................  

(ngày cấp) 

(chữ ký của cán bộ có thẩm quyền hợp lệ 

cấp Giấy chứng nhận) 

 

(Dấu hoặc tem của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp)  
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23 Phụ mục X hiện có đƣợc thay thế bằng phụ mục sau: 

 

" PHỤ MỤC X 

 

Biểu mẫu Tuyên bố Tuân thủ - Báo cáo Tiêu thụ Dầu Nhiên liệu và Đánh giá Cƣờng 

độ Carbon Hoạt động 

 

TUYÊN Bố TUÂN THủ - BÁO CÁO TIÊU THụ DầU NHIÊN LIệU VÀ ĐÁNH GIÁ 

CƢờNG Độ CARBON HOạT ĐộNG 

 

Đƣợc ban hành theo các quy định của Nghị định thƣ năm 1997, đã đƣợc sửa đổi, để sửa đổi 

Công ƣớc quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra, năm 1973, đƣợc sửa đổi bởi Nghị 

định thƣ năm 1978 có liên quan (sau đây gọi là "Công ƣớc") theo thẩm quyền của Chính 

phủ:  

 

………………………………………………………………………………………………

…….  

(tên đầy đủ của Bên)  

 

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
12 

 

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

 

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

 

Số IMO
13

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

 

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

 

Tổng dung tích .........................................................................................................................  

 

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

 

Loại tàu ....................................................................................................................................  

                                                           
12

 Ngoài ra, các chi tiết của con tàu có thể đƣợc trình bày ngang trong các ô. 

13
Phù hợp với Đề án số nhận dạng tàu của IMO (nghị quyết A.1117 (30)). 
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TUYÊN BỐ: 

 

1  Tàu đã nộp cho Cơ quan quản lý này dữ liệu theo yêu cầu của quy định 22A của Phụ 

lục VI của Công ƣớc, bao gồm các hoạt động của tàu từ (ngày/tháng/năm) đến 

(ngày/tháng/năm); 

 

2  Dữ liệu đƣợc thu thập và báo cáo theo phƣơng pháp luận và quy trình quy định 

trong SEEMP của tàu có hiệu lực trong khoảng thời gian từ (ngày/tháng/năm) đến 

(ngày/tháng/năm); 

 

3  CII hoạt động hàng năm đạt đƣợc của tàu từ (ngày/tháng/năm) đến 

(ngày/tháng/năm) là: ……; 

 

4 Cƣờng độ carbon hoạt động của tàu trong giai đoạn này đƣợc đánh giá là 

□A □B □C □D □E, 

phù hợp với quy định 22B của Phụ lục VI của Công ƣớc, đối với các tàu áp dụng 

quy định 22B; và 

 

5  Một kế hoạch hành động khắc phục đã đƣợc phát triển và đƣa vào SEEMP (đối với 

các tàu áp dụng quy định 22B, đƣợc xếp hạng là D trong 3 năm liên tiếp hoặc xếp 

hạng là E).  

 

 

Tuyên bố tuân thủ này có hiệu lực cho đến (ngày/tháng/năm) ................................  

Cấp tại………………………………………………………………………………………...  

(nơi cấp Tuyên bố)  

(ngày/tháng/năm): ...............................  

(ngày cấp) 

(chữ ký của cán bộ có thẩm quyền hợp lệ 

cấp Giấy chứng nhận) 

 

(dấu hoặc tem của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp)"  

 

 

***  
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PHỤ LỤC 6  

 

CÁC ĐIềU KHOảN THAM CHIếU VÀ SắP XếP Để TIếN HÀNH ĐÁNH GIÁ TÁC 

ĐộNG TOÀN DIệN CủA BIệN PHÁP NGắN HạN TRƢớC MEPC 76 

 

1  Theo Chiến lược ban đầu của IMO về giảm phát thải KNK từ tàu (nghị quyết 

MEPC.304 (72)), các tác động đối với các Quốc gia của một biện pháp cần đƣợc đánh giá và 

tính đến khi thích hợp trƣớc khi áp dụng biện pháp. Đánh giá tác động toàn diện của biện 

pháp ngắn hạn cần đƣợc thực hiện nhƣ đã nêu trong Thủ tục đánh giá tác động đối với các 

Quốc gia có biện pháp ứng cử (MEPC.1/Circ.885).  

 

2  Đánh giá tác động toàn diện cần đánh giá tác động đối với các Quốc gia áp dụng 

biện pháp ngắn hạn, bao gồm cả các nƣớc đang phát triển, đặc biệt đối với các nƣớc kém 

phát triển nhất (LDCs) và các Quốc đảo nhỏ đang phát triển (SIDS), và có tính đến, khi 

thích hợp 

 

.1  đánh giá tác động ban đầu và chi tiết của các yếu tố riêng lẻ tạo thành một 

phần của biện pháp kết hợp đƣợc đề xuất bao gồm mô tả chi tiết về phƣơng 

pháp và các nguồn dữ liệu đƣợc sử dụng;
1 

 

.2  thông tin sẵn có liên quan từ cơ sở dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của 

tàu IMO và Nghiên cứu về KNK lần thứ tư của IMO 2020;  

 

.3  các tài liệu đƣợc đệ trình lên ISWG-GHG 7 về việc đánh giá tác động đối 

với các Quốc gia, cụ thể là các tài liệu ISWG-GHG 7/2/10 (Mexico, Quần 

đảo Solomon và Tonga) (ISWG-GHG 7/2/11 (Quần đảo Solomon và 

Tonga); ISWG -GHG 7/2/34 (Argentina và cộng sự), ISWG-GHG 7/2/36 

(Ban thƣ ký), Đánh giá tính toàn diện của các đánh giá tác động đƣợc đệ 

trình lên phiên họp thứ bảy của Nhóm công tác chuyên trách của Tổ chức 

Hàng hải Quốc tế về Giảm phát thải KNK từ tàu thuyền và bất kỳ tài liệu 

liên quan nào khác đã đƣợc đệ trình lên ISWG-GHG 7; và 

 

.4  bất kỳ thông tin liên quan nào để đánh giá tác động đối với các Quốc gia 

do các Quốc gia Thành viên quan tâm và các tổ chức quốc tế cung cấp.
2 

 

3 Đánh giá tác động toàn diện của biện pháp ngắn hạn phải tƣơng xứng với mức độ 

phức tạp và bản chất của nó, đồng thời bao gồm các yếu tố đƣợc xác định trong 

                                                           
1
Bất cứ khi nào có thể tiết lộ nhƣ vậy. 

2
Các quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế đƣợc mời gửi thông tin liên quan đến Ban Thƣ ký 

(ghg@imo.org) trong thời gian sớm nhất khi có thể; thời hạn sẽ do Ban chỉ đạo thiết lập tại cuộc họp đầu tiên. 
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MEPC.1/Circ.885, cụ thể là đoạn 8 và 15, đồng thời tính đến những điều sau đây: 

 

.1 một đánh giá về tài liệu đã đƣợc bình duyệt, bao gồm cả phân tích trƣớc bài 

đăng; 

 

.2  một số nghiên cứu điển hình có liên quan về mặt thống kê, có thể đƣợc bổ 

sung bởi một số nghiên cứu điển hình minh họa đại diện cho các điều kiện 

thƣơng mại rộng lớn hơn có thể đƣợc chia sẻ giữa các nƣớc đang phát triển, 

bao gồm Các quốc gia đang phát triển ở Đảo nhỏ (SIDS), Các nƣớc kém phát 

triển nhất (LDCS) và các quốc gia xa thị trƣờng xuất nhập khẩu của họ; 

 

.3  ở mức độ có thể, các tác động không cân xứng đối với các Quốc gia, bao 

gồm cả các nƣớc đang phát triển, đặc biệt là các nƣớc LDCS và SIDS, 

của biện pháp, trong bối cảnh của đại dịch COVID-19, và xem xét các 

tác động bổ sung tiềm tàng của biện pháp đối với các kịch bản kinh tế dự 

kiến; 

 

.4 xác định các khu vực thiếu dữ liệu; 

 

.5  đánh giá các tác động có thể xảy ra đối với các Quốc gia phát sinh từ 

những thay đổi kết quả và hiệu suất của đội tàu toàn cầu nhƣ đƣợc nêu 

trong đoạn 4.11 của Chiến lƣợc ban đầu;
3 

 

.6  bất kỳ phân tích cơ bản nào về các bên liên quan (SHA) do các Quốc gia 

Thành viên thực hiện để hiểu mức độ chậm trễ dựa trên giảm tốc độ có 

thể chấp nhận đƣợc đối với các mặt hàng khác nhau để tránh bất kỳ tác 

động tiêu cực nào không tƣơng xứng; và 

 

.7  đánh giá liệu biện pháp có khả năng dẫn đến các tác động tiêu cực không 

tƣơng xứng đối với các quốc gia, bao gồm cả các quốc gia đang phát triển, 

đặc biệt là đối với LDCs và SIDs.  

 

4  Đánh giá tác động toàn diện phải trung lập chính sách.  

 

Ban chỉ đạo 

 

                                                           
3
Với trọng tâm là an toàn của tàu, chi phí vận hành và vận chuyển, cũng nhƣ mức độ mà tàu có thể đáp ứng các 

yêu cầu của biện pháp ngắn hạn, trang bị thêm và hành vi thƣơng mại, các hiệu ứng thay thế đối với một mẫu 

hàng hóa có liên quan và dòng chảy thƣơng mại, gánh nặng hành chính bổ sung trong việc thực hiện và hiệu quả 

chi phí của biện pháp và các tác động tiêu cực tiềm ẩn không cân xứng đối với các Quốc gia, bao gồm cả các 

nƣớc đang phát triển, đặc biệt là đối với SIDS và LDCs. 



MEPC 75/18/Add.1  

Phụ lục 6, Trang 3 

I:\MEPC\75\MEPC 75-18-Add.1.docx 

5  Để phù hợp với thông lệ tiến hành các nghiên cứu về KNK của IMO, một Ủy ban 

chỉ đạo của các quốc gia thành viên cần đƣợc thành lập theo thỏa thuận của Ủy ban tại phiên 

họp thứ bảy mƣơi lăm. Ban Chỉ đạo phải cân bằng về mặt địa lý (ví dụ, có liên quan đến năm 

khu vực của Liên hợp quốc), và đại diện thích hợp cho các nƣớc đang phát triển và các nƣớc 

phát triển. Các bên có liên quan cũng nên đƣợc đại diện.  

 

6  Ban chỉ đạo nên có quy mô có thể quản lý đƣợc. Xét đến tầm quan trọng của việc 

đánh giá tác động toàn diện và nhu cầu thành lập Ban chỉ đạo một cách minh bạch, công 

khai và công bằng, Tổng thƣ ký nên mời càng sớm càng tốt các đề cử từ tất cả các Quốc 

gia thành viên bằng cách ban hành một thông tƣ. Tùy thuộc vào số lƣợng đề cử nhận 

đƣợc, quy mô và các thành viên của Ban Chỉ đạo do Tổng Thƣ ký quyết định và công bố 

cho phù hợp. Ban Chỉ đạo cần đƣợc điều phối bởi Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Môi 

trƣờng Biển, phù hợp với thông lệ cho Nhóm phân tích nhu cầu xây dựng năng lực đặc 

biệt (ACAG). 

 

7 Ban chỉ đạo cần: 

 

.1 làm đầu mối cho Ủy ban; 

 

.2  xem xét và thống nhất về đề cƣơng của đánh giá tác động toàn diện và tiến 

trình liên quan; 

 

.3  xem xét và giám sát tiến độ của đánh giá tác động toàn diện, bao gồm cung 

cấp phản hồi về các phƣơng pháp, cơ sở dữ liệu và nguồn dữ liệu chính sẽ 

đƣợc sử dụng, phù hợp với các mốc thời gian đã thỏa thuận; và 

 

.4  xác nhận rằng đánh giá tác động toàn diện đáp ứng các điều khoản tham 

chiếu nêu trong các đoạn từ 2 đến 4. 

 

 

 

8  Ban Chỉ đạo cần đƣa ra các khuyến nghị cho Ủy ban. Trong khả năng có thể, 

Ủy ban phải làm việc với sự đồng thuận, nỗ lực hết sức để đảm bảo hoàn thành kịp thời 

đánh giá tác động toàn diện, nhằm mục đích hỗ trợ Ủy ban đƣa ra các quyết định dựa 

trên bằng chứng và thực hiện công việc của mình bằng cách sử dụng các phƣơng pháp 

truyền thông hiện đại, ví dụ: qua email và hội nghị từ xa.  

 

Hợp đồng và thực hiện 

 

9  Ban thƣ ký sẽ chịu trách nhiệm khởi xƣớng và tạo điều kiện cho quá trình 

thực hiện đánh giá tác động toàn diện.  
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10  Ban Thƣ ký đƣợc mời tham gia cùng UNCTAD trong việc thực hiện đánh giá tác 

động toàn diện. Các cơ quan khác của Liên hợp quốc, các ủy ban khu vực của Liên hợp 

quốc và các bên có liên quan có thể đƣợc tham vấn.  

 

11  Ban Thƣ ký nên tổ chức một hội thảo/hội thảo trên web chuyên gia về dự thảo 

đánh giá tác động toàn diện cuối cùng trƣớc MEPC 76.  

 

12  Các quốc gia thành viên quan tâm và các tổ chức quốc tế đƣợc mời cung cấp 

thông tin liên quan có thể cung cấp cho việc đánh giá tác động toàn diện thông qua Ban 

thƣ ký.  

 

13  Các quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế đƣợc mời đóng góp tài chính cho 

việc đánh giá tác động toàn diện bằng cách đóng góp cho Quỹ ủy thác GHG-TC.  

 

Cung cấp đánh giá tác động toàn diện 

 

14  Đánh giá tác động toàn diện cuối cùng của biện pháp ngắn hạn sẽ đƣợc đệ trình 

lên phiên họp thứ bảy mƣơi sáu của Ủy ban Bảo vệ Môi trƣờng biển sẽ đƣợc tổ chức vào 

mùa xuân năm 2021 để xem xét và phân tích các biện pháp sẽ đƣợc thực hiện để giải 

quyết, nếu thích hợp, bất kỳ tác động không cân xứng đối với các quốc gia đang phát 

triển, bao gồm SIDS, LDCs và các quốc gia xa thị trƣờng xuất khẩu của họ.  

 

15  Trên cơ sở đánh giá tác động toàn diện, một khuôn khổ để xem xét các tác động 

đối với các Quốc gia bao gồm cả các nƣớc đang phát triển, đặc biệt là đối với các nƣớc 

LDCs và SIDS và các quốc gia cách xa thị trƣờng xuất khẩu của họ về biện pháp đƣợc 

thông qua, và giải quyết các tác động tiêu cực không tƣơng xứng đối với các Quốc gia, 

nếu thích hợp, cần đƣợc xem xét.  

 

16  Ủy ban sẽ xem xét kinh nghiệm thu đƣợc từ đánh giá tác động trong quá trình 

phát triển các đánh giá tác động toàn diện trong tƣơng lai, cũng nhƣ chuẩn bị cho việc 

xem xét lại biện pháp, sẽ hoàn thành trƣớc ngày 1 tháng 1 năm 2026.  

 

 

***  
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PHỤ LỤC 7 

 

Dự THảO SửA ĐổI CÔNG ƢớC AFS (PHụ LụC 1 VÀ 4) 

 

Phụ lục 1  

Kiểm soát hệ thống chống hà 

 

1 Các hàng sau đƣợc thêm vào bảng trong Phụ lục 1 của Công ƣớc AFS: 

 

Hệ thống chống hà Các biện pháp 

kiểm soát 

Áp dụng Ngày có hiệu lực 

Cybutryne 

CAS số 28159-98-0 

Các tàu không đƣợc 

áp dụng hoặc áp 

dụng lại hệ thống 

chống hà có chứa 

chất này 

Tất cả các tàu 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 đối với chất 

này rửa trôi từ hệ 

thống chống hà 

không tuân thủ bên 

dƣới 

Tất cả các tàu (ngoại 

trừ: 

(1) các bệ cố định và 

nổi, các FSU và 

FPSO đã đƣợc xây 

dựng trƣớc ngày 1 

tháng 1 năm 2023 và 

chƣa ở trong ụ tàu 

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 dƣới 400 tấn 

tham gia các chuyến 

đi quốc tế, nếu đƣợc 

(các) Quốc gia ven 

biển chấp nhận) 

Tại lần gia hạn tiếp 

theo theo lịch trình 

của hệ thống chống 

tắc nghẽn sau ngày 1 

tháng 1 năm 2023, 

nhƣng không quá 60 

tháng sau lần áp 

dụng cuối cùng cho 

tàu của hệ thống 

chống tắc nghẽn có 

chứa cybutryne 
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Phụ lục 4  

Khảo sát và yêu cầu chứng nhận cho hệ thống chống hà 

 

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

 

"(3)Đối với các tàu có hệ thống chống bám bấn đƣợc kiểm soát theo Phụ lục 1 đã 

đƣợc áp dụng trƣớc ngày hệ thống này có hiệu lực, Cơ quan quản lý sẽ cấp Giấy 

chứng nhận phù hợp với các khoản (1) và (2) của quy định này. không muộn hơn 

2 năm kể từ khi kiểm soát đó có hiệu lực. Đoạn này sẽ không ảnh hƣởng đến bất 

kỳ yêu cầu nào đối với các tàu phải tuân theo Phụ lục 1."  

 

Phụ mục 1 đến 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 tùy chọn tuân thủ cho các hệ thống chống hà có kiểm soát trên tàu đƣợc thay 

thế bằng phần sau:  

 

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

 Chƣa áp dụng 

trong và sau 

khi đóng tàu 

Đã áp dụng trên 

tàu này trƣớc đây, 

nhƣng chƣa đƣợc 

gỡ bỏ khỏi tàu 

trƣớc khi… 

Đã áp dụng trên 

tàu này trƣớc đây, 

nhƣng đã đƣợc 

bao phủ bởi một 

lớp sơn lót đƣợc 

áp dụng bởi 

Đã đƣợc áp 

dụng trên 

các hợp chất 

organotin hoạt 

động 

nhƣ chất diệt 

sinh vật 

□ 

………………… 

(điền tên phương 

tiện) 

ngày……………… 

(ngày tháng) 

□ 

………………… 

(điền tên phương 

tiện) 

ngày 

……………… 

(ngày tháng) 

□ 

Không áp 

dụng nữa 

 

cybutryne 

□ 

………………… 

(điền tên phương 

tiện) 

ngày……………… 

(ngày tháng) 

□ 

………………… 

(điền tên phương 

tiện) 

ngày……………… 

(ngày tháng) 

□ 

Ngày 1 tháng 1 

năm 2023, 

nhƣng phải loại 

bỏ hoặc phủ một 

lớp sơn bịt kín 

trƣớc khi 

□ 
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PHỤ LỤC 8 

 

DỰ THẢO CÁC SỬA ĐỔI CHO PHỤ LỤC I CỦA CÔNG ƢỚC MARPOL 

 

(Cấm tàu thuyền sử dụng và vận chuyển để sử dụng nhiên liệu  

dầu nặng ở vùng biển Bắc Cực) 

 

1 Tiêu đề của chƣơng 9 đƣợc sửa đổi nhƣ sau: 

"Chƣơng 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 đƣợc bổ sung vào chƣơng 9 sau quy định 43 hiện hành, nhƣ 

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 đƣợc xác định 

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

nƣớc Bắc Cực, nhƣ đƣợc 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 chƣơng 1 phần II-A 

của Bộ luật về tàu hoạt động tại các vùng nƣớc thuộc cực trái đất, việc sử dụng và 

vận chuyển các loại dầu đƣợc 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 trƣớc đó đã bao gồm việc sử dụng và vận chuyển các 

loại dầu đƣợc liệt kê trong đoạn 1.2 của quy định 43 làm nhiên liệu, thì việc làm 

sạch hoặc xả các bồn chứa hoặc đƣờng ống là không cần thiết.  

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 ƣớc này, đƣờng 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 hƣớng dẫn do Tổ chức xây 

dựng. Không có sự từ bỏ nào đƣợc ban hành theo đoạn này sẽ đƣợc áp dụng vào và 

sau ngày 1 tháng 7 năm 2029.  
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5  Cơ quan quản lý của một Bên tham gia Công ƣớc này cho phép áp 

dụng khoản 4 của quy định này sẽ thông báo cho Tổ chức để lƣu 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 9 

 

DỰ THẢO CÁC SỬA ĐỔI CHO PHỤ LỤC I, IV VÀ VI CÔNG ƢỚC MARPOL 

 

(Miễn các yêu cầu khảo sát và chứng nhận cho sà lan UNSP) 

 

PHỤ LỤC I CÔNG ƢỚC MARPOL 

QUY ĐỊNH PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM DẦU 

 

Quy định 1  

Định nghĩa 

 

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

 

"40 Sà lan không người lái tự hành (UNSP) có nghĩa là sà lan: 

 

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

 

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

này); 

 

.3 không có máy móc đƣợc 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 ngƣời cũng nhƣ động vật sống trên tàu." 

 

Quy định 3 

Miễn và miễn trừ 

 

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

 

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

điều khoản theo khoản 7 của quy định này, do Cơ quan quản lý cấp sẽ đƣợc nêu rõ 

trong Giấy chứng nhận đƣợc đề cập đến trong quy định 7 của Phụ lục này." 

 

 

3 Đoạn 7 mới sau đây đƣợc thêm vào sau đoạn 6 hiện có: 
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"7  Cơ quan quản lý có thể miễn một sà lan không ngƣời lái không tự hành 

(UNSP)
1
đáp ứng các yêu cầu của quy định 6.1 và 7.1 của Phụ lục này, bằng Giấy 

chứng nhận miễn trừ phòng ngừa ô nhiễm dầu quốc tế cho sà lan không ngƣời lái 

không tự hành, 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 đƣợc đáp ứng." 

 

 

Quy định 9  

MẫuGiấy chứng nhận 

 

4  Đoạn hiện tại đƣợc đánh số là đoạn 1 và đoạn 2 mới sau đây đƣợc thêm vào sau 

đoạn 1:  

 

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

không tự hành phải đƣợc lập theo mẫu tƣơng ứng với mẫu nêu trong phụ lục IV của 

Phụ lục này và ít nhất phải bằng tiếng Anh, Pháp hoặc Tây Ban Nha. Nếu ngôn ngữ 

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

tiên trong trƣờng hợp có tranh chấp hoặc sai lệch."  

 

Các phụ mục 

 

5  Phụ mục IV mới đƣợc bổ sung sau phụ mục III hiện có, nhƣ sau:  

 

 

                                                           
1
Tham khảo Hƣớng dẫn miễn trừ các yêu cầu về khảo sát và chứng nhận đối với sà lan không ngƣời lái 

không tự hành theo Công ƣớc MARPOL (MEPC.1/Circ. […]). 
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" PHỤ MỤC IV 

 

Mẫu giấy chứng nhận miễn trừ cho sà lan UNSP 

 

GIấY CHứNG NHậN MIễN NGĂN NGừA Ô NHIễM DầU QUốC Tế CHO SÀ LAN 

KHÔNG NGƢờI LÁI KHÔNG Tự HÀNH 

 

Đƣợc ban hành theo các quy định của Công ƣớc quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu, năm 

1973, nhƣ đƣợc sửa đổi bởi Nghị định thƣ năm 1978 liên quan đến Nghị định thƣ này, nhƣ 

đã đƣợc sửa đổi, (sau đây gọi là "Công ƣớc") thuộc thẩm quyền của Chính phủ:  

………………………………………………………………………………………………

…………  

(tên đầy đủ của Quốc gia)  

 

by 

………………………………………………………………………………………………

………  

(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
2 

Tên tàu ………………………………………………………  

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

Cảng đăng ký ……………………………………………………  

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

 

CHỨNG NHẬN:  

 

1  rằng sà lan không ngƣời lái không tự hành đã đƣợc khảo sát theo quy định 3.7 của 

Phụ lục I của Công ƣớc;  

 

2 rằng cuộc khảo sát cho thấy sà lan không ngƣời lái không tự hành: 

 

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

 

.2 không chở dầu (nhƣ định nghĩa trong quy định 1.1 của Phụ lục I Công ƣớc 

MARPOL); 

 

.3 không có máy móc đƣợc trang bị có thể sử dụng dầu hoặc tạo ra cặn dầu; 

                                                           
2
Ngoài ra, các chi tiết của con tàu có thể đƣợc trình bày ngang trong các ô. 
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.4 không có thùng chứa dầu nhiên liệu, thùng chứa dầu bôi trơn và thùng chứa 

cặn/cặn dầu; và 

 

.5 không có ngƣời cũng nhƣ động vật sống trên tàu. 

 

3  Theo quy định 3.7 của Phụ lục I của Công ƣớc, tàu đƣợc 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 đƣợc duy trì.  

 

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

 

Cấp tại ……………………………………………………………  

(nơi cấp Giấy chứng nhận)  

 

(ngày/tháng/năm): ...............................  

(ngày cấp) 

(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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PHỤ LỤC IV CÔNG ƢỚC MARPOL 

 

CÁC QUY ĐịNH Về NGĂN NGừA Ô NHIễM DO NƢớC THảI Từ TÀU BIểN 

 

Quy định 1  

Định nghĩa 

 

6 Đoạn 16 mới sau đây đƣợc thêm vào sau đoạn 15 hiện có: 

 

"16 Sà lan không người lái không tự hành (UNSP) có nghĩa là sà lan: 

 

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

 

.2 không có ngƣời cũng nhƣ động vật sống trên tàu; 

 

.3 không đƣợc sử dụng để chứa nƣớc thải trong quá trình vận chuyển; 

và 

 

.4  không có sự sắp xếp nào có thể tạo ra nƣớc thải nhƣ đƣợc định 

nghĩa trong quy định 1.3."  

 

Quy định 3 

Ngoại lệ 

 

7 Tiêu đề của quy định đƣợc thay thế bằng tiêu đề sau: 

 

"Ngoại lệ và Miễn trừ" 

 

8 Đoạn 2 mới sau đƣợc thêm vào sau đoạn 1 hiện có: 

 

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

hành (UNSP)
3
đáp ứng các yêu cầu của quy định 4.1 và 5.1 của Phụ lục này, 

bằng Giấy chứng nhận miễn trừ ngăn chặn nƣớc thải quốc tế cho sà lan 

không ngƣời lái không tự hành , trong thời hạn không quá 5 năm với điều 

kiện sà lan đã đƣợc khảo sát để xác nhận rằng các điều kiện nêu trong các 

quy định từ 1.16.1 đến 1.16.4 của Phụ lục này đƣợc đáp ứng."  

 

Quy định 7  

                                                           
3
Tham khảo Hướng dẫn miễn trừ các yêu cầu khảo sát và chứng nhận của sà lan không người lái không tự 

hành theo Công ước MARPOL (MEPC.1/Circ. […]). 
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Mẫu giấy chứng nhận 

 

9  Đoạn hiện tại đƣợc đánh số là đoạn 1 và đoạn 2 mới sau đây đƣợc thêm vào sau 

đoạn 1:  

 

"2  Giấy chứng nhận miễn trừ ngăn ngừa nƣớc thải quốc tế cho sà lan tự hành 

không ngƣời lái phải đƣợc lập theo mẫu tƣơng ứng với mẫu nêu trong phụ lục II 

của Phụ lục này và ít nhất phải bằng tiếng Anh, Pháp hoặc Tây Ban Nha. Nếu 

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

đƣợc ƣu tiên trong trƣờng hợp có tranh chấp hoặc sai lệch."  

 

Các phụ mục 

 

10  Phụ mục hiện có đƣợc đánh số là phụ mục I và phụmục II mới đƣợc bổ sung sau 

phụ mục I, nhƣ sau: 
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" PHỤ MỤC II 

 

Mẫu giấy chứng nhận miễn trừ cho sà lan UNSP 

 

GIấY CHứNG NHậN MIễN NGĂN NGừA Ô NHIễM NƢớC THảI QUốC Tế CHO SÀ 

LAN KHÔNG NGƢờI LÁI KHÔNG Tự HÀNH 

 

Đƣợc ban hành theo các quy định của Công ƣớc quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu, năm 

1973, nhƣ đƣợc sửa đổi bởi Nghị định thƣ năm 1978 liên quan đến Nghị định thƣ này, nhƣ 

đã đƣợc sửa đổi, (sau đây gọi là "Công ƣớc") 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
4 

Tên tàu ………………………………………………..  

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

Cảng đăng ký ………………………………………………  

Tổng trọng tải ……………………………………………….  

 

CHỨNG NHẬN:  

 

1  rằng sà lan không ngƣời lái không tự hành đã đƣợc khảo sát theo quy định 3.2 của 

Phụ lục IV của Công ƣớc;  

 

2 rằng cuộc khảo sát cho thấy sà lan không ngƣời lái không tự hành: 

 

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

 

.2 không có ngƣời cũng nhƣ động vật sống trên tàu; 

 

.3 không đƣợc sử dụng để chứa nƣớc thải trong quá trình vận chuyển; và 

 

.4  không có sự sắp xếp nào có thể tạo ra nƣớc thải nhƣ đƣợc định nghĩa trong 

quy định 1.3 của Phụ lục IV Công ƣớc MARPOL.  

                                                           
4
Ngoài ra, các chi tiết của con tàu có thể đƣợc trình bày ngang trong các ô. 
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3  rằng tàu đƣợc miễn trừ theo quy định 3.2 của Phụ lục IV của Công ƣớc 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 đƣợc duy trì.  

 

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

 

Cấp tại ……………………………………………………………  

(nơi cấp Giấy chứng nhận)  

 

(ngày/tháng/năm): ...............................  

(ngày cấp) 

(chữ ký của cán bộ có thẩm quyền hợp pháp 

cấp Giấy chứng nhận) 

 

 

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

 

 



MEPC 75/18/Add.1  

Phụ lục 9, Trang 9 

I:\MEPC\75\MEPC 75-18-Add.1.docx 

PHỤ LỤC VI CÔNG ƢỚC MARPOL 

 

QUY ĐỊNH PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TỪ TÀU BIỂN 

 

Quy định 2  

Định nghĩa 

 

1 Đoạn 57 mới đƣợc thêm vào sau đoạn 56 hiện có, nhƣ sau: 

 

"57 Sà lan không người lái không tự hành (UNSP) có nghĩa là sà lan: 

 

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

 

.2  không có hệ thống, thiết bị và/hoặc máy móc đƣợc trang bị có thể tạo 

ra khí thải đƣợc quy định bởi Phụ lục này; và 

 

.3  không có ngƣời cũng nhƣ động vật sống trên tàu."  

 

Quy định 3  

Ngoại lệ và Miễn trừ 

 

2 Đoạn 4 mới đƣợc thêm vào sau đoạn 3.2 hiện có, nhƣ sau: 

 

"Sà lan không ngƣời lái không tự hành (UNSP) 

 

4  Cơ quan quản lý có thể miễn cho sà lan không ngƣời lái, không tự hành 

(UNSP)
5
đáp ứng các yêu cầu của quy định 5.1 và 6.1 của Phụ lục này, bằng 

Giấy chứng nhận miễn trừ phòng ngừa ô nhiễm không khí quốc tế cho sà lan 

không tự hành không ngƣời lái, trong thời gian không quá 5 năm với điều 

kiện sà lan đã đƣợc khảo sát để xác nhận rằng đáp ứng các điều kiện nêu 

trong các quy định từ 2.57.1 đến 2.57.3 của Phụ lục này."  

 

Quy định 8  

Mẫu Giấy chứng nhận và Tuyên bố Tuân thủ liên quan đến báo cáo tiêu thụ dầu nhiên liệu 

 

3 Đoạn 4 mới và tiêu đề liên quan đƣợc thêm vào sau đoạn 3, nhƣ sau: 

 

"Giấy chứng nhận miễn giảm ô nhiễm không khí quốc tế cho xà lan không 

                                                           
5
Tham khảo Hướng dẫn miễn trừ các yêu cầu về khảo sát và chứng nhận đối với sà lan không người lái 

không tự hành theo Công ước MARPOL (MEPC.1/Circ. […]) 
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ngƣời lái không tự hành 

 

4  Theo quy định 3.4 của Phụ lục này, Giấy chứng nhận miễn trừ ô nhiễm không 

khí quốc tế cho sà lan không ngƣời lái không tự hành phải đƣợc lập theo mẫu tƣơng 

ứng với mẫu nêu trong phụ lục XI 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 

đƣợc sử dụng, ngôn ngữ này sẽ đƣợc ƣu tiên trong trƣờng hợp có tranh chấp hoặc sai 

lệch." 

 

Các phụ mục 

 

4 Phụ mục XI mới đƣợc thêm vào sau phụ mục X, nhƣ sau: 

 

" PHỤ MỤC XI 

 

Mẫu giấy chứng nhận miễn trừ cho sà lan UNSP 

 

GIấY CHứNG NHậN MIễN PHÒNG NGừA Ô NHIễM KHÔNG KHÍ QUốC Tế CHO 

SÀ LAN KHÔNG NGƢờI LÁI KHÔNG Tự HÀNH 

 

Đƣợc ban hành theo các quy định của Nghị định thƣ năm 1997, đã đƣợc sửa đổi, để sửa đổi 

Công ƣớc quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu, năm 1973, đƣợc sửa đổi bởi Nghị định thƣ 

năm 1978 liên quan đến Nghị định thƣ này, (sau đây gọi là "Công ƣớc") theo 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
6 

Tên tàu………………………………………………………..  

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

Cảng đăng ký ……………………………………………………..  

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

 

CHỨNG NHẬN:  

 

                                                           
6
Ngoài ra, các chi tiết của con tàu có thể đƣợc trình bày ngang trong các ô. 
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1  rằng sà lan không ngƣời lái không tự hành đã đƣợc khảo sát theo quy định 3.4 của 

Phụ lục VI của Công ƣớc; 

 

2 mà cuộc khảo sát cho thấy, sà lan không ngƣời lái không tự hành:  

 

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

 

.2  không có hệ thống, thiết bị và/hoặc máy móc đƣợc trang bị có thể tạo 

ra khí thải đƣợc kiểm soát bởi Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL; và 

 

.3  không có ngƣời cũng nhƣ động vật sống trên tàu; 

 

3 rằng tàu đƣợc miễn, theo quy định 3.4 của Phụ lục VI của Công ƣớc khỏi chứng 

nhận và các yêu cầu khảo sát liên quan của quy định 5.1 và 6.1. 

 

 

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

………………………………………….  

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

 

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

 

Cấp tại ……………………………………………………………  

(nơi cấp Giấy chứng nhận)  

 

 

(ngày/tháng/năm): ...............................  

(ngày cấp) 

(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 10  

TÌNH TRạNG BÁO CÁO HAI NĂM CủA TIểU BAN PPR 

 

Tham chiếu đến 

SD, nếu có 

Số đầu 

ra 

Mô tả
1 

Năm 

hoàn 

thành 

mục tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

cha 

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 

1.3 Các khóa đào tạo mô 

hình đã đƣợc kiểm 

chứng 

Liên tiếp 

 

MSC / 

MEPC 

III/PPR/ CCC 

/ SDC/SSE / 

NCSR 

HTW Không có 

công việc 

nào đƣợc 

yêu cầu 

  

1. Cải thiện việc 

triển khai 

1.11 Các biện pháp điều 

hòa cảng 

Các hoạt động và thủ 

tục kiểm tra của 

chính quyền cảng 

(PSC) trên toàn thế 

giới 

Liên tiếp 

 

  

MSC / 

MEPC 

HTW/PPR / 

NCSR 

III Đang 

diễn ra 

 MEPC 74/18, 

đoạn 5.118, 

5.120 và phụ 

lục 15; và PPR 

7/22, mục 21 

1. Cải thiện việc 

triển khai 

1.12 Xem xét Hƣớng dẫn 

2015 cho hệ thống 

làm sạch khí thải 

(nghị quyết 

MEPC.259 (68)) 

2020 MEPC PPR  Hoãn lại  MEPC 69/21, 

đoạn 19.4 và 

19.5; 

PPR 5/24, mục 

11; 

                                                           
1
Kết quả in đậm đã đƣợc chọn cho dự thảo chƣơng trình nghị sự tạm thời cho PPR 8. 
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Tham chiếu đến 

SD, nếu có 

Số đầu 

ra 

Mô tả
1 

Năm 

hoàn 

thành 

mục tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

cha 

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 

PPR 6/20, mục 

11; 

PPR 7/22, mục 

11; và 

MEPC 75/18, 

đoạn 10.35 và 

14.2.2 

1. Cải thiện việc 

triển khai 

1.14 Hƣớng dẫn sửa đổi 

về lấy mẫu và phân 

tích nƣớc dằn 

2021 MEPC PPR  Hoàn 

thành 

 MEPC 68/21, 

đoạn 7.14 và 

17.26; 

MEPC 70/18, 

đoạn 4.47; 

         MEPC 71/17, 

đoạn 4.45; 

PPR 6/20, mục 

4; 

MEPC 74/14, 

đoạn 4.36; 

PPR 7/22, mục 

4; và 

MEPC 75/18, 
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Tham chiếu đến 

SD, nếu có 

Số đầu 

ra 

Mô tả
1 

Năm 

hoàn 

thành 

mục tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

cha 

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 10.28 

1. Cải thiện việc 

triển khai 

1.15 Hƣớng dẫn sửa đổi 

về các phƣơng pháp 

luận có thể đƣợc sử 

dụng để liệt kê các 

sinh vật sống đƣợc 

2021 MEPC PPR  Đang tiến 

hành 

 MEPC 71/17, 

đoạn 4.54; 

PPR 5/24, mục 

6; 

PPR 6/20, mục 

5; 

PPR 7/22, mục 

5; và 

MEPC 75/18, 

đoạn 14.2.2 

1. Cải thiện việc 

triển khai 

1.17 Xây dựng hƣớng dẫn 

lấy mẫu trên tàu đối 

với dầu nhiên liệu 

không đƣợc tàu sử 

dụng 

2020 MEPC PPR  Hoàn 

thành 

 MEPC 74/18, 

đoạn 5.57 đến 

5.59; PPR 7/22, 

mục 9; và 

MEPC 75/18, 

đoạn 10.24 

1.Cải thiện việc 

triển khai 

1.21 Rà soát Hƣớng dẫn 

năm 2011 về kiểm 

soát và quản lý hệ 

thống lọc sinh học 

2021 MEPC PPR  Đang tiến 

hành 

 MEPC 72/17, 

đoạn.15.8; và 

PPR 7/22, mục 

7 
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Tham chiếu đến 

SD, nếu có 

Số đầu 

ra 

Mô tả
1 

Năm 

hoàn 

thành 

mục tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

cha 

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 

trên tàu để giảm 

thiểu việc chuyển 

giao các loài thủy 

sinh xâm hại (nghị 

quyết MEPC.207 

(62)) 

1. Cải thiện việc 

triển khai 

1.23 Đánh giá và hài hòa 

các quy tắc và hƣớng 

dẫn về việc xả nƣớc 

thải lỏng từ EGCS 

vào nƣớc, bao gồm 

các điều kiện và khu 

vực 

2021 MEPC PPR  Đang tiến 

hành 

 MEPC 74/18, 

đoạn 14.11; 

PPR 7/22, mục 

12; và 

MEPC 75/18, 

đoạn 10.35 và 

14.2.2 

1. Cải thiện việc 

triển khai 

1.26 Sửa đổi Phụ lục IV 

Công ƣớc MARPOL 

và các hƣớng dẫn 

liên quan để đƣa ra 

các quy định về lƣu 

trữ hồ sơ và các biện 

pháp để xác nhận 

hoạt động lâu dài của 

2021 MEPC III/HTW PPR Đang tiến 

hành 

 MEPC 74/18, 

đoạn 14,2 đến 

14,7; 

và PPR 7/22, 

mục 16 
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Tham chiếu đến 

SD, nếu có 

Số đầu 

ra 

Mô tả
1 

Năm 

hoàn 

thành 

mục tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

cha 

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 

các nhà máy xử lý 

nƣớc thải 

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 hƣớng dẫn 

về nhiên liệu có 

điểm bốc cháy thấp 

Liên tiếp MSC HTW/PPR / 

SDC/SSE 

CCC Không có 

công việc 

nào đƣợc 

yêu cầu 

 MSC 94/21, 

đoạn 18.5 và 

18.6; 

MSC 96/25, 

đoạn 10.1 đến 

10.3; và 

MSC 102/24, 

đoạn 21.4 

2. Tích hợp các 

công nghệ mới và 

tiên tiến trong 

khuôn khổ quy 

định 

2.13 Xem xét Hƣớng dẫn 

IBTS và các sửa đổi 

đối với Giấy chứng 

nhận IOPP và Sổ ghi 

chép dầu 

2020 MEPC PPR  Hoãn lại  MEPC 70/18, 

đoạn 15.12; 

PPR 5/24, mục 

12; 

PPR 6/20, mục 

13; 

PPR 7/22, mục 

15; và 

MEPC 75/18, 

đoạn 10.35 

2. Tích hợp các 2.15 Phát triển các sửa 2021 MEPC PPR  đang tiến  MEPC 73/19, 
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Tham chiếu đến 

SD, nếu có 

Số đầu 

ra 

Mô tả
1 

Năm 

hoàn 

thành 

mục tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

cha 

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 nghệ mới và 

tiên tiến trong 

khuôn khổ quy 

định 

đổi đối với Phụ lục 

VI Công ƣớc 

MARPOL và Quy 

tắc kỹ thuật NOX về 

việc sử dụng nhiều 

cấu hình hoạt động 

của động cơ cho 

động cơ diesel hàng 

hải 

hành đoạn15.18; 

PPR 7/22, mục 

13; và 

MEPC 75/18, 

đoạn 14.2.2 

2. Tích hợp các 

công nghệ mới và 

tiên tiến trong 

khuôn khổ quy 

định 

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 ƣớc 

MARPOL 

2020 MEPC PPR  gia hạn  MEPC 70/17, 

đoạn 15.17; 

PPR 5/24, mục 

8; 

MEPC 72/17, 

đoạn 15.10; 

PPR 6/20, mục 

10; 

PPR 7/22, mục 

10; và 

MEPC 75/18, 

đoạn 14.1 và 
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Tham chiếu đến 

SD, nếu có 

Số đầu 

ra 

Mô tả
1 

Năm 

hoàn 

thành 

mục tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

cha 

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 

14.2.2 

Lƣu ý: Tiểu ban yêu cầu MEPC kéo dài năm hoàn thành mục tiêu của đầu ra 2.18 đến năm 2021. 

2. Tích hợp các 

công nghệ mới và 

tiên tiến trong 

khuôn khổ quy 

định 

2.19 Sửa đổi Phụ lục 1 

của Công ƣớc AFS 

để bao gồm các biện 

pháp kiểm soát đối 

với cybutryne, và do 

đó sửa đổi các hƣớng 

dẫn liên quan 

2020 MEPC PPR  Gia hạn  MEPC 71/17, 

đoạn 14.3; 

PPR 5/24, mục 

19 và đoạn 

24.2.25; 

MEPC 73/19, 

đoạn 15.12 đến 

15.15; 

PPR 6/20, mục 

6; MEPC 

74/18, đoạn 

10.19 và 10.20; 

         PPR 7/22, mục 

6; và 

MEPC 75/18, 

đoạn 14.1 và 

14.2.2 

Lƣu ý: Tiểu ban đã yêu cầu MEPC kéo dài năm hoàn thành mục tiêu của đầu ra 2.19 đến năm 2022 và chấp thuận việc thay đổi tên đầu ra 

thành 
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Tham chiếu đến 

SD, nếu có 

Số đầu 

ra 

Mô tả
1 

Năm 

hoàn 

thành 

mục tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

cha 

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 

"Sửa đổi các hƣớng dẫn liên quan đến Công ƣớc AFS do việc áp dụng các biện pháp kiểm soát đối với cybutryne". 

2. Tích hợp các 

công nghệ mới và 

tiên tiến trong 

khuôn khổ quy 

định 

2…
2 

Xây dựng hƣớng dẫn 

hoạt động về ứng 

phó với sự cố tràn 

chất độc hại và nguy 

hiểm (HNS) 

2022 MEPC PPR  Đang tiến 

hành 

 MEPC 74/18, 

đoạn 14.20; và 

MEPC 75/18, 

đoạn 14.1 và 

14.2.2 

Lƣu ý: Tiểu ban yêu cầu MEPC lƣu ý rằng kết quả trên đã đƣợc chuyển sang chƣơng trình nghị sự tạm thời của PPR 8 và năm hoàn thành 

mục tiêu đã đƣợc đặt đến năm 2022, có tính đến việc Ủy ban đã đồng ý rằng cần có hai phiên họp để hoàn thành công việc. Tuy nhiên, 

MEPC 75 đã thông qua một chƣơng trình nghị sự tạm thời giảm bớt cho PPR 8, không bao gồm đầu ra này. Do đó, Tiểu ban trong PPR 8 

sẽ xem xét đƣa đầu ra vào chƣơng trình nghị sự tạm thời cho PPR 9 và điều chỉnh năm hoàn thành mục tiêu cho phù hợp. 

3. Ứng phó với 

biến đổi khí hậu 

3.3 Giảm tác động lên 

vùng phát thải muội 

than ở Bắc Cực từ 

vận chuyển quốc tế 

2021 MEPC PPR  Đang tiến 

hành 

 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; 

                                                           
2
Bao gồm trong chƣơng trình nghị sự sau hai năm. 
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Tham chiếu đến 

SD, nếu có 

Số đầu 

ra 

Mô tả
1 

Năm 

hoàn 

thành 

mục tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

cha 

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 

MEPC 74/18, 

đoạn 5.67; 

PPR 7/22, mục 

8; vàMEPC 

75/18, đoạn 

10.35 

4. Tham gia vào 

quản trị đại dƣơng 

4.3 Công việc tiếp theo 

bắt nguồn từ Kế 

hoạch Hành động 

nhằm giải quyết rác 

thải nhựa trên biển 

từ tàu 

2021 MEPC PPR/III/HTW  Đang tiến 

hành 

 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; và 

MEPC 75/18, 

đoạn 10.35 

6. Đảm bảo hiệu 

quả của quy định 

6.1 Diễn giải thống nhất 

các điều khoản của 

các công ƣớc liên 

Liên tiếp MSC / 

MEPC 

III/PPR/CCC 

/ SDC/SSE / 

NCSR 

 Đang 

diễn ra 

 PPR 7/22, mục 

18 
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Tham chiếu đến 

SD, nếu có 

Số đầu 

ra 

Mô tả
1 

Năm 

hoàn 

thành 

mục tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

cha 

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 

quan đến an toàn, an 

ninh và môi trƣờng 

của IMO 

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 hậu quả đối 

với Bộ luật IBC 

Liên tiếp MEPC PPR  Đang 

diễn ra 

 PPR 7/22, mục 

3; và MEPC 

75/18, đoạn 

10.3 đến 10.12 

6. Đảm bảo hiệu 

quả của quy định 

6.11 Xây dựng các biện 

pháp giảm thiểu rủi 

ro trong việc sử 

dụng và vận chuyển 

dầu nặng làm nhiên 

liệu bằng tàu ở 

vùng biển Bắc Cực 

2020 MEPC PPR  Gia hạn  MEPC 71/17, 

đoạn 14.13; 

MEPC 72/17, 

mục 11;MEPC 

73/19, mục 9; 

MEPC 74/18, 

đoạn 10.22 đến 

10.25; 

         PPR 7/22, mục 

14; và MEPC 

75/18, đoạn 

10.29 đến 
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Tham chiếu đến 

SD, nếu có 

Số đầu 

ra 

Mô tả
1 

Năm 

hoàn 

thành 

mục tiêu 

(Các) 

cơ 

quan 

cha 

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 

10.33, 14.1 và 

14.1.2 

Lƣu ý: Tiểu ban đã yêu cầu MEPC gia hạn năm hoàn thành mục tiêu của đầu ra 6.11 đến năm 2021. 

6. Đảm bảo hiệu 

quả của quy định 

 

6.15 Vai trò của yếu tố 

con ngƣời 

Liên tiếp MSC / 

MEPC 

III / PPR / 

CCC 

/ SDC / SSE 

/ 

NCSR 

HTW Không có 

công việc 

đƣợc yêu 

cầu 
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PHỤ LỤC 11 

 

CHƢƠNG TRÌNH NGHị Sự TạM THờI CHO PPR8 

 

Khai mạc phiên họp 

 

1 Thông qua chƣơng 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 lập các sửa đổi do hậu 

quả đối với Bộ luật IBC (6.3) 

 

4  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)) (1.21) 

 

5  Giảm tác động đến Bắc Cực của phát thải Muội than từ vận chuyển quốc tế (3.3) 

 

6  Xây dựng các biện pháp để giảm thiểu rủi ro trong việc sử dụng và vận chuyển 

dầu nặng làm nhiên liệu bằng tàu ở vùng biển Bắc Cực (6.11) 

 

7  Sửa đổi Phụ lục IV Công ƣớc MARPOL và các hƣớng dẫn kèm theo để đƣa ra các 

quy định về lƣu trữ hồ sơ và các biện pháp xác nhận hoạt động lâu dài của các nhà 

máy xử lý nƣớc thải (1.26) 

 

8  Công việc tiếp theo bắt nguồn từ Kế hoạch Hành động để giải quyết rác thải nhựa 

trên biển từ tàu (4.3) 

 

9 Báo cáo tình trạng hai năm và chƣơng trình nghị sự tạm thời cho PPR 9 

 

10 Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch năm 2022 

 

11 Bất kỳ công việc nào khác 

 

12 Báo cáo Ủy ban Bảo vệ Môi trƣờng Biển 
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PHỤ LỤC 12 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÁC KếT QUả ĐầU RA CủA MEPC CHO GIAI ĐOạN HAI NĂM 2020-2021 

 

ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 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 nƣớc 

đang phát triển, đặc 

biệt là SIDS và 

LDCs, đƣợc đƣa vào 

ITCP 

Liên tiếp TCC MSC/MEPC/FAL/LEG  Đang 

diễn ra 

 MEPC 75/18, 

mục 12 

1.Cải 

thiện việc 

triển khai 

1.3 Các khóa đào tạo mô 

hình đã đƣợc kiểm 

chứng 

Liên tiếp MSC/MEPC III/PPR/CCC/SDC/SSE/NCSR HTW Đang 

diễn ra 

 MEPC 75/18, 

đoạn 11.3 

đến 11.5 

1.Cải 

thiện việc 

triển khai 

1.4 Phân tích báo cáo tóm 

tắt đánh giá hợp nhất 

Thƣờng 

niên 

Hội đồng MSC/MEPC/ 

LEG/TCC/III 

Hội 

đồng 

Hoàn 

thành 

 MEPC 75/18, 

đoạn 11.15 

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 các Văn kiện 

IMO (Bộ luật III) 

Thƣờng 

niên 

MSC/MEPC III  Hoàn 

thành 

 MEPC 75/18, 

đoạn. 11.11 



MEPC 75/18/Add.1  

Phụ lục 12, Trang 2 

I:\MEPC\75\MEPC 75-18-Add.1.docx 

ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 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 

1.7 Xác định các ƣu tiên 

chuyên đề trong lĩnh 

vực an toàn và an 

ninh hàng hải, bảo vệ 

môi trƣờng biển, tạo 

thuận lợi cho giao 

thông hàng hải và luật 

hàng hải 

Thƣờng 

niên 

TCC MSC/MEPC/FAL/LEG  Hoàn 

thành 

 MEPC 75/18, 

mục 12 

1.Cải 

thiện việc 

triển khai 

1.9 Báo cáo về các hoạt 

động trong ITCP liên 

quan đến Công ƣớc 

OPRC và Nghị định 

thƣ OPRCHNS 

Thƣờng 

niên 

TCC MEPC  Hoàn 

thành 

 MEPC 75/18, 

mục 12 

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 Đang 

diễn ra 

 MEPC 75/18, 

đoạn 11.10 

và 11.11 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 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 

1.12 Xem xét Hƣớng dẫn 

2015 cho hệ thống 

làm sạch khí thải 

(nghị quyết 

MEPC.259 (68)) 

2020 MEPC PPR  Hoãn lại  PPR 7/22, 

mục 11; 

MEPC 75/18, 

đoạn 10.35 

Lƣu 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 để thông 

qua, do đó kéo dài năm hoàn thành mục tiêu đến năm 2021. 

1.Cải 

thiện việc 

triển khai 

1.13 Xem xét các yêu cầu 

bắt buộc trong Công 

ƣớc SOLAS, 

MARPOL và Công 

ƣớc về đƣờng chuyên 

chở và Bộ luật IBC 

và IGC liên quan đến 

cửa kín nƣớc trên tàu 

chở hàng 

2021 MSC/MEPC CCC SDC Đang 

tiến 

hành 

 MSC 102/24, 

đoạn 17.28 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 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 

1.14 Hƣớng dẫn sửa đổi về 

lấy mẫu và phân tích 

nƣớc dằn 

2021 MEPC PPR  Hoàn 

thành 

 MEPC 74/18, 

đoạn. 4,36; 

PPR 7/22, 

mục 5; và 

MEPC 75/18, 

đoạn 10.27 

đến 10.28 

1.Cải 

thiện việc 

triển khai 

1.15 Hƣớng dẫn sửa đổi về 

các phƣơng pháp luận 

có thể đƣợc sử dụng 

để liệt kê các sinh vật 

sống đƣợc 

2021 MEPC PPR  Đang 

tiến 

hành 

 MEPC 74/17, 

đoạn. 14,25; 

PPR 7/22, 

mục 5; và 

MEPC 75.18, 

đoạn 14.2.2 

1.Cải 

thiện việc 

triển khai 

1.17 Xây dựng hƣớng dẫn 

lấy mẫu dầu nhiên 

liệu trên tàu mà tàu 

không sử dụng 

2020 MEPC PPR  Hoàn 

thành 

 MEPC 74/18, 

đoạn 5.57 

đến 5.59; 

PPR 7/22, 

mục 9; và 

MEPC 75/18, 

đoạn 10.22 

đến 10.24 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 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 

Lƣu ý: PPR 7 đã đồng ý thay đổi tiêu đề của Hƣớng dẫn thành "Hƣớng dẫn lấy mẫu trên tàu dầu nhiên liệu dự định sử dụng hoặc chuyên chở để sử 

dụng trên tàu" (PPR 7/22, đoạn 9.8), đã đƣợc phê duyệt thêm bởi MEPC 75. 

1.Cải 

thiện việc 

triển khai 

1.18 Biện pháp bảo đảm 

chất lƣợng dầu nhiên 

liệu sử dụng trên tàu 

biển 

2021 MEPC   Đang 

tiến 

hành 

 MEPC 74/18, 

mục 5; và 

MEPC 75/18, 

mục 5 

1.Cải 

thiện việc 

triển khai 

1.21 Rà soát Hƣớng dẫn 

năm 2011 về kiểm 

soát và quản lý hệ 

thống lọc sinh học 

trên tàu để giảm thiểu 

việc vận chuyển các 

loài thủy sinh xâm hại 

(nghị quyết 

MEPC.207 (62)) 

2021 MEPC   Đang 

tiến 

hành 

 MEPC 72/17, 

đoạn 15.8; và 

PPR 7/22, 

mục 7 

1.Cải 

thiện việc 

triển khai 

1.23 Đánh giá và hài hòa 

các quy tắc và hƣớng 

dẫn về việc xả nƣớc 

thải lỏng từ EGCS 

vào nƣớc, bao gồm 

các điều kiện và khu 

vực 

2021 MEPC   Đang 

tiến 

hành 

 MEPC 74/18, 

đoạn 14.11; 

PPR 7/22, 

mục 12; và 

MEPC 75/18, 

đoạn 10.35 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 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 

Lƣu ý: PPR 7 đã đồng ý sửa đổi tiêu đề thành "Đánh giá và hài hòa các quy tắc và hƣớng dẫn về việc xả nƣớc thải từ EGCS vào môi trƣờng nƣớc", tùy 

thuộc vào sự phê duyệt của MEPC 76 (PPR 7/22, đoạn 12.12 và 22.21) . 

1.Cải 

thiện việc 

triển khai 

1.24 Đánh giá Công ƣớc 

BWM dựa trên dữ 

liệu thu thập đƣợc 

trong giai đoạn xây 

dựng kinh nghiệm 

2023 MEPC   Đang 

tiến 

hành 

 MEPC 74/18, 

đoạn 4.2 đến 

4.6 và 4.52 

1.Cải 

thiện việc 

triển khai 

1.25 Các biện pháp khẩn 

cấp xuất phát từ các 

vấn đề đƣợc xác định 

trong giai đoạn xây 

dựng kinh nghiệm 

của Công ƣớc BWM 

2023 MEPC   Đang 

tiến 

hành 

 MEPC 74/18, 

đoạn 4.27 và 

4.60; và 

MEPC 75/18, 

đoạn 4.19 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 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 

1.26 Sửa đổi Phụ lục IV 

Công ƣớc MARPOL 

và các hƣớng dẫn liên 

quan để đƣa ra các 

quy định về lƣu trữ 

hồ sơ và các biện 

pháp để xác nhận 

hoạt động lâu dài của 

các trạm xử lý nƣớc 

thải 

2021 MEPC III/HTW  Đang 

tiến 

hành 

 MEPC 74/18, 

đoạn 14.2 

đến 14.7; và 

PPR 7/22, 

mục 16 

1.Cải 

thiện việc 

triển khai 

1.33 Xây dựng các điều 

khoản đào tạo cho 

thuyền viên liên quan 

đến Công ƣớc BWM 

2021 MEPC HTW  Đang 

tiến 

hành 

 MEPC 73/19, 

đoạn 15.10.1 

1.Cải 

thiện việc 

triển khai 

1.35 Xem xét Thỏa thuận 

mẫu để có sự ủy 

quyền của các tổ chức 

đƣợc công nhận thay 

mặt cho Cơ quan 

quản lý 

2021 MSC/MEPC III  Đang 

tiến 

hành 

 MSC 102/24, 

đoạn 14.8; và 

MEPC 75/18, 

đoạn 11.12 

và 11.14 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 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… Xem xét Thỏa thuận 

Mẫu để có sự ủy 

quyền của các tổ chức 

đƣợc công nhận thay 

mặt cho Cơ quan 

quản lý 

2020 MSC/MEPC III  Hoãn lại  MSC 102/24, 

đoạn 21.2 và 

21.3 

Lƣu ý: Kết quả trên có số hiệu OW 38. Tuy nhiên, MSC 102 đã đồng ý chuyển nó sang Hƣớng Chiến lƣợc 1 và mời Hội đồng thông qua quyết định 

này. 

2. Tích 

hợp các 

công nghệ 

mới và 

tiên tiến 

trong 

khuôn 

khổ quy 

định 

2.2 Hệ thống quản lý 

nƣớc dằn đã đƣợc phê 

duyệt sử dụng các 

Chất hoạt động, có 

tính đến các khuyến 

nghị của GESAMP-

BWWG 

Thƣờng 

niên 

MEPC   Hoàn 

thành 

 MEPC 75/18, 

mục 4 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 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 

2. Tích 

hợp các 

công nghệ 

mới và 

tiên tiến 

trong 

khuôn 

khổ quy 

định 

2.13 Xem xét Hƣớng dẫn 

IBTS và các sửa đổi 

đối với Giấy chứng 

nhận IOPP và Sổ ghi 

chép dầu 

2020 MEPC PPR  Hoãn lại  MEPC 74/18, 

đoạn 14.25; 

PPR 7/22, 

mục 16; và 

MEPC 75/18, 

đoạn 10.35 

Lƣu ý: MEPC 75 đã đồng ý hoãn việc xem xét hai dự thảo thông tƣ 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 sẽ đƣợc gia hạn đến năm 2021. 

2. Tích 

hợp các 

công nghệ 

mới và 

tiên tiến 

trong 

khuôn 

khổ quy 

định 

2.14 Các sửa đổi đối với 

quy định 14 của Phụ 

lục VI Công ƣớc 

MARPOL để yêu cầu 

một điểm lấy mẫu 

chuyên dụng cho dầu 

nhiên liệu 

2020 MEPC   Hoàn 

thành 

 MEPC 

754/18, mục 

3 và 5 



MEPC 75/18/Add.1  

Phụ lục 12, Trang 10 

I:\MEPC\75\MEPC 75-18-Add.1.docx 

ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 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 

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 ƣớc MARPOL 

và Quy tắc kỹ thuật 

NOX về việc sử dụng 

nhiều cấu hình hoạt 

động của động cơ cho 

động cơ diesel hàng 

hải 

2021 MEPC PPR  Đang 

tiến 

hành 

 PPR 7/22 

Mục 13; và 

MEPC 75/18, 

đoạn 14.2.2 

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 

MSC 

yêu cầu 

 MSC 102/24, 

mục 7 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 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 

2. Tích 

hợp các 

công nghệ 

mới và 

tiên tiến 

trong 

khuôn 

khổ quy 

định 

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 

ƣớc MARPOL 

2020 MEPC PPR  Gia hạn  MEPC 70/17, 

đoạn 15.17; 

PPR 5/24, 

mục 8; 

MEPC 72/17, 

đoạn 15 

PPR 7/22, 

mục 10, và 

MEPC 75/18, 

đoạn 14.1 

Lƣu ý: MEPC 75 đã đồng ý gia hạn năm hoàn thành mục tiêu của đầu ra 2,18 đến năm 2021, theo yêu cầu của PPR 7. 

2. Tích 

hợp các 

công nghệ 

mới và 

tiên tiến 

trong 

khuôn 

khổ quy 

định 

2.19 Sửa đổi Phụ lục 1 của 

Công ƣớc AFS để bao 

gồm các biện pháp 

kiểm soát đối với 

cybutryne, và do đó 

sửa đổi các hƣớng 

dẫn liên quan 

2020 MEPC PPR  Gia hạn  MEPC 71/17, 

đoạn 14.3; 

PPR 5/24, 

mục 19 và 

đoạn 24,2,25; 

MEPC 73/19, 

đoạn 15.12 

đến 15.15; 

PPR 6/20, 

mục 6; 

MEPC 74/18, 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 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 10.19 

và 10.20; 

PPR 7/22, 

mục 6; và 

MEPC 75/18, 

đoạn 10.14 

đến 10.21 và 

14.1 

Lƣu ý: MEPC 75 đã đồng ý kéo dài năm hoàn thành mục tiêu của đầu ra 2.19 đến năm 2022 và chấp thuận thay đổi tiêu đề của đầu ra thành "Sửa đổi 

các hƣớng dẫn liên quan đến Công ƣớc AFS do việc áp dụng các biện pháp kiểm soát đối với cybutryne", theo yêu cầu của PPR 7. 

2. Tích 

hợp các 

công nghệ 

mới và 

tiên tiến 

trong 

khuôn 

khổ quy 

định 

2… Xây dựng hƣớng dẫn 

vận hành về ứng phó 

với sự cố tràn các 

chất độc hại và nguy 

hiểm (HNS) 

2022 

 

MEPC PPR  Đang 

tiến 

hành 

 MEPC 74/18, 

đoạn 14.20 

và MEPC 

75/18, đoạn 

14.1 và 

14.2.2 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 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 

Lƣu ý: MEPC 75 đã đồng ý chuyển đầu ra trên từ chƣơng trình nghị sự sau hai năm của MEPC sang chƣơng 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 chƣơng trình nghị sự tạm thời giảm cho PPR 8, mà 

không bao gồm đầu ra này. Do đó, PPR 8 sẽ xem xét đƣa đầu ra vào chƣơng trình nghị sự tạm thời cho PPR 9 và điều chỉnh năm hoàn thành mục tiêu 

cho phù hợp. 

3. Ứng 

phó biến 

đổi khí 

hậu 

3.1 Xử lý các chất làm 

suy giảm tầng ôzôn 

do tàu sử dụng 

Thƣờng 

niên 

MEPC   Hoàn 

thành 

 MEPC 74/18, 

đoạn 5.75 và 

5.76 

3. Ứng 

phó biến 

đổi khí 

hậu 

3.2 Phát triển hơn nữa 

các cơ chế cần thiết 

để đạt đƣợc hạn chế 

hoặc giảm phát thải 

CO2 từ vận chuyển 

quốc tế 

Thƣờng 

niên 

MEPC   Hoàn 

thành 

 MEPC 74/18, 

mục 6 và 7; 

và MEPC 

75/18, mục 6 

và 7 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 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 

3. Ứng 

phó biến 

đổi khí 

hậu 

3.3 Giảm tác động của 

phát thải muội 

thanđến Bắc Cực từ 

vận chuyển quốc tế 

2021 MEPC PPR  Đang 

tiến 

hành 

 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, 

mục 5.67; 

PPR 7/22, 

mục 8; và 

MEPC 75/18, 

đoạn 10.35 

3. Ứng 

phó 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 lƣợng 

của tàu biển 

2021 MEPC   Đang 

tiến 

hành 

 MEPC 74/18, 

mục 7 và 12; 

và MEPC 

75/18, mục 7 

và 12 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 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 

3. Ứng 

phó biến 

đổi khí 

hậu 

3.5 Sửa đổi các hƣớng 

dẫn liên quan đến 

EEDI và SEEMP 

2021 MEPC   Đang 

tiến 

hành 

 MEPC 75/18, 

MEPC 75/18, 

3. Ứng 

phó biến 

đổi khí 

hậu 

3.6 Các đánh giá của 

EEDI đƣợc yêu cầu 

theo quy định 21.6 

của Phụ lục VI Công 

ƣớc MARPOL 

2021 MEPC   Đang 

tiến 

hành 

 MEPC 75/18, 

mục 3 và 

đoạn 6.4 

3. Ứng 

phó biến 

đổi khí 

hậu 

3.7 Các biện pháp kỹ 

thuật và vận hành 

khác để tăng cƣờng 

hiệu quả năng lƣợng 

của vận tải biển quốc 

tế 

2021 MEPC   Đang 

tiến 

hành 

 MEPC 75/18, 

mục 3 và 6 

4. Tham 

gia vào 

quản trị 

đại dƣơng 

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 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 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 

4. Tham 

gia vào 

quản trị 

đại dƣơng 

4.2 Đầu vào cho ITCP về 

các vấn đề mới nổi 

liên quan đến phát 

triển bền vững và đạt 

đƣợc các Mục tiêu 

Phát triển bền vững 

Liên tục TCC MSC/MEPC/FAL/LEG  Tiếp tục  MEPC 75/18, 

mục 12 

4. Tham 

gia vào 

quản trị 

đại dƣơng 

4.3 Công việc tiếp theo 

bắt nguồn từ Kế 

hoạch Hành động 

nhằm giải quyết rác 

thải nhựa trên biển từ 

tàu biển 

2021 MEPC PPR/III/HTW  Đang 

tiến 

hành 

 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; và 

MEPC 75/18, 

mục 8 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 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 

6. Đảm 

bảo hiệu 

quả của 

quy định 

6.1 Diễn giải thống nhất 

các điều khoản của 

các công ƣớc liên 

quan đến an toàn, an 

ninh, môi trƣờng, tạo 

thuận lợi, trách nhiệm 

pháp lý và bồi thƣờng 

của IMO 

Liên tục MSC/MEPC/FAL/LEG III/PPR/CCC/ 

SDC/SSE/NCSR 

 Đang 

diễn ra 

 PPR 7/22, 

mục 18; và 

MEPC 75/18, 

đoạn 10.34 

và 10.35 

6. Đảm 

bảo hiệu 

quả của 

quy định 

6.3 Các nguy cơ về an 

toàn và ô nhiễm của 

hóa chất và việc lập 

các sửa đổi do hậu 

quả đối với Bộ luật 

IBC 

Liên tục MEPC PPR  Đang 

diễn ra 

 PPR 7/22, 

mục 3; và 

MEPC 75/18, 

đoạn 10.3 

đến 10.2 

6. Đảm 

bảo hiệu 

quả của 

quy định 

6.4 Bài học kinh nghiệm 

và các vấn đề an toàn 

đƣợc xác định từ việc 

phân tích các báo cáo 

điều tra an toàn hàng 

hải 

Thƣờng 

niên 

MSC/MEPC III  Hoàn 

thành 

 III 6/15, mục 

4 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 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 

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 

Thƣờng 

niên 

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 

phƣơng tiện tiếp nhận 

cảng 

Thƣờng 

niên 

MEPC III  Hoàn 

thành 

 III 6/15, mục 

3 

6. Đảm 

bảo hiệu 

quả của 

quy định 

6.8 Giám sát hàm lƣợng 

lƣu huỳnh trung bình 

trong các loại dầu 

nhiên liệu trên toàn 

thế giới đƣợc cung 

cấp để sử dụng trên 

tàu 

Thƣờng 

niên 

MEPC   Hoàn 

thành 

 MEPC 74/18, 

đoạn 5.52 

đến 5.56; và 

MEPC 75/18, 

đoạn 5.1 đến 

5.5 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 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 

6. Đảm 

bảo hiệu 

quả của 

quy định 

6.11 Xây dựng các biện 

pháp giảm thiểu rủi ro 

trong việc sử dụng và 

vận chuyển dầu nặng 

làm nhiên liệu bằng 

tàu ở vùng biển Bắc 

Cực 

2020 PPR   Gia hạn  MEPC 74/18, 

đoạn 10,22 

đến 10,25; 

PPR 7/22, 

mục 14; và 

MEPC 75/18, 

đoạn 10,29 

đến 10.33 và 

14.1 

Lƣu ý: MEPC 75 đã phê duyệt dự thảo sửa đổi Phụ lục I Công ƣớc 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 đƣợc MEPC 76 thông qua, và việc mở rộng 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 

ngƣời 

Liên tục MSC /MEPC III/PPR/CCC/ SDC/SSE 

/NCSR 

HTW Không 

có công 

việc 

đƣợc 

yêu cầu 

  

6. Đảm 

bảo hiệu 

quả của 

quy định 

6.30 Các Hƣớng dẫn Khảo 

sát Cập nhật trong Hệ 

thống Hài hòa Khảo 

sát và Chứng nhận 

(HSSC) 

Thƣờng 

niên 

MSC /MEPC III  Hoàn 

thành 

 III 6/15, mục 

8; và MEPC 

75/18, đoạn 

10.26, 11.11 

và 11.19 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 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 

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 gây ô 

nhiễm biển ở dạng 

đóng gói trên tàu 

hoặc trong khu vực 

cảng 

Thƣờng 

niên 

MSC /MEPC III CCC Hoàn 

thành 

 CCC 6/14, 

mục 9 

6. Đảm 

bảo hiệu 

quả của 

quy định 

6… Xem xét các báo cáo 

về các sự cố liên quan 

đến hàng hóa nguy 

hiểm hoặc chất gây ô 

nhiễm biển ở dạng 

đóng gói trên tàu 

hoặc trong khu vực 

cảng 

Thƣờng 

niên 

MSC /MEPC III CCC Không 

có công 

việc 

đƣợc 

yêu cầu 

 MSC 102/24, 

đoạn 21.2 và 

21.3 

Ghi chú: Đầu ra trên có số hiệu OW 19. Tuy nhiên, MSC 102 đã đồng ý chuyển nó sang hƣớng chiến lƣợc 7 và mời Hội đồng thông qua quyết định 

này. 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 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 

7. Đảm 

bảo tính 

hiệu quả 

của tổ 

chức 

7.1 Các đề xuất đƣợc xác 

nhận để phát triển, 

duy trì và nâng cao hệ 

thống thông tin và 

hƣớng dẫn liên quan 

(GISIS, trang web, 

v.v.) 

Tiếp tục Hội đồng MSC/MEPC/FAL/LEG /TCC  Đang 

tiến 

hành 

 MEPC 75/18, 

Đoạn 16.7 

7. Đảm 

bảo tính 

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 chƣơng 

trình môi trƣờng 

Thƣờng 

niên 

TCC MEPC  Hoàn 

thành 

 MEPC 

75/18,, mục 

12 

7. Đảm 

bảo tính 

hiệu quả 

của tổ 

chức 

7.9 Các tài liệu sửa đổi về 

tổ chức và phƣơng 

pháp làm việc, khi 

thích hợp 

2021 Hội đồng MSC/FAL /LEG/TCC /MEPC  Đang 

tiến 

hành 

 MEPC 75/18, 

mục 15 
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ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 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 

OW. 

Công việc 

khác 

OW.13 Các đề xuất đƣợc 

thông qua cho các 

đầu ra mới cho hai 

năm 2020-2021 đã 

đƣợc các Ủy ban chấp 

nhận 

Thƣờng 

niên 

Hội đồng MSC/MEPC/FAL/LEG /TCC  Hoãn lại  MEPC 75/18, 

mục 14.11 

OW. 

Công việc 

khác 

OW.23 Hợp tác với Liên hợp 

quốc về các vấn đề 

cùng quan tâm, cũng 

nhƣ cung cấp đầu 

vào/hƣớng dẫn có 

liên quan 

2021 Hội đồng MSC/MEPC/FAL/LEG /TCC Hội 

đồng 

Đang 

tiến 

hành 

 MEPC 75/18, 

đoạn 7.3, 7.4 

và 8.1 

OW. 

Công việc 

khác 

OW.24 Hợp tác với các tổ 

chức quốc tế khác về 

các vấn đề hai bên 

cùng quan tâm, cũng 

nhƣ cung cấp đầu 

vào/hƣớng dẫn có 

liên quan 

2021 Hội đồng MSC/MEPC/FAL/LEG /TCC Hội 

đồng 

Đang 

tiến 

hành 

 MEPC 75/18, 

mục 7 và 12 

***  
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PHỤ LỤC 13 

CHƢƠNG TRÌNH NGHị Sự SAU HAI NĂM CủA MEPC 

 

ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG BIỂN (MEPC) 

KếT QUả ĐầU RA SAU HAI NĂM ĐƢợC CHấP NHậN  

Các cơ 

quan mẹ 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

 

Cơ quan 

điều phối 

 

 

Khoảng 

thời gian 

 

 

Tham chiếu 

 

STT 

 

Hai năm
* 

Tham khảo 

định hƣớng 

chiến lƣợc, 

nếu có 

 

Mô tả 

 

1 

 

2016-2017 

6. Đảm bảo 

hiệu quả của 

quy định 

Phát triển các sửa đổi đối với quy 

định 19 của Phụ lục VI Công ƣớc 

MARPOL và xây dựng Giấy chứng 

nhận miễn trừ liên quan để miễn trừ 

cho các tàu thƣờng không tham gia 

các chuyến đi quốc tế 

 

MEPC 

 

III 

  

2 phiên họp 

MEPC 

71/17, 

đoạn 14.15 

 

2 

 

2018-2019 

6. Đảm bảo 

hiệu quả của 

quy định 

Xây dựng các sửa đổi cần thiết đối 

với các Phụ lục I, II, IV, V và VI 

Công ƣớc MARPOL để cho phép các 

Quốc gia có cảng ở khu vực Bắc Cực 

tham gia vào các thỏa thuận khu vực 

về các thiết bị tiếp nhận cảng (PRF) 

 

MEPC 

 

PPR 

  

2 phiên họp 

MEPC 

74/18, 

đoạn 14.18 

3 2012-2013 Công việc 

khác 

Các khuyến nghị liên quan đến sonar 

định vị trên tàu chở dầu thô 

MSC / 

MEPC 

SDC  1 phiên họp MSC 91/22, 

đoạn 19.23 

                                                           
*
 Hai năm: khi đầu ra đƣợc đặt trong chƣơng trình nghị sự sau hai năm. 
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PHỤ LỤC 14 

 

CÁC MỤC ĐƢỢC BAO GỒM TRONG CHƢƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA MEPC 76 

 

STT* Mục 

1 Thông qua chƣơng trình nghị sự 

2 Quyết định của các cơ quan khác 

3 Xem xét và thông qua các sửa đổi đối với các văn kiện bắt buộc (DG) 

4 Các sinh vật thủy sinh có hại trong nƣớc dằn 

5 Ngăn ngừa ô nhiễm không khí 

6 Hiệu quả năng lƣợng của tàu 

7 Giảm phát thải KNK từ tàu biển 

8 Các công việc tiếp theo bắt nguồn từ Kế hoạch Hành động để Giải quyết vấn đề 

rác thải nhựa trên biển từ tàu thuyền 

9 Phòng ngừa và ứng phó với ô nhiễm 

10 Báo cáo của các tiểu ban khác 

11 Hoạt động hợp tác kỹ thuật bảo vệ môi trƣờng biển 

12 Chƣơng trình làm việc của Ủy ban và các cơ quan trực thuộc 

13 Bất kỳ công việc nào khác 

14 Xem xét báo cáo của Ủy ban 

 

*** 

 

                                                           
*
Việc đánh số có thể không tƣơng ứng với số của mục chƣơng trình nghị sự trong phiên họp sắp tới. 





MEPC 75/18/Add.1  

Phụ lục 15, Trang 1 

I:\MEPC\75\MEPC 75-18-Add.1.docx 

 

PHỤ LỤC 15 

 

NHậN XÉT CủA TổNG THƢ KÝ Về TÀU CHở DầU FSO SAFER TRONG 

CHƢƠNG TRÌNH NGHị Sự 1 VÀ Về VIệC PHÊ DUYệT Dự THảO SửA ĐổI PHụ 

LụC VI CÔNG ƢớC MARPOL TRONG MỤC CHƢƠNG TRÌNH NGHị Sự 7 

 

MỤC 1  

Nhận xét của Tổng thƣ ký về tàu chở dầu FSO SAFER 

 

"Xin cảm ơn Ngài Chủ tịch,  

 

Đối với tàu chở dầuFSO Safer, trƣớc hết, tôi muốn cảm ơn các đại biểu ƣu tú vì những can 

thiệp của họ và đã nêu rõ vấn đề với Ủy ban. Tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn các hành động đƣợc 

IMO thực hiện cho đến nay về vấn đề này:  

 

1)  Ban Thƣ ký đã tham gia đầy đủ vào vấn đề này kể từ năm ngoái, tập trung 

vào việc lập kế hoạch dự phòng trong trƣờng hợp có sự cố tràn dầu từ tàu 

chở dầu FSO SAFER, đồng thời phối hợp với các Cơ quan khác của Liên 

hợp quốc, Các cơ quan có thẩm quyền tại Yemen, Tổ chức Khu vực Bảo tồn 

Môi trƣờng Biển Đỏ & Vịnh Aden (PERSGA) và các Quốc gia ven biển lân 

cận, liên quan đến các biện pháp ngăn chặn tác hại môi trƣờng có thể xảy ra 

thảm khốc trong trƣờng hợp tràn hoặc nổ từ tàu FSO.  

 

2)  Vào tháng 8 năm 2020, Tổng thƣ ký LHQ Guterres đã tổ chức một cuộc 

họp chiến lƣợc liên cơ quan về vấn đề này, trong đó tất cả các yếu tố liên 

quan bao gồm an toàn, ô nhiễm dầu và thông tin liên lạc đều đƣợc xem xét. 

Bản thân tôi đã tham dự cuộc họp và bày tỏ mối quan tâm và đề xuất về các 

vấn đề cụ thể liên quan đến an toàn và bảo vệ môi trƣờng.  

 

3)  Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của vấn đề này, tôi đã thành lập Nhóm đặc 

nhiệm liên bộ phận của IMO đã xem xét toàn bộ các yếu tố liên quan đến tàu 

FSO SAFER, bao gồm an toàn, phản ứng hoạt động, phân tích pháp lý và các 

vấn đề tài chính.  

 

4)  IMO cũng có kế hoạch tổ chức một loạt các hoạt động hợp tác kỹ thuật 

để hỗ trợ các Cơ quan chức năng và nhân sự liên quan.  

 

5)  Tôi đã lắng nghe những can thiệp và yêu cầu của Ngài, có những vấn đề 

đáng kể cần đƣợc cân nhắc thêm. Nhƣ Ngài có thể nhận ra, tình hình tàu 

FSO Safer rất phức tạp ngoài các biện pháp kỹ thuật và có những khía 
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cạnh chính sách quan trọng bao gồm phạm vi tham gia của IMO trong hệ 

thống LHQ. Tôi sẽ trình bày toàn diện riêng về vấn đề này trong tƣơng lai 

gần và tìm kiếm lời khuyên từ Ngài về các hành động tiếp theo mà Tổ 

chức này sẽ thực hiện.  

 

Xin cảm ơn."  

 

MỤC 7  

Nhận xét của Tổng thƣ ký về việc thông qua dự thảo sửa đổi  

Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL 

 

"Xin cảm ơn Ngài Chủ tịch,  

Tôi xin chúc mừng Ủy ban đã thông qua các biện pháp ngắn hạn, điều này sẽ đảm bảo 

rằng IMO vẫn đi đúng hƣớng trong việc thực hiện Chiến lƣợc KNK IMO ban đầu của 

chúng tôi, bất chấp những thách thức đáng kể do đại dịch COVID-19 gây ra..  

Việc Ủy ban phê duyệt các biện pháp này thể hiện cam kết tập thể của Ngài trong việc 

giảm cƣờng độ carbon trên tàu ít nhất 40% vào năm 2030, so với năm 2008, phù hợp với 

Chiến lƣợc ban đầu.  

Mục tiêu của các biện pháp là rõ ràng, và sự kết hợp của phƣơng pháp tiếp cận kỹ thuật 

và hoạt động dựa trên mục tiêu cho phép các Quốc gia Thành viên và chủ tàu linh hoạt 

trong việc lựa chọn cách thức họ muốn đạt đƣợc các mục tiêu giảm cƣờng độ carbon.  

EEXI sẽ điều chỉnh phần lớn các yêu cầu về hiệu quả năng lƣợng cho các tàu hiện có với 

các tiêu chuẩn EEDI cho các tàu đóng mới, trong khi chỉ báo cƣờng độ carbon với cơ chế 

đánh giá là một khái niệm mới đầy hứa hẹn.  

Chúng tôi vẫn còn nhiều công việc đáng kể để thực hiện biện pháp ngắn hạn, nhƣng tôi tin 

tƣởng rằng, nhƣ các bạn đã thể hiện tinh thần hợp tác của IMO trong những tháng qua, 

tiến độ nhanh chóng với việc xây dựng các hƣớng dẫn kỹ thuật và Bộ luật về cƣờng độ 

carbon có thể đƣợc thực hiện. Công việc cần thiết hơn nữa về đánh giá toàn diện tác động 

của các biện pháp đối với các nƣớc đang phát triển, SIDs và LDCs cũng sẽ đƣợc thực hiện 

để bổ sung cho các biện pháp.  

Đại biểu ƣu tú,  

Tôi hiểu rằng tập hợp các sửa đổi đối với Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL đƣợc thông qua 

ngày hôm nay thể hiện một thỏa hiệp là kết quả của các cuộc thảo luận lâu dài và đầy thử 

thách.  

Nhƣng chúng ta hãy tiếp tục thống nhất trong việc hƣớng tới một khuôn khổ pháp lý toàn cầu 

thực sự để thực hiện Chiến lƣợc KNK ban đầu. Các sửa đổi đƣợc phê duyệt cung cấp các 

khối xây dựng quan trọng. Nếu không có điều này, các cuộc thảo luận trong tƣơng lai về các 

biện pháp trung và dài hạn sẽ không thể thực hiện đƣợc. Chúng ta cần nỗ lực tập thể để khử 
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cacbon trong vận tải biển quốc tế.  

Tôi tự hào về thành tích của gia đình IMO của chúng tôi. Trong khi vận tải biển quốc tế 

thải ra khoảng 2% khí toàn cầu, vận tải biển chuyên chở hơn 80% hàng hóa trên toàn 

cầu, điều này làm cho vận tải biển trở thành phƣơng thức vận tải hiệu quả nhất. Hôm 

nay, chúng tôi đã thông qua các biện pháp bắt buộc để đảm bảo giảm 40% cƣờng độ 

carbon vào năm 2030, nhƣ chúng tôi đã hứa hai năm trƣớc. Xin chúc mừng tất cả 

chúng ta.  

Trân trọng cảm ơn."  

 

***  
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PHỤ LỤC 16 

 

TUYÊN Bố CủA CÁC PHÁI ĐOÀN VÀ QUAN SÁT VIÊN
* 

 

MỤC 1 

 

Tuyên bố của phái đoàn Pháp 

 

"Thƣa Chủ tịch,  

 

Pháp, Đức, Hà Lan, Ả Rập Xê-út và Vƣơng quốc Anh xin đƣa ra tuyên bố sau:  

 

Tình trạng xấu đi của đơn vị cất và hạ tải dầu FSO Safer, đã đƣợc neo đậu ngoài khơi Ras 

Issa, Yemen, kể từ năm 2015 với hàng hóa hơn một triệu thùng dầu thô trên tàu, là một 

mối đe dọa đối với môi trƣờng và đối với sức khỏe và sinh kế của hàng triệu ngƣời ở một 

quốc gia đang phải hứng chịu thảm họa nhân đạo quy mô lớn. Các thành viên của Hội 

đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí bày tỏ mối quan ngại của họ vào ngày 15 tháng 7. 

Tình trạng đổ nát của tàu FSO Safer có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu trên quy mô chƣa 

từng có. Do đó, mọi nỗ lực cần đƣợc thực hiện để cho phép triển khai phái đoàn thanh tra 

do LHQ ủy nhiệm, phụ thuộc vào thỏa thuận của Houthis, để tránh thảm họa sinh thái và 

nhân đạo mà điều kiện hiện tại của tàu FSO Safer gây ra.  

 

Do đó, chúng tôi kêu gọi các quốc gia thành viên IMO hành động để ngăn chặn thảm họa 

nhƣ vậy. Chúng tôi cũng mời Ban Thƣ ký sử dụng kiến thức chuyên môn của mình để tƣ 

vấn cho Hoa Kỳ và các cơ quan khác nhau của Liên hợp quốc liên quan đến vấn đề này. 

Tất cả các phƣơng tiện hữu ích phải đƣợc xác định để đánh giá tình hình, bảo đảm việc 

lắp đặt dầu và chuẩn bị các hoạt động để loại bỏ mối nguy hiểm này một lần và mãi mãi.  

 

Xin cảm ơn Chủ tịch."  

 

MỤC 3  

Tuyên bố của quan sát viên từ IBIA 

 

"IBIA có một số nhận xét và kinh nghiệm cần chia sẻ liên quan đến dự thảo sửa đổi phụ lục 

VI về Quy trình xác minh đối với mẫu dầu nhiên liệu MARPOL Phụ lục VI mà ủy ban đƣợc 

mời xem xét và thông qua trong tuần này.  

                                                           
*
Các tuyên bố đã đƣợc đƣa vào phụ lục này do các phái đoàn/quan sát viên cung cấp, theo thứ tự mà chúng 

chúng đƣợc đƣa ra, sắp xếp theo mục chƣơng trình và theo ngôn ngữ trình (bao gồm cả bản dịch sang bất kỳ 

ngôn ngữ nào khác nếu bản dịch đó đƣợc cung cấp). Các tuyên bố có thể truy cập đƣợc 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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Có thể khó hiểu khái niệm về độ chính xác của phép thử. Nhiều ngƣời cảm thấy khó hiểu 

khi kết quả thử nghiệm 0,53% lƣu huỳnh không chứng minh một cách chính xác rằng nhiên 

liệu không đáp ứng giới hạn 0,50% lƣu huỳnh. Tuy nhiên, tất cả các phƣơng pháp thử đều 

có những hạn chế về độ chính xác của chúng, với các giá trị độ tái lập và độ lặp lại cụ thể 

đƣợc tính toán theo ISO 4259. Đối với lƣu huỳnh, độ chính xác của phƣơng pháp thử, đƣợc 

gọi là độ tin cậy 95%, có nghĩa là dầu nhiên liệu có giá trị thực 0,50% lƣu huỳnh có thể cho 

kết quả thử nghiệm lên đến 0,53% trong phòng thí nghiệm.  

 

Các nguyên tắc về độ chính xác của thử nghiệm thống kê hợp lý này đã đƣợc tính đến để 

xác minh xem các mẫu dầu nhiên liệu đang sử dụng và các mẫu dầu nhiên liệu đƣợc vận 

chuyển để sử dụng trên tàu có đáp ứng các giới hạn lƣu huỳnh liên quan của quy định 14. 

Điều này đƣợc phản ánh trong sửa đổi đối với phụ lục VI trong Phần 2 của Quy trình xác 

minh đối với các mẫu đang sử dụng và trên tàu. Chúng tôi ủng hộ điều này hết lòng. Tuy 

nhiên, chúng tôi vẫn lo ngại rằng các nguyên tắc tƣơng tự không đƣợc công nhận đối với 

mẫu đƣợc gửi theo Công ƣớc MARPOL, điều này sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ dầu nhiên 

liệu thực sự tuân thủ các giới hạn lƣu huỳnh theo Công ƣớc MARPOL có thể đƣợc coi là 

không đạt yêu cầu trên cơ sở thử nghiệm của một phòng thí nghiệm. Những mối quan tâm 

này đã đƣợc trình bày chi tiết trong MEPC 74/10/11 của IPIECA và IBIA.  

 

Chúng tôi luôn lo sợ rằng sự phức tạp trong việc có các cách tiếp cận khác nhau để 

xác minh lƣu huỳnh đối với các mẫu đƣợc gửi theo Công ƣớc MARPOL so với các 

mẫu đang sử dụng và trên máy bay sẽ gây ra sự nhầm lẫn và xung đột ngoài ý muốn. 

Kinh nghiệm cho đến nay cho thấy rằng đây thực sự là trƣờng hợp.  

 

Kể từ khi giới hạn lƣu huỳnh 0,50% có hiệu lực, đã có trƣờng hợp tàu nhận đƣợc kết quả 

thử nghiệm trên mẫu đầu vào ống góp boongke của chính mình cho thấy hàm lƣợng lƣu 

huỳnh trên 0,50% nhƣng không trên 0,53%. Các tàu có thể đã ghi lại các kết quả kiểm tra 

nhƣ một dấu hiệu cho thấy khả năng không tuân thủ thông qua một thông báo cho cơ quan 

quản lý tàu treo cờ. Các bản sao của thông báo cũng có thể đƣợc gửi tới các cơ quan có 

thẩm quyền tại cảng ghé tiếp theo và Cơ quan quản lý có thẩm quyền của nhà cung cấp 

boongke đặt trụ sở và nhà cung cấp boongke. 

 

Chúng tôi đã nghe từ các thành viên của chúng tôi rằng một số quốc gia treo cờ đã khuyến 

cáo tàu không sử dụng nhiên liệu nếu tàu có kết quả thử nghiệm từ mẫu của chính nó cho 

thấy khả năng không tuân thủ, ví dụ: 0,51% đến 0,53% lƣu huỳnh. Cũng có những lo ngại 

rằng Cơ quan quản lý chính quyền cảng sẽ không tin cậy 95% đối với các mẫu đang sử 

dụng và trên tàu. Điều này đã tạo ra rất nhiều vấn đề và sự không chắc chắn cho ngành vận 

tải biển và cung cấp dầu nhiên liệu, bao gồm cả nhu cầu loại bỏ các loại nhiên liệu chƣa 

đƣợc chứng minh là không tuân thủ các thủ tục xác minh thích hợp đƣợc quy định trong 

Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL. Khử boongke không phải là một vấn đề tầm thƣờng. 
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Ngoài chi phí tài chính đáng kể, nó còn mang lại chi phí môi trƣờng do phát thải thêm CO2, 

đồng thời thể hiện các rủi ro về an toàn và môi trƣờng. 

 

Các hƣớng dẫn của IMO về việc thực hiện nhất quán giới hạn lƣu huỳnh 0,50% và việc sửa 

đổi phụ mục VI, Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL, làm rõ ràng rằng nguyên tắc tin cậy 95% 

đối với độ chính xác của phép thử phải đƣợc áp dụng cho các mẫu đang sử dụng và trên tàu. 

Nguyên tắc này đủ quan trọng để thúc đẩy ủy ban này đồng ý, tại MEPC 74, ban hành một 

thông tƣ, MEPC.1/Circ.882, mời các Chính phủ Thành viên áp dụng các sửa đổi đã đƣợc 

phê duyệt đối với Phụ lục VI Công ƣớc liên quan đến thủ tục xác minh đối với mẫu dầu 

nhiên liệu theo Phụ lục VI Công ƣớcMARPOL trƣớc khi chúng có hiệu lực, để "đảm bảo 

một cách tiếp cận nhất quán để xác minh giới hạn lƣu huỳnh của dầu nhiên liệu đƣợc giao, 

sử dụng hoặc vận chuyển để sử dụng trên tàu cho đến khi sửa đổi đƣợc phê duyệt có hiệu 

lực." 

 

Một cách tiếp cận nhất quán dƣờng nhƣ không xảy ra. Nó thực sự cần phải xảy ra. 

 

Hãy để tôi nói rõ về những kỳ vọng đối với các nhà cung cấp: không nên đƣa nhiên liệu ra 

thị trƣờng nếu nó đã đƣợc kiểm tra trên mức giới hạn dù chỉ một phần nhỏ trƣớc khi gửi và 

mục tiêu pha trộn để đáp ứng giới hạn 0,50% lƣu huỳnh trong quá trình sản xuất không nên 

hơn 0,47%, phù hợp với hƣớng dẫn thực hành tốt nhất. 

 

Tuy nhiên, khi xác minh lƣu huỳnh theo phụ mục VI, Phụ lục VI Công ƣớc của MARPOL, 

việc có hai quy trình khác nhau chắc chắn sẽ gây ra sự nhầm lẫn trong cách hiểu và áp dụng 

quy định. Các tín hiệu là khó hiểu. Chúng ta đều biết ý nghĩa của màu xanh lá cây và màu 

đỏđèn giao thông, nhƣng màu vàng dƣờng nhƣ có nghĩa là "tiếp tục đi" cho một loại mẫu và 

"dừng" cho một loại mẫu khác. 

 

Chúng tôi cần đảm bảo rằng mọi ngƣời hiểu rằng trong chừng mực tàu có liên quan, tín hiệu 

màu vàng có nghĩa là "tiếp tục đi". Chúng tôi tin rằng điều này đƣợc ghi nhận trong các sửa 

đổi của phụ lục VI chuẩn bị đƣợc thông qua và nhƣ vậy thúc giục các Quốc gia Thành viên 

áp dụng các sửa đổi này trƣớc khi có hiệu lực. 

 

Hơn nữa, chúng tôi khuyên bạn nên làm rõ các nguyên tắc sau: Nếu một cơ quan có 

thẩm quyền quyết định thử nghiệm mẫu đƣợc gửi theo Công ƣớc MARPOL, thì cơ 

quan đó sẽ xác định xem nhiên liệu đƣợc giao có đáp ứng yêu cầu liên quan hay không. 

Nếu các phép thử nhiên liệu trên 0,50% lƣu huỳnh và không đạt yêu cầu nhƣ đã gửi thì 

vẫn đƣợc coi là đã đáp ứng yêu cầu cho tàu sử dụng hoặc mang đi sử dụng, trừ khi kết 

quả thử vƣợt quá 0,53% lƣu huỳnh. Điều này phù hợp với quy trình xác minh lƣu 

huỳnh MARPOL Phụ lục VI cho các mẫu đang sử dụng và trên tàu. 

 

Chúng tôi tin rằng những vấn đề này cần đƣợc Ủy ban lƣu ý và chúng cho thấy sự cần 
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thiết phải có thêm hƣớng dẫn của IMO để mang lại sự rõ ràng về cách xác định sự tuân 

thủ cho tất cả các bên liên quan."  

 

MỤC 5  

Tuyên bố của quan sát viên từ ICOMIA 

 

"Tài liệu MEPC 75/INF.27 do ICOMIA đệ trình vào tháng 1 năm 2020, trƣớc cuộc họp 

MEPC 75 dự kiến ban đầu, nhấn mạnh thêm những thách thức về kỹ thuật và phát triển 

mà các nhà chế tạo du thuyền lớn phải đối mặt khi họ chuẩn bị tuân thủ các giới hạn NOX 

mức III đối với động cơ đƣợc lắp đặt trong mô hình > chiều dài mức nƣớc tải hàng 24m, 

dƣới 500 GT. Các động cơ phù hợp đáp ứng các giới hạn này tiếp tục không có sẵn cho 

ứng dụng giải trí này và do sự chậm trễ này, việc kiểm tra và thử nghiệm trên biển cần 

thiết để đảm bảo an toàn sẽ khiến danh mục đầy đủ các động cơ và tàu khó có khả 

năngtuân thủ tốt sau ngày triển khai NOX mức III vào tháng 1 năm 2021. 

 

Tài liệu MEPC 75/INF.28 do Hoa Kỳ đệ trình bổ sung thêm cho tài liệu thông tin này và 

giải thích rằng mặc dù các nhà chế tạo tàu thuyền và nhà sản xuất động cơ tiến bộ đều đặn 

trong thời gian đại dịch COVID-19 ngừng hoạt động, những vấn đề này dự kiến vẫn là trở 

ngại cho việc sản xuất những con tàu này trong một số năm sau ngày thực hiện. Việc kéo 

dài thời gian trì hoãn hiện tại thêm 3 năm đối với du thuyền có chiều dài mức nƣớc tải 

hàng > 24m, dƣới 500 GT sẽ cho phép công nghệ xử lý NOX mức III đƣợc thử nghiệm 

đầy đủ và khả dụng cho tất cả các kiểu tàu và khắc phục mọi sự cố theo cách tối ƣu hóa 

đặc điểm thể chất và hoạt động để sử dụng trên du thuyền giải trí. 

 

Các hành động khác mà ngành công nghiệp du thuyền lớn đang thực hiện đã đƣợc nêu 

trong mục 14 của tài liệu MEPC 75/INF.28. 

 

ICOMIA tin rằng cần phải có sự quan tâm các nhà lập pháp để đƣa ra các quy tắc khả thi, 

mà nghiên cứu của chúng tôi và mọi đầu vào của IMO đƣợc thực hiện một cách nhất quán 

trong những năm qua cho thấy vẫn chƣa đạt đƣợc. Mặc dù bản chất của các tài liệu INF 

không phải là đề xuất sửa đổi các quy định, nhƣng giờ đây chúng tôi đã đạt đƣợc trƣờng 

hợp sắp có quy định mà không có sản phẩm tiêu chuẩn nào có sẵn cho lĩnh vực giải trí 

hàng hải để tuân thủ. 

 

Nếu không có động cơ phù hợp ở các dải công suất quan trọng, vấn đề đặc biệt là nhạy 

cảm với thời gian đối với chúng tôi và chúng tôi cần sự trợ giúp của IMO để vƣợt qua một 

khoảng thời gian cho đến khi sản phẩm phù hợp có sẵn. 

 

Do đó, chúng tôi đặc biệt yêu cầu vấn đề đƣợc thảo luận tại cuộc họp này."  

 

MỤC 7  
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Tuyên bố của phái đoàn Kenya 

 

"Kính thƣa Chủ tịch, các đại biểu ƣu tú,  

 

Phái đoàn này cảm ơn Nhóm công tác về tài liệu MEPC 75/7/2. Chúng tôi ghi nhận những 

tiến bộ ấn tƣợng đã đạt đƣợc và ghi nhận sự hài lòng của chúng tôi về vấn đề này.  

 

Phái đoàn này cũng ghi nhận sự đóng góp to lớn của các MTCC và mạng lƣới GMN đối 

với tiến độ của các sáng kiến IMO và công việc hƣớng tới giảm phát thải KNK từ tàu. 

Các MTCC đã hình thành mạng lƣới mạnh mẽ và đang dẫn đầu sự phát triển của chuyên 

môn kỹ thuật trong và giữa các nƣớc đang phát triển. 

 

Thông qua các hoạt động và hội thảo khác nhau đƣợc tổ chức bởi các MTCCS khác nhau 

cũng nhƣ các hoạt động chung thông qua GMN, đã nâng cao nhận thức về đóng góp của 

vận chuyển hàng hóa đối với phát thải KNK và nhu cầu về các hành động khẩn cấp nhằm 

giảm thiểu đóng góp, đã đƣợc thực hiện trong cả các quan chức Chính phủ cũng nhƣ 

công chúng. 

 

Ông Chủ tịch, các đại biểu xuất sắc, Mạng lƣới Hàng hải Toàn cầu (GMN) thực sự đƣợc 

ghi nhận trong Chiến lƣợc IMO GHG nhƣ một sáng kiến quan trọng trong việc thúc đẩy 

việc áp dụng công nghệ các-bon thấp và thúc đẩy nghiên cứu giảm phát thải khí nhà kính 

trong ngành hàng hải và vận tải biển. 

 

Do đó, chúng tôi hy vọng rằng dự án MTCC và GMN sẽ có khả năng đƣợc tiếp tục, vì lợi 

ích của các Quốc gia đang phát triển ở Đảo nhỏ và các Quốc gia đang phát triển. Việc 

tiếp tục thực hiện sáng kiến rất quan trọng này là rất quan trọng để đảm bảo các nƣớc 

đang phát triển, đặc biệt là các nƣớc kém phát triển nhất và các quốc đảo nhỏ đang phát 

triển xây dựng năng lực cần thiết để thực hiện các biện pháp đƣợc xác định trong các 

cuộc họp này. 

 

Phái đoàn này mong muốn bày tỏ lòng biết ơn tới Liên minh Châu Âu đã tài trợ cho dự 

án GMN. Chúng tôi cũng mong muốn khuyến khích các nhà tài trợ khác và đặc biệt là 

EU tiếp tục tài trợ cho Giai đoạn 2 của Dự án GMN/MTCC để không đánh mất động lực 

của những thành quả đã đạt đƣợc cho đến nay trong nỗ lực giảm thiểu tác động tiêu cực 

của biến đổi khí hậu từ ngành hàng hải. Sự hỗ trợ nhƣ vậy cho giai đoạn 2 sẽ giúp đƣa ra 

các cấu trúc cần thiết để đạt đƣợc mục tiêu cuối cùng, thông qua một khung 

GMN/MTCC đã đƣợc thử nghiệm. 

 

Nhƣ tôi đã kết luận, tôi muốn yêu cầu đƣa tuyên bố của Kenya về vấn đề này vào báo 

cáo. Chúng tôi sẽ gửi một bản sao của bản tƣơng tự tới Ban thƣ ký.  
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Cảm ơn Ngài Chủ tịch."  

Tuyên bố của phái đoàn Argentina 

"Señor Presidente,  

 

La Argentina reconoce al Presidente del Grupo de Trabajo sobre GHG, Sr. Sveinung 

Oftedal (Noruega) por su excelente conducción de la 7ª sesión, que conllevó enormes 

esfuerzos para lograr dar forma a la medida de corto plazo combinada que el Comité 

tiene hoy ante sí. También quisiéramos reconocer el esfuerzo de las delegaciones.  

 

La Argentina apoya la aprobación del proyecto de media de corto plazo combinada como 

proyecto de enmienda al Anexo VI de MARPOL, porque continúa comprometida con 

los niveles de ambición de la Estrategia Inicial de la OMI. No es un acuerdo ideal por 

distintas razones, pero es el primer paso en un largo camino que debemos caminar 

juntos para asegurar la reducción de gases efecto invernadero.  

 

El texto que el Comité tiene ante sí es al producto de flexibilidad constructiva y 

compromiso  

para alcanzar un objetivo común. Ese es el espíritu en el que varias delegaciones trabajaron 

para producir una única propuesta (conocida como "documento 26") que combinaba las  

medidas técnicas y las operacionales. Ella fue la base de la medida combinada de corto plazo.  

 

Esa propuesta fue presentada sin una evaluación de impacto inicial de parte de los  

proponentes, como parte de la propuesta, como correspondía conforme MEPC.1/Circ. 

885.  

No obstante, ello, y con el fin de permitir la adopción de la medida de corto plazo, 

numerosos  

países, incluida la Argentina, aceptaron un enfoque creativo que ofreció una salida para 

poder  

adoptar la medida en el MEPC 76: que un tercero lleve a cabo una evaluación de impacto  

sobre los Estados, en particular los países en desarrollo. Para ello, también este Comité  

deberá adoptar los términos de referencia elaborados por el Grupo de Trabajo. Cabe ahora a  

UNCTAD una notable responsabilidad, pero confiamos en UNCTAD, en el el Comité 

de Conducción y en los Estados que aporten información relevante para que esa evaluación 

sea, verdaderamente, comprensiva. Ello es crucial para proteger los intereses de los Estados 

que están distantes de los grandes centros de producción y consumo, en particular los países 

en desarrollo, porque las medidas que adoptemos están, como indica la Estrategia Inicial, 

dentro del contexto de UNFCCC. Ello incluye los principios de UNFCC, en 

particular el de responsabilidades comunes pero diferenciadas (art. 3.1) y el principio de 

que las medidas adoptadas para combatir el cambio climático no deben afectar el comercio 

internacional (art.  

3.5).  
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Numerosos países que podrían verse afectados por la medida hemos sido particularmente  

constructivos respecto de los Términos de Referencia para la evaluación comprensiva de la  

medida de corto plazo. El Procedimiento para la Evaluación de los Impactos de las 

Posibles Medidas en los Estados (Circular MEPC.1/Circ. 885) dispone que de existir 

impactos negativos desproporcionados, éstos deben ser abordados antes de que se 

considere la adopción de la medida. La Argentina espera que, con los Términos de 

Referencia, los impactos negativos que sean identificados sean abordados para 

subsanarlos o mitigarlos, y entiende que esos impactos deben ser parte integrante de la 

revisión prevista para 2026, porque de éstos deberían también ser evitados, como 

dispone el párrafo 15.3 de dicha Circular. En ese sentido, cabe entender que la revisión 

prevista en la medida de corto debe incluir los impactos sobre los Estados conforme lo 

previsto en los Términos de Referencia, en la Estrategia Inicial y en la MEPC.1/Circ. 885.  

 

Hay un aspecto específico de los Términos de Referencia al que mi delegación debe hacer 

mención. Se trata del párrafo 3.3. Dicho párrafo fue objeto de un ajuste "editorial" que, en 

realidad, modificó parcialmente su sentido. La Argentina desea dejar aclarado su entendido 

de que así como no se requerirá a UNCTAD llevar a cabo una evaluación específica sobre 

el impacto de la pandemia en los países, dicho impacto, que ha sido 

desproporcionadamente negativo en los países en desarrollo, será un elemento a tener en 

cuenta en la evaluación comprensiva del impacto de la medida.  

 

Señor Presidente, la medida de corto plazo y los términos de referencia para la evaluación 

comprensiva de impacto fueron abordados como paquete en el Grupo de Trabajo y creemos 

que deben ser concebidas de la misma manera en este Comité, porque ello permitirá adoptar 

ambos, y dar el primer paso de la organización en el cumplimiento de nuestras metas de 

reducción de gases efecto invernadero de buques.  

 

Muchas gracias."  

 

Tuyên bố của phái đoàn Quần đảo Cook 

 

"Kia Orana Chair,  

 

Chúng tôi rất biết ơn SG về bài phát biểu khai mạc của ông, trong đó ông nhận ra sự 

cần thiết, tầm quan trọng và việc giải quyết các Đánh giá Tác động tiếp theo. 

 

Chúng tôi cảm ơn tất cả các thành viên của ISWG GHG 7, cuộc họp không chính thức 

diễn ra trƣớc đó và sự lãnh đạo xuất sắc của ông Oftedal trong suốt quá trình này vì 

những nỗ lực phi thƣờng mà họ đã bỏ ra; đây là một nỗ lực sẽ không bị lãng phí. 
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Đánh giá tác động trƣớc MEPC 76 rất quan trọng giống nhƣ việc giảm thiểu bất kỳ tác 

động tiêu cực nào đã đƣợc xác định đối với SIDS, Hãy để chúng tôi làm rõ nếu có tăng 

chi phí vận chuyển, những đánh giá này rất có thể là đáng kể ở các SIDS & LDCS 

nghèo nhất và xa xôi nhất, do khoảng cách với các tuyến đƣờng thƣơng mại chính, phụ 

thuộc nhiều vào nhập khẩu và rõ ràng là chi phí bình quân đầu ngƣời cao không tƣơng 

xứng, và khả năng hấp thụ giá tăng thấp mà không có tác động phúc lợi đáng kể. 

 

Đại dịch hiện tại đã làm nổi bật thêm các lỗ hổng hiện có của chúng tôi là SIDS, khi nói 

rằng chúng tôi cảm thấy thoải mái trong văn bản pháp lý dự thảo với quy định 22b và 

tính đến việc xem xét trong tƣơng lai mà chúng tôi tin rằng đó là yếu tố thay đổi cuộc 

chơi cho phép tất cả chúng ta cùng nhau đạt đƣợc sự đồng thuận dựa trên sự thỏa hiệp 

và chúng tôi cảm ơn tất cả những ngƣời đã tham gia vào việc soạn thảo điều khoản xem 

xét quan trọng này. 

 

Khi nói rằng Ngài sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng Quần đảo Cook sẽ tán thành việc 

phê duyệt văn bản tại phiên họp này, chúng tôi khen ngợi nó đối với các đại biểu đồng 

nghiệp tiến tới MEPC 76 để thông qua. 

 

Có thể tốt hơn, chúng tôi nghi ngờ điều đó có thể xảy ra, tuy nhiên điều đó có thể xảy 

ra và đạt đƣợc sự đồng thuận ở giai đoạn này mà chúng tôi không tin là nó sẽ xảy ra. 

Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng đó là một nỗ lực tốt và thiện chí đƣợc thể hiện bởi tất cả 

là điều chúng tôi nên hài lòng. 

 

Tổ chức có Cam kết của Quần đảo Cook tiếp tục tham gia vào một vấn đề tích cực và 

mang tính xây dựng trong công việc quan trọng trƣớc khi các sửa đổi này có hiệu lực. 

 

Kính thƣa Chủ tịch, trong tƣơng lai đây là phƣơng án tốt nhất và chúng tôi rất ủng hộ." 

 

Tuyên bố của phái đoàn Pháp 

 

"Monsieur le Président,  

 

Nous souhaitons remercier l'ensemble des délégations qui ont participé activement à ces 

travaux durant ces dernières années. Nous souhaitons également remercier le président du 

groupe de travail dont la tâche était d'une extrême complexité.  

 

La France s'est toujours beaucoup investie dans les négociations relatives à la réduction des 

émissions de gaz à effets de serre, avec l'objectif de parvenir à des résultats ambitieux.  

 

Nous avons aujourd'hui un texte de compromis, résultat de très longues négociations. 

Une négociation nécessite des compromis. Sans compromis nous n'aurions aucun résultat. 
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Sans résultat les émissions du transport maritime ne feront que croitre.  

 

Le rejet, la division ne sont pas nos ambitions.  

Un rejet conduirait à l'absence de mesures obligatoires en 2023 et très certainement pour  

encore de très longues années. Nous ne devons pas oublier que nous avons échoué par le  

passé dans la mise en place de mesures réellement contraignantes pour les navires existants.  

La résolution A963(23), qui identifiait en 2004 les mécanismes requis pour obtenir la 

limitation ou la réduction des émissions de GES, ne se limitait pas qu'aux navires neufs et 

à l'EEDI. Nous ne souhaitons pas revenir en arrière. Notre responsabilité est d'avancer pour 

réduire les émissions sans délai.  

 

Ces amendements sont absolument indispensables car pour la première fois nous allons  

imposer des mesures techniques et opérationnelles contraignantes à tous les plus grands  

navires. Réduire les conclusions de notre travail aux mesures techniques relève de la  

désinformation.  

 

La France a toujours été convaincue que ce sont les outils opérationnels, CII et système de 

notation, qui permettront d'atteindre notre ambition en ouvrant la voie à des mesures ou 

actions ultérieures.  

 

L'EEXI est une excellente impulsion technique, mais notre expérience de l'EEDI a montré 

qu'il est difficile d'en prévoir l'effet réel. Les outils opérationnels seront là pour mesurer et 

corriger les faiblesses supposées de l'EEXI. Le CII et le système de notation sont des outils 

innovants constituant une première étape dans la transition énergétique de la flotte 

mondiale. Il faut reconnaître le chemin accompli depuis l'adoption de la Stratégie Initiale 

il y a à peine deux ans.  

 

Bien sûr, nous reconnaissons des faiblesses à ce compromis. Pas dans le manque d'ambition  

supposée, pas dans le manque de mesures opérationnelles obligatoires, mais dans la  

faiblesse des moyens de coercition pour les navires ayant les plus mauvaises performances.  

La France avait défendu des mesures d'exécution beaucoup plus contraignantes. Nous ne les  

avons pas obtenus.  

 

Cependant nous aurons demain un système mondial de notation des navires. Sur cette base 

nous devrons prendre nos responsabilités, à tous les niveaux. Etat, Organisations régionales, 

acteurs économiques, consommateurs, nous aurons les outils pour sanctionner les navires 

qui ne prendront pas la voie de la décarbonation et nous aurons les moyens de récompenser 

les armateurs qui prennent des risques en faisant des choix innovants.  

 

La France prend donc ses responsabilités en approuvant ce texte de compromis. Nous  

devrons maintenant nous engager dans les travaux de rédaction des lignes directrices pour  
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garantir une mise en œuvre harmonisée et conforme au niveau d'ambition de la Stratégie  

Initiale. Enfin nous travaillerons pour réfléchir aux moyens permettant un renforcement 

des mécanismes de coercition et d'incitation. La crédibilité de notre Organisation reste en 

jeu, nous aurons désormais une obligation de résultat dans la mise en œuvre et le 

renforcement ultérieur de cette mesure de court-terme.  

 

Nous souhaiterions, monsieur le président, que ce texte soit annexé au rapport."  

 

Tuyên bố của phái đoàn Đức 

"Xin cảm ơn Ngài Chủ tịch. 

 

Chúng tôi cảm ơn các nhà đồng tài trợ đã gửi bài. 

 

Đức đánh giá rất cao việc ngành hàng hải sẵn sàng chịu trách nhiệm tập thể trong việc khử 

carbon cho vận tải biển quốc tế và do đó đã đệ trình đề xuất thành lập Ban Nghiên cứu và 

Phát triển Hàng hải Quốc tế. 

 

Chiến lƣợc ban đầu của IMO nhằm mục đích loại bỏ phát thải khí nhà kính càng sớm càng 

tốt trong thế kỷ này và giảm phát thải ít nhất 50% vào năm 2050. Chúng tôi biết hiệu quả 

hoạt động của tàu là một khía cạnh rất quan trọng - đó chính là lý do tại sao chúng tôi nỗ 

lực rất nhiều trong sự phát triển của STM, nhƣng rõ ràng là quá trình khử cacbon trong lĩnh 

vực vận tải biển đòi hỏi sự chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu trung tính 

cacbon bền vững hoặc các nguồn năng lƣợng. 

 

Sáng kiến dẫn đầu ngành này là một bƣớc tiến tích cực nhằm tăng tốc các hoạt động nghiên 

cứu và phát triển theo quy định của Chiến lƣợc IMO. Chúng tôi ủng hộ nhu cầu bắt đầu các 

hoạt động R&D. Vì vậy, chúng tôi hoan nghênh cuộc thảo luận ban đầu này về việc thành 

lập IMRB, tùy thuộc vào các cân nhắc thêm, chẳng hạn nhƣ sự cần thiết để tránh trùng lặp 

công việc nghiên cứu và tách biệt nguồn tài trợ thiết lập khỏi Hội đồng. 

 

Về vấn đề này, điều quan trọng là phải nhìn vào bức tranh toàn cảnh hơn. Về bản chất, 

IMRF có thể hỗ trợ sự phát triển của các công nghệ mới và việc triển khai chúng. Tuy 

nhiên, IMRB không thể và không cung cấp nhu cầu và công cụ kéo cần thiết cho việc áp 

dụng các công nghệ mới và nhiên liệu bền vững. Chúng tôi cho rằng ƣu tiên của Ủy ban là 

xây dựng các biện pháp có thể thu hẹp khoảng cách về khả năng cạnh tranh giữa nhiên liệu 

hóa thạch và nhiên liệu thay thế bền vững để đảm bảo việc sử dụng hiệu quả các nhiên liệu 

và công nghệ thay thế bền vững có thể mở rộng. 

 

Vì mục tiêu đó, các biện pháp trung và dài hạn là rất quan trọng. Khi các biện pháp này 

đƣợc áp dụng, các công ty có thể cũng sẽ có động lực đầu tƣ vào R&D. Theo quan điểm của 

chúng tôi, chúng tôi phải sử dụng các nguồn lực của mình một cách cẩn thận. Đặc biệt bởi 
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vì chúng tôi đã nghe nhiều tuyên bố rằng bây giờ là lúc để thực hiện các bƣớc tiếp theo. 

Đồng thời, Tổng Thƣ ký đặc biệt nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải chủ động hơn nữa 

để thúc đẩy sự phát triển của các loại nhiên liệu thay thế trong tƣơng lai và bắt tay vào thảo 

luận các biện pháp tiềm năng trong trung và dài hạn càng sớm càng tốt. 

 

Do đó, chúng tôi ủng hộ việc Ủy ban xem xét bắt đầu thảo luận về các biện pháp trung và 

dài hạn cũng nhƣ về việc sửa đổi Chiến lƣợc KNK của IMO ngay lập tức, nhƣ đã đề xuất, ví 

dụ: trong tài liệu MEPC 75/7/17 (Quần đảo Marshall và Quần đảo Solomon). Chiến lƣợc 

ban đầu đã xác định rõ ràng rằng các biện pháp trung và dài hạn nhất định sẽ yêu cầu bắt 

đầu thực hiện trƣớc năm 2023. Và kế hoạch làm việc của chúng tôi cam kết chúng tôi sẽ bắt 

đầu công việc điều chỉnh 

Chiến lƣợc ban đầu của IMO vào năm 2021. Điều quan trọng hơn cả là thiết lập các thỏa 

thuận làm việc phù hợp tại MEPC 76 để phản ánh các nhiệm vụ khó khăn của chúng tôi - để 

chúng tôi có thể thực hiện theo đúng tiến độ thời gian đã thống nhất - bất chấp những khó 

khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Tôi thực sự hy vọng rằng điều này có thể đƣợc phản 

ánh trong báo cáo và tất cả chúng ta có thể đồng ý về điều đó. Một lần nữa: Chúng ta hãy 

cùng nhau đi con đƣờng này."  

 

Tuyên bố của phái đoàn Hoa Kỳ 

 

"Cảm ơn Ngài Chủ tịch.  

 

Hoa Kỳ cảm ơn các thành viên của Nhóm công tác đã nỗ lực dƣới sự lãnh đạo xuất sắc của 

Chủ tịch về những kết quả mà chúng tôi đang xem xét. 

 

Tại thời điểm này, Hoa Kỳ không phản đối việc chấp thuận cho lƣu hành dự thảo sửa đổi Phụ 

lục I Công ƣớc MARPOL liên quan đến việc giảm cƣờng độ carbon cho các tàu hiện có. 

 

Tuy nhiên, chúng tôi bày tỏ lo ngại trong suốt quá trình phát triển các sửa đổi này rằng một số 

điều khoản nhất định - đặc biệt là việc áp dụng tiêu chuẩn EEXI cho đội tàu toàn cầu - có thể 

gây ra những tác động không lƣờng trƣớc đƣợc đối với đội tàu, bao gồm cả khả năng buộc 

các tàu ngừng hoạt động sớm và không cần thiết. Các tác động của EEXI cần đƣợc đánh giá 

thêm, bao gồm cả việc liệu các tàu trong đội tàu hiện tại có thể đáp ứng tiêu chuẩn một cách 

hiệu quả về chi phí hay không. Ngoài việc xem xét đánh giá tác động toàn diện, Hoa Kỳ sẽ 

cần đánh giá tác động đối với hạm đội và lợi ích của chính mình. Hoa Kỳ sẽ không ủng hộ 

việc áp dụng các quy định này nếu chúng tôi xác định rằng chúng tác động hoặc loại bỏ các 

tàu khỏi hạm đội Hoa Kỳ một cách không cân xứng. 

 

Liên quan đến Chỉ số cƣờng độ carbon (CII), Hoa Kỳ tiếp tục lo ngại về việc gấp rút phê 

duyệt các yêu cầu về cƣờng độ carbon trong hoạt động trƣớc khi phát triển các khía cạnh cốt 

lõi của thƣớc đo, bao gồm số liệu cơ bản đƣợc sử dụng để đo cƣờng độ carbon, và các đƣờng 
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tham chiếu và hệ số giảm. Khi công việc về các yếu tố cốt lõi này của biện pháp đƣợc đề xuất 

đƣợc tiến hành trƣớc MEPC-76, quan điểm cuối cùng của chúng tôi về biện pháp này sẽ phụ 

thuộc vào việc các yếu tố này đƣợc phát triển để một lần nữa tự trấn an rằng chúng không tác 

động bất cân xứng đến các tàu trong hạm đội Hoa Kỳ. 

 

Đối với Điều khoản tham chiếu cho đánh giá tác động, chúng tôi nhấn mạnh rằng việc đánh 

giá tác động và việc xem xét của ủy ban phải xem xét các tác động đối với tất cả các tiểu 

bang, phù hợp với Chiến lƣợc ban đầu và quy trình đƣợc ủy ban này thông qua và không có 

nội dung nào trong Điều khoản Tham chiếu có thể đƣợc hiểu là giới hạn việc xem xét đó. 

 

Chúng tôi mong muốn đƣợc hợp tác với mọi ngƣời thông qua việc đánh giá tác động và phát 

triển các hƣớng dẫn rất quan trọng."  

 

Tuyên bố của phái đoàn Vanuatu 

 

"Kính thƣa Chủ tịch, kính chúc một ngày tốt lành.  

 

Trƣớc hết, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Chủ tịch Nhóm công tác về giảm 

phát thải khí nhà kính từ tàu của IMO (ISWG-GHG) vì đã làm việc xuất sắc trong nhiệm vụ 

vô cùng khó khăn này để đƣa nhiều quốc gia lại gần nhau trong một vấn đề nhạy cảm nhất… 

Tất nhiên, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhân viên hỗ trợ của Ban Thƣ ký. 

 

Trong nhiều năm, Vanuatu đã cam kết đầy tham vọng về việc giảm phát thải KNK từ vận 

chuyển quốc tế đồng thời xem xét thích đáng các tác động đối với SIDS và LDCs đặc biệt 

đứng đầu về biến đổi khí hậu nhƣng cũng thƣờng phụ thuộc nhiều vào vận chuyển nếu 

không phụ thuộc hoàn toàn vào vận tải biển nhƣ hầu hết các quốc đảo Thái Bình Dƣơng. 

 

Chúng tôi nhận ra rằng dự thảo sửa đổi của Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL đƣợc trình để 

phê duyệt không đủ tham vọng đối với nhiều ngƣời trong chúng tôi nhƣng nó có giá trị là 

sản phẩm cuối cùng của công việc của chúng tôi đƣợc hoàn thành trong điều kiện thời gian 

khắc nghiệt mặc dù đại dịch COVID-19 chƣa từng có đã gây trở ngại nghiêm trọng công 

việc của chúng tôi. 

 

Vận tải biển quốc tế không chỉ thiết yếu đối với thế giới với việc vận chuyển 80 đến 90% 

thƣơng mại thế giới mà còn đƣợc điều chỉnh bởi các công ƣớc quốc tế liên kết tất cả chúng 

ta, khiến cho sự đồng thuận càng khó đạt đƣợc với 174 Quốc gia Thành viên và nhiều quan 

điểm khác nhau. Chúng ta không nên đánh mất điều này. Chúng tôi đã tham gia mọi cuộc 

họp của Nhóm Công tác KNK và các phiên họp MEPC trong nhiều năm và thành thật mà 

nói, các cuộc tranh luận khiến chúng tôi bi quan về bất kỳ loại kết quả nào. 

 

Dự thảo sửa đổi Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL trình bày một loạt các biện pháp ngắn hạn 
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về kỹ thuật và vận hành đƣa lĩnh vực vận tải biển quốc tế vào con đƣờng khử cacbon bất kể 

con tàu đƣợc sản xuất hoặc vận hành ở đâu, hay con tàu đang treo cờ mà bản thân nó đã là 

một thành tự… nhớ lại các cuộc tranh luận của chúng ta cách đây không lâu về nguyên tắc 

CBDR. Vì vậy, vâng, chúng tôi đã đạt đƣợc tiến bộ nhƣng nếu chúng tôi đủ nghiêm túc và 

trung thực, tất cả chúng tôi sẽ phải chấp nhận rằng tập hợp các biện pháp này là KHÔNG đủ! 

 

Các điều khoản thực thi, kế hoạch đánh giá, kế hoạch hành động khắc phục - và điều khoản 

xem xét vào năm 2026 mang lại sự thoải mái và hy vọng chắc chắn cho các biện pháp 

nghiêm ngặt hơn - làm cho tập hợp các sửa đổi này có thể chấp nhận đƣợc ở giai đoạn này - 

và tôi nhắc lại ở giai đoạn này - xem xét rằng chúng tôi đang thiếu thời gian và các tƣơng tác 

để làm tốt hơn vì đáng buồn là các cuộc họp ảo tạo ra gánh nặng nghiêm trọng cho các cuộc 

đàm phán của chúng tôi… 

 

Chúng tôi hiểu rằng có nhiều chủ đề cần đƣợc giải quyết trƣớc MEPC 76 để cuối cùng có 

một khung pháp lý mạnh mẽ và chúng tôi sẽ hợp lực để giải quyết thỏa đáng tất cả các chủ 

đề đó vì chúng tôi cam kết mạnh mẽ rằng khuôn khổ này sẽ có hiệu lực vào năm 2023. Thời 

gian là điều cốt yếu, chúng tôi thực hiện càng sớm bao nhiêu thì chúng tôi sẽ quyết định 

càng sớm bấy nhiêu về việc tăng cƣờng kế hoạch để đạt đƣợc các mục tiêu năm 2030 của 

chúng tôi. 

 

Không có sự chấp thuận nào trong tuần này có nghĩa là không có văn bản nào để thông qua 

vào năm tới và một vòng đàm phán mới hoàn chỉnh, điều đáng buồn là có thể không dẫn đến 

một kết quả tốt hơn nếu xét đến các mức độ tham vọng khác nhau của các Quốc gia Thành 

viên và năng lực của họ để thực hiện tham vọng đó. Theo những gì chúng tôi có liên quan, 

chúng tôi sử dụng những gì chúng tôi có dựa trên sự hiểu biết rằng năm 2026 sẽ cung cấp 

cho chúng tôi tất cả các văn kiện để mang lại hiệu quả tốt hơn. 

 

Giờ đây, Chiến lƣợc KNK ban đầu của IMO về giảm phát thải KNK từ tàu biển đã thấy 

trƣớc rằng các tác động đối với các Quốc gia của một biện pháp cần đƣợc đánh giá và tính 

đến khi thích hợp trƣớc khi áp dụng biện pháp, tức là các sửa đổi Phụ lục VI Công ƣớc 

MARPOL. Đánh giá này nhằm xác định chắc chắn rằng sẽ không có bất kỳ tác động không 

cân xứng nào đối với các SIDS và LDCs khác. 

 

Đánh giá tác động toàn diện này sẽ đƣợc trình bày cho MEPC 76 trƣớc khi thông qua dự 

thảo đề xuất sửa đổi Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL và Không cần nói rằng chúng tôi sẽ 

khó đồng ý với các biện pháp trong tƣơng lai mà không giảm thiểu các tác động hạ nguồn 

nếu chúng là đáng kể khi xét đến vận chuyển quốc tế là huyết mạch của chúng tôi. 

 

Dƣờng nhƣ không ai hiểu đƣợc tình trạng nền kinh tế của chúng ta vào lúc này với những tác 

động kinh tế và xã hội thảm khốc của COVID-19 với việc kinh doanh và việc làm bị hủy 

hoại, các khoản đầu tƣ và doanh thu ở mức thấp nhất sẽ mất nhiều năm để phục hồi. Thêm 
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vào đó, việc tăng chi phí vận chuyển sẽ đơn giản là không thể chịu đựng đƣợc trừ khi đƣợc 

giảm nhẹ."  

 

Tuyên bố của quan sát viên từ SGMF 

 

"Nhằm tiết kiệm thời gian, tôi tham khảo nội dung của tài liệu. Tôi muốn giải quyết một vấn 

đề quan trọng ở đây: nghiên cứu báo cáo mức phát thải khí mê-tan tăng 151%. Sự gia tăng 

này cần đƣợc nhìn nhận trong bối cảnh thích hợp của nó: nó liên quan trực tiếp đến một số 

lƣợng lớn các hãng vận tải LNG hiện đại, sử dụng khí đốt sôi từ hàng hóa của họ làm nhiên 

liệu, đi vào hoạt động trong giai đoạn 2012-2018. 

 

Ngày nay, động cơ Nhiên liệu kép là loại động cơ đƣợc sử dụng phổ biến, so với động cơ hơi 

nƣớc trên các tàu cũ. Các động cơ Nhiên liệu kép này có độ trƣợt mêtan cao hơn so với các 

trạm máy hơi nƣớc. Lƣợng khí thải CO2 thấp hơn của các động cơ này (do hiệu suất cao hơn 

và mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn) vƣợt xa khả năng trƣợt khí mê-tan cao hơn. 

 

SGMF mong muốn đƣa ra 2 kết luận: 

 

.1  Mức tăng 151% này không liên quan đến bất kỳ tàu nào ngoài tàu chở LNG, 

những tàu này không phải là đại diện của hạm đội biển sâu thế giới. 

 

.2  Phát thải KNK nên đƣợc coi là tổng số, làm cơ sở tƣơng đƣơng CO2 bao gồm 

cả mêtan. 

 

Một đề xuất nhƣ vậy đã đƣợc đệ trình lên ISWG-GHG 7, cùng với thông tin về sự trƣợt khí 

mê-tan từ động cơ. Chúng tôi chờ đợi phiên điều trần của nó. 

 

SGMF (Hiệp hội Khí đốt làm Nhiên liệu Hàng hải) sẵn sàng đóng góp vào quá trình đang 

diễn ra tại IMO. Chúng tôi mong muốn tiếp tục các cuộc thảo luận về chủ đề này tại ISWG-

GHG 8 và hy vọng sẽ trình bày một nghiên cứu tiếp theo về Đánh giá Vòng đời Đối với các 

loại nhiên liệu biển ứng viên khác nhau."  

 

Tuyên bố của quan sát viên từ CLIA 

 

"Xin cảm ơn Chủ tịch và gửi lời chào đến tất cả mọi ngƣời. CLIA xin cảm ơn tất cả các tác 

giả của Nghiên cứu IMO GHG lần thứ tƣ vì những đóng góp của họ cho công trình quan 

trọng này. CLIA coi báo cáo này là một bƣớc tiến quan trọng trong việc cung cấp cho Ủy 

ban một văn kiện quan trọng để hỗ trợ xây dựng các biện pháp giảm thiểu KNK. Báo cáo 

này cũng cần đƣợc khen ngợi vì đã sử dụng các phƣơng pháp phân tích dữ liệu đƣợc cải 

tiến, mang lại kết quả đáng tin cậy và tiêu biểu hơn. 
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Hiểu rằng Nghiên cứu KNK lần thứ tƣ của IMO sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc 

thiết lập các đƣờng cơ sở và tiêu chuẩn cho các biện pháp đƣợc Ủy ban thông qua, ngành du 

lịch tàu biển muốn lƣu ý đến một số điểm kỹ thuật cần đƣợc đánh giá thêm. Bộ dữ liệu cho 

lĩnh vực du lịch trong Nghiên cứu bao gồm một số lƣợng lớn các tàu dƣới 2.000 GT và dƣới 

10.000 GT. Nhiều tàu trong số này có kích thƣớc tối thiểu có thể áp dụng là 5.000 GT cho 

các Chỉ số Cƣờng độ Các-bon, đã đƣợc thống nhất tại ISWG-KNK 7. Cần nhấn mạnh hơn 

nữa vào các tàu có kích thƣớc lớn hơn để bộ dữ liệu mang tính đại diện hơn cho hành trình 

ngành công nghiệp. 

 

Báo cáo sử dụng bốn chỉ số cƣờng độ carbon để so sánh từng lĩnh vực vận chuyển: EEOI, 

AER, DIST và TIME. CLIA ủng hộ sáng kiến của báo cáo trong việc phát triển các tính 

toán này nhƣng lƣu ý rằng các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra để phát triển các ủy quyền 

thích hợp cho công việc vận tải cho các lĩnh vực vận tải biển chuyên biệt bao gồm cả tàu du 

lịch và thực tế là không rõ những gì đã đƣợc sử dụng trong báo cáo. CLIA đã soạn thảo 

MEPC 74/6/1 đề xuất năng lực bến thấp hơn khả dụng nhƣ một ủy quyền công việc vận tải 

thích hợp cho các tàu chở khách du lịch. Việc xem xét tài liệu này hiện đang đƣợc đƣa vào 

dự thảo các điều khoản tham chiếu cho Nhóm Thƣ tín về Ô nhiễm Không khí và Tiết kiệm 

Năng lƣợng. Ngành công nghiệp du lịch biển mong muốn đƣợc xem xét chi tiết hơn về 

những vấn đề này vào thời điểm thích hợp."  

 

Tuyên bố của phái đoàn Quần đảo Cook 

 

"Kính thƣa Chủ tịch,  

 

Nghiên cứu IMO GHG lần thứ tƣ nằm trong phạm vi của nó và độ chính xác là một cải 

tiến lớn so với các nghiên cứu trƣớc đây. Các kịch bản kinh doanh nhƣ thƣờng lệ (BAU) 

hiện đang dự báo mức phát thải 90-130% mức năm 2008 vào năm 2050 thay vì mức 50-

250% đáng báo động của Nghiên cứu IMO lần thứ ba, có tác động gây báo động xã hội 

dân sự và dẫn đến tác động xấu lên ngành vận tải biển. Để tránh mức độ gia tăng nhiệt độ 

nhƣ dự đoán, cần thiết phải đạt đƣợc mức giảm gần một nửa lƣợng phát thải KNK tuyệt 

đối trên tất cả các lĩnh vực trong thập kỷ này và nền kinh tế toàn cầu sẽ đạt mức phát thải 

bằng không ít nhất vào năm 2050. 

 

Là một SIDS ở tuyến đầu chịu trách nhiệm về tác động của biến đổi khí hậu, chúng tôi 

muốn nói rằng điều quan trọng trƣớc hết là phải đặt vận tải biển quốc tế trong bối cảnh 

thích hợp của nó, nơi mà nó hiện đang chống lại các phƣơng thức vận tải khác - trái ngƣợc 

với các tham chiếu liên tục đến nó nhƣ thể nó là một 'quốc gia', một sự so sánh không hữu 

ích và không thích hợp. Đó là một sự tƣơng đƣơng sai. Rốt cuộc, quốc gia nào khác duy 

trì nền kinh tế thế giới, là nền tảng trong việc cung cấp SDG và quan trọng là cung cấp 

80-90% thƣơng mại thế giới? 
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Rõ ràng, chỉ riêng vận tải biển sẽ không quyết định liệu toàn cầu có duy trì mức tăng nhiệt 

độ dƣới 1,5% hay không, - Thƣa Chủ tịch, có thể tốt hơn để xem vận tải biển đang đáp 

ứng trách nhiệm của mình nhƣ thế nào so với các ngành và lĩnh vực khác, xi măng với 

mức phát thải 8%, Cần lƣu ý đến việc phát triển CNTT theo quỹ đạo đến 14% và để đảm 

bảo rằng việc giảm phát thải đƣợc thực hiện một cách đồng bộ và cân bằng và nhƣ một 

gói. Các nƣớc G20, tất cả đều phục vụ trong Hội đồng IMO, chịu trách nhiệm về 78% 

lƣợng khí thải toàn cầu (không bao gồm vận chuyển), có vai trò quan trọng ở đây và phải 

chấp nhận thách thức tốt hơn. Nếu không, chúng tôi có thể thấy rủi ro đã đƣợc xác định, 

rằng các công ty tìm cách sử dụng các phƣơng thức vận tải khác và dẫn đến việc chuyển 

vấn đề sang một nơi khác. 

 

Phải nói rằng Quần đảo Cook rất vui lòng hỗ trợ và phê duyệt nghiên cứu KNK quan 

trọng này. 

 

Thƣa Chủ tịch, bây giờ tôi muốn tham khảo MEPC 75/7/17 đệ trình từ những ngƣời bạn 

Thái Bình Dƣơng của chúng tôi, Quần đảo Marshall và Quần đảo Solomons. Chúng tôi 

cảm ơn họ và thực sự những ngƣời khác, những ngƣời có thể đã tham gia vào việc chuẩn 

bị bản đệ trình này. Tuy nhiên, chúng tôi không thể ủng hộ quan điểm chuyển sang một 

biện pháp nhƣ MBM, đƣợc xác định trong Chiến lƣợc ban đầu trong một gói các biện 

pháp trung hạn, trƣớc khi đƣợc dự kiến áp dụng tại MEPC 76 trong số các biện pháp ngắn 

hạn mà chúng tôi mới phê duyệt ngày hôm qua và mà bây giờ chúng tôi đang chờ đánh 

giá tác động. Cho đến khi chúng tôi có thể xác định đƣợc liệu các biện pháp ngắn hạn có 

tác động tiêu cực đến SIDS ở vùng sâu vùng xa nhƣ của chúng tôi hay không và sau đó 

xác định các cách để giảm thiểu các tác động đó, bao gồm các cơ chế miễn trừ và/hoặc bồi 

thƣờng, chúng tôi chƣa chuẩn bị xem xét các biện pháp khác nhƣ MBM, chi phí sẽ đƣợc 

chuyển xuống chuỗi cung ứng, một gánh nặng nữa mà nền kinh tế của chúng ta không thể 

chịu đƣợc. 

 

Thƣa Chủ tịch, về sau cuộc thảo luận phải tập trung vào việc làm thế nào để tránh tác 

động của bất kỳ biện pháp nào đƣợc thông qua một cách vô tình hoặc gián tiếp đến các 

quốc gia dễ bị tổn thƣơng nhất bởi biến đổi khí hậu và những ngƣời nhƣ chúng tôi, một 

SIDS chỉ với 0,0001% lƣợng khí thải, đã đóng góp ít nhất vào vấn đề. 

 

Cuối cùng, ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình, nếu xác định đƣợc các tác động tiêu cực, 

cuộc thảo luận sẽ cần hƣớng tới cách chúng ta có thể xem xét giảm thiểu các tác động đó. 

Vấn đề ở đây là SIDS/LDCS không nên chỉ đƣợc xem nhƣ một vết cắn âm thanh. Điều 

này cần phải đƣợc thực hiện một cách nghiêm túc bởi những quốc gia tuyên bố rằng họ 

quan tâm sâu sắc đến tình trạng khó khăn mà SIDS nhận thấy đối với các tác động của 

biến đổi khí hậu. Không thể đúng khi SIDS phải thanh toán cho bất kỳ phần nào của 

chƣơng trình MBM trong tƣơng lai vì chi phí cuối cùng đƣợc chuyển hoàn toàn cho hàng 

hóa và dịch vụ thiết yếu.  
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Cảm ơn."  

 

Tuyên bố của phái đoàn Liên bang Nga 

 

"В ИМО проводится очень важная и работа по поиску компромиссных решений, 

которые  

бы позволили эффективно реагировать на климатические изменения, не нарушая 

при этом работу международного судоходства, от которого, как мы знаем, зависит 

90% мировой торговли.  

 

В этой связи у нас есть озабоченность в отношении привязки климатических целей 

Парижского соглашения к амбициям в Стратегии ИМО, в варианте, как это 

предлагается коспонсорами в параграфе 10.  

 

В-первых, нам не совсем понятно как можно технически привязать температурную 

цель Парижскогосоглашенияиколичественныепоказателивыбросовмеждународного 

судоходства.  

 

Во-вторых,уровеньамбицийпервоначальнойстратегиипоснижениюуглеродной 

интенсивности установлен в среднем для отрасли, а не для каждого судна.  

 

Очевидно, что климатические цели Парижского соглашения также установлены 

для мировой экономики в целом. Это значит, что какие-то отрасли могут 

предпринимать больше усилий, другие отрасли, чья доля в общемировых выбросах 

незначительна, а роль в обеспечении работы мировой экономики огромна - как, 

например, судоходная отрасль, должны предпринимать усилия, насколько это 

возможно и целесообразно с практической точки зрения, без ущерба для 

эффективной работы отрасли и, как результат, - функционирования мировой 

торговли.  

В противном случае мы рискуем сломать работающий экономический механизм, не 

добившись желаемого экологического результата.  

 

Мытакженеразделяемоценоккоспонсоровотносительнорезультатов 4-го 

исследованияИМОпопарниковымгазам.Снашейточкизренияисследование 

подтверждает, что ИМО движется правильным курсом, планомерно и 

последовательно разрабатывая финансово и технически обоснованные меры. 

Считаем необходимым сохранить этот подход, поскольку неоправданная гонка за 

завышенными амбициями 

можетбытьнетолькочреватасерьезнымиэкономическимипоследствиямидля 

государств, но и подорвать переговорный процесс в ИМО.  



MEPC 75/18/Add.1  

Phụ lục 16, Trang 18 

I:\MEPC\75\MEPC 75-18-Add.1.docx 

 

Мы не поддерживаем предложение коспонсоров начать на данном этапе дискуссию 

о рыночныхмерах.Какой-либоподобныйразговорможноначинатьтогда,когда 

существуют адекватные и доступные технические альтернативы технологиям, 

против которых направлены эти меры. Не случайно, что рыночные меры упомянуты в 

Стратегии ИМО как одна возможных среднесрочных мер по снижению выбросов 

парниковых газов, не самостоятельно, а как часть инновационных способов 

снижения выбросов, которые сначала необходимо разработать и вывести на рынок"  

 

Phiên bản tiếng Anh của tuyên bố của phái đoàn Liên bang Nga 

 

"IMO đang tiến hành một công việc rất quan trọng nhằm tìm ra các giải pháp thỏa hiệp 

có thể cho phép phản ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu mà không làm sai lệch hoạt động 

vận tải biển quốc tế mà 90% thƣơng mại thế giới phụ thuộc vào, nhƣ chúng ta đều biết. 

 

Về mặt đó, chúng tôi lo ngại về sự liên kết giữa các mục tiêu nhiệt độ của Thỏa thuận 

chung Paris với các tham vọng của Chiến lƣợc IMO, nhƣ đề xuất của các nhà đồng tài trợ 

trong đoạn 10. 

 

Trƣớc hết, chúng tôi không hoàn toàn rõ ràng làm thế nào để mục tiêu nhiệt độ của Thỏa 

thuận chung Paris có thể phù hợp về mặt kỹ thuật với các thông số định lƣợng về giảm 

phát thải trong Chiến lƣợc IMO. Thứ hai, mức độ tham vọng trong Chiến lƣợc IMO ban 

đầu nhằm giảm cƣờng độ các-bon đã đƣợc thiết lập ở mức trung bình trong toàn ngành 

chứ không phải đối với tàu cụ thể. 

 

Rõ ràng các mục tiêu nhiệt độ của Thỏa thuận chung Paris cũng đƣợc đặt ra cho toàn bộ 

nền kinh tế thế giới. Điều đó có nghĩa là một số ngành, đặc biệt là những ngành có lƣợng 

phát thải lớn hơn, có thể và cần nỗ lực nhiều hơn, trong khi các ngành khác có tỷ trọng 

rất nhỏ trong lƣợng khí thải thế giới, nhƣng có vai trò to lớn đối với nền kinh tế toàn cầu 

- nhƣ vận tải biển, nên theo đuổi các nỗ lực càng nhiều càng tốt và khả thi trên thực tế, 

mà không làm suy yếu công việc của ngành và kết quả là - hoạt động của thƣơng mại 

toàn cầu. 

 

Nếu không, chúng ta có nguy cơ phá vỡ cơ chế kinh tế đang hoạt động tốt mà không đạt 

đƣợc kết quả nhƣ mong đợi về môi trƣờng. 

 

Chúng tôi cũng không chia sẻ đánh giá của những ngƣời đồng phản hồi về kết quả của 

Nghiên cứu KNK lần thứ 4. Theo quan điểm của chúng tôi, Nghiên cứu xác nhận rằng 

IMO đang đi đúng hƣớng bằng cách phát triển một cách nhất quán và có hệ thống bộ các 

biện pháp hợp lý về mặt tài chính và kỹ thuật. Chúng tôi cho rằng cách tiếp cận này nên 

đƣợc duy trì vì việc vội vàng hƣớng tới những tham vọng đƣợc đánh giá quá cao không 
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chỉ có thể dẫn đến hậu quả kinh tế tiêu cực cho các Quốc gia mà còn làm suy yếu tiến 

trình đàm phán tại IMO. 

 

Chúng tôi không ủng hộ đề xuất của các nhà đồng tài trợ để bắt đầu thảo luận về các biện 

pháp dựa trên thị trƣờng ở giai đoạn này. Bất kỳ cuộc thảo luận nào nhƣ vậy đều có thể 

đƣợc bắt đầu khi có đầy đủ vàcác giải pháp thay thế kỹ thuật hợp lý cho các công nghệ 

mà MBM hƣớng tới. Không phải ngẫu nhiên MBM đƣợc đề cập trong Chiến lƣợc IMO 

nhƣ một trong những biện pháp trung hạn ứng cử viên để giảm phát thải KNK và không 

đƣợc đề cập đến nhƣ một biện pháp độc lập mà là một phần của các cơ chế giảm phát 

thải mới/sáng tạo, trƣớc tiên cần phải đƣợc phát triển và đƣa trên thị trƣờng"  

 

Tuyên bố của quan sát viên từ ICS 

 

"Cảm ơn ngài. Chúng tôi cảm ơn nhóm đã thực hiện nghiên cứu KNK IMO mới nhất này và 

hoan nghênh xác nhận với điều kiện là lƣợng khí thải vận chuyển vẫn dƣới mức năm 2008 

và mức tăng trƣởng lƣợng khí thải đã đƣợc tách thành công khỏi tăng trƣởng thƣơng mại. 

Nhìn chung, chúng tôi hài lòng rằng lƣợng khí CO2 tồn kho đƣợc cung cấp chính xác đến 

mức có thể chấp nhận đƣợc nhƣ một dấu hiệu về lƣợng phát thải của các ngành. Tuy nhiên, 

chúng tôi có một số lo ngại. Nghiên cứu dƣờng nhƣ đã dời đƣờng cơ sở về phát thải từ năm 

2008, nhƣ đã thống nhất trong chiến lƣợc ban đầu sang năm 2012 để trình bày sai lệch 

những thành tựu của ngành trong việc cải thiện hiệu quả năng lƣợng. Chúng tôi cũng lƣu ý 

rằng việc kiểm kê các khí thải khác nhƣ Muội than dựa trên các ƣớc tính thu đƣợc từ đánh 

giá tài liệu và các giả định, và do đó không thể đƣợc chấp nhận là chính xác. Chúng tôi 

cũng ghi nhận những quan ngại của SGMF đối với LNG trong tài liệu 74/7/16. Mặc dù 

những lo ngại này không ảnh hƣởng đáng kể đến tính xác thực tổng thể của báo cáo khi 

xem xét kiểm kê CO2 của ngành, nhƣng chúng có ý nghĩa rất lớn nếu dự định sử dụng 

nghiên cứu để xây dựng chính sách về phát thải KNK khác và về mô hình phát thải kể từ 

2008 và nhƣ vậy, chúng tôi kêu gọi Ủy ban nhận thức rõ những hạn chế này khi sử dụng 

báo cáo của nghiên cứu trong công việc tƣơng lai của mình."  

 

Tuyên bố của quan sát viên của CSC 

 

"Xin cảm ơn Chủ tịch, và thực sự cảm ơn các tác giả của Nghiên cứu KNK IMO lần thứ 4. 

CSC tham gia cùng các nhà đồng tài trợ của 75/7/17 để hoan nghênh báo cáo này, và họ 

cũng nhƣ họ rất hoảng hốt trƣớc những phát hiện của nghiên cứu. Mức tăng trƣởng gần 

10% của phát thải toàn ngành trong giai đoạn nghiên cứu cho thấy rõ ràng một ngành đang 

đi sai hƣớng về hành động khí hậu. Những phát hiện của nghiên cứu này cho thấy rõ ràng 

theo một số cách:  

 

•  Sự gia tăng phát thải khí mê-tan hơn 150%, một dấu hiệu xấu khi một số ngƣời 

thể hiện sự ƣa thích đối với các tàu chạy bằng LNG nhiều hơn; 
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•  Tính toán đầu tiên về muội than, đặc biệt mạnh ở Bắc Cực; và 

•  Dấu hiệu cho thấy việc giảm cƣờng độ carbon đã chậm lại kể từ năm 2015. 

 

Tổng hợp lại, CSC tin rằng rõ ràng việc vận chuyển đang lập biểu đồ cho thảm họa khí hậu. 

Không có dấu hiệu nào cho thấy, nếu không có hành động nào khác, lƣợng khí thải của vận 

tải biển sẽ sớm đạt đỉnh bất cứ lúc nào, ít đáp ứng các mục tiêu khác của Chiến lƣợc KNK 

ban đầu của IMO hoặc tiếp tục ấm lên dƣới mức nguy hiểm. Và biện pháp khí hậu tàu ngắn 

hạn đƣợc thông qua ngày hôm qua sẽ không giúp ích đƣợc gì.  

 

Cần có nhiều tín hiệu vững chắc hơn và các biện pháp táo bạo hơn và là bƣớc đầu tiên theo 

hƣớng này, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất rằng công việc nên bắt đầu ngay lập tức về 

việc sửa đổi Chiến lƣợc ban đầu để đƣa nó hoàn toàn và rõ ràng phù hợp với mục tiêu của 

Thỏa thuận chung Paris về mức độ ấm lên không lớn hơn 1,5 Độ C. Các quốc gia và dân tộc 

dễ bị tổn thƣơng với khí hậu trên toàn thế giới sẽ xem sự chấp thuận của Ngài vào ngày hôm 

qua đối với một công việc nhƣ một biện pháp đo KNK ngắn hạn thông thƣờng với sự tuyệt 

vọng. Bây giờ, hãy cho họ một chút hy vọng bằng cách xúc tiến việc xem xét Chiến lƣợc 

KNK của IMO để đƣa nó hoàn toàn phù hợp với việc giữ cho việc ấm lên dƣới 1,5 độ C và 

giúp tạo tiền đề cho hành động khí hậu trên tàu thực sự trong tƣơng lai gần.  

 

Xin cảm ơn Chủ tịch."  

 

 

Tuyên bố của quan sát viên từ CSC 

 

"Xin cảm ơn Chủ tịch.  

 

Hôm qua có một số cuộc nói chuyện về thảo luận không chính thức. Nếu những điều này 

diễn ra, chúng tôi rất muốn đóng góp và chúng tôi hy vọng rằng bạn và IMO sẽ đảm bảo 

rằng tất cả các bên liên quan muốn tham gia vào các cuộc thảo luận đó đều đƣợc tham 

gia. 

 

Chúng tôi nêu quan điểm này vì các tổ chức phi chính phủ xã hội dân sự đã cố tình loại 

khỏi các cuộc thảo luận không chính thức về một biện pháp KNK ngắn hạn diễn ra trƣớc 

và trong ISWG GHG7, mà chúng tôi cho rằng đã làm tổn hại nghiêm trọng đến quá trình, 

ảnh hƣởng đến tính hợp pháp của kết quả. 

 

Trƣờng hợp do những hạn chế đối với quy trình do đại dịch gây ra, các quy trình không 

chính thức đang đƣợc sử dụng để che đậy cơ sở mà có thể đã đƣợc đề cập trong một 

nhóm công tác hoặc nhóm liên lạc thì điều đặc biệt quan trọng và hoàn toàn thích hợp là 

các Tổ chức phi chính phủ (NGO) phải có cùng quyền tiếp cận cuộc họp nhƣ đối với các 

nhóm công tác và nhóm liên lạc."  
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Tuyên bố của phái đoàn Brazil 

 

"Xin cảm ơn Chủ tịch.  

 

Chúng tôi cảm ơn những ngƣời đề xuất tài liệu MEPC 75/7/4, cũng nhƣ các báo cáo bình 

luận. Mặc dù chúng tôi nhìn thấy giá trị trong ý tƣởng và hiểu đƣợc tính cấp thiết trong 

việc thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và phát triển nhằm đạt đƣợc nhiên liệu bền vững 

hơn, nhƣng Brazil không có tƣ cách ủng hộ việc thành lập Ban Nghiên cứu và Phát triển 

Hàng hải Quốc tế theo định dạng do ICS và cộng sự đề xuất. 

 

Brazil hiểu ý tƣởng đằng sau lập luận rằng khoản thuế 2 USD bắt buộc để tài trợ cho 

IMRB, về lý thuyết và theo ý định của những ngƣời đề xuất có thể không phải là một biện 

pháp dựa trên thị trƣờng. Tuy nhiên, chúng tôi tin tƣởng và lo ngại rằng, trên thực tế, 

khoản phí này sẽ đóng vai trò nhƣ một loại thuế carbon trên thực tế, do đó sẽ phạt các chủ 

tàu, đặc biệt là những ngƣời hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, xa thị trƣờng đích của họ. 

Chúng tôi không ủng hộ ý tƣởng có một khoản đóng góp bắt buộc, đặc biệt là một khoản 

đóng góp giống với cách tiếp cận dựa trên thị trƣờng, theo Chiến lƣợc ban đầu của IMO, 

đƣợc cho là một biện pháp ứng cử viên trung hạn và do đó, phải tuân theo phân tích tác 

động trƣớc khi áp dụng. 

 

Theo nghĩa này, Brazil hoan nghênh các quan điểm do OECD cung cấp trong tài liệu 

MEPC 75/7/14. Chúng tôi tin rằng các yếu tố khác nhau do OECD đƣa ra cần đƣợc xem 

xét, đặc biệt là những yếu tố liên quan đến mối lo ngại về sự bóp méo thị trƣờng tiềm ẩn 

mà việc áp dụng một loại thuế bắt buộc tƣơng tự nhƣ trợ cấp của chính phủ theo IMO sẽ 

tạo ra. Bên cạnh gánh nặng và sự mất cân đối bổ sung mà biện pháp này có thể tạo ra, còn 

có những vấn đề quan trọng liên quan đến quản trị, tính minh bạch trong phân phối nguồn 

lực và các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ và tiếp cận các kết quả của quá trình nghiên 

cứu và phát triển đƣợc tài trợ không rõ ràng trong đề xuất này.  

 

Xin cảm ơn."  

 

 

Tuyên bố của phái đoàn Chile 

 

"Agradecemos la propuesta presentada al MEPC en materia de aplicar una contribución 

obligatoria de US$ 2 por tonelada de combustible consumida para el desarrollo de una 

línea de trabajo de I+D (MEPC 75/7/4). Chile valora los aportes que la investigación y el 

desarrollo pueden realizar en esta temática. De hecho, consideramos que es un elemento que 

contribuirá a alcanzar los niveles de ambición de la Estrategia de OMI. No obstante ello, 

estimamos que una contribución obligatoria como la que se propone no es la manera de 
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obtener fondos para realizar I+D; asimismo, es una medida que penalizaría a países 

distantes, simplemente por su condición geográfica, y que por ende requieren un mayor 

consumo de combustible. Además, el Grupo de Trabajo acaba de acordar metas técnicas y 

operacionales adicionales y debemos finalizar el trabajo en el desarrollo de las directrices.  

 

Cabe indicar que las medidas de mercado se consideraron como candidatas durante la  

elaboración de la Estrategia; sin embargo, es relevante considerar la crisis económica que se  

ha generado producto de la pandemia. En efecto, un reciente estudio de UNCTAD señala 

que el comercio marítimo mundial disminuirá en un 4,1% en 2020 debido a la 

interrupción sin precedentes causada por Covid-19. Estos efectos debiesen contemplarse 

en el diseño de futuras medidas.  

 

En síntesis, creemos que se deben focalizar los esfuerzos en trabajar en las medidas 

candidatas a corto plazo tales como el análisis de ciclo de vida del combustible, la 

disminución en las fugas de metano provenientes del GNL, entre otras."  

 

Tuyên bố của phái đoàn Đức 

 

"Chiến lƣợc ban đầu của IMO đã gửi một tín hiệu rõ ràng cho các chính phủ và ngành rằng 

IMO rất nghiêm túc trong việc khử cacbon. Là bƣớc quan trọng đầu tiên để thực hiện Chiến 

lƣợc, Nhóm công tác chuyên trách thứ bảy về giảm phát thải KNK từ tàu, sau rất nhiều công 

việc không chính thức và một tuần thảo luận căng thẳng, cuối cùng đã đồng ý đề xuất với Ủy 

ban một gói các biện pháp ngắn hạn. 

 

Chúng tôi đã rất rõ ràng trong quá khứ và chúng tôi sẽ rất rõ ràng ngày hôm nay: Chúng tôi 

sợ rằng kết quả này sẽ không đáp ứng đƣợc ngay cả mức tham vọng tối thiểu mà chúng tôi 

đã cùng đồng ý chỉ hai năm trƣớc. Điều này thật khó để chúng tôi chấp nhận bởi vì chúng tôi 

chắc chắn đang nhắm đến nhiều hơn thế. 

 

Nhƣng đồng thời, chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực toàn diện và sự hợp tác 

tin cậy đã đƣợc thiết lập trong Nhóm công tác. Và những điều này đã cho phép chúng tôi 

đồng ý về một khuôn khổ vững chắc mà chúng tôi có thể xây dựng trong tƣơng lai. Ít nhất 

bây giờ chúng ta đã có cơ sở cho một tiêu chuẩn toàn cầu về hiệu quả năng lƣợng tàu thủy có 

thể áp dụng trên toàn thế giới. Đây là chìa khóa để đƣa lĩnh vực vận tải biển quốc tế vào con 

đƣờng khử cacbon. 

 

Chúng tôi cũng thừa nhận rằng tại thời điểm này, mọi ngƣời vẫn chƣa thể thực hiện các bƣớc 

quyết định hơn nữa. Có một câu tục ngữ cổ xƣa nói rằng 

 

"Muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau". 
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Lời nói khôn ngoan - làm khó chúng tôi. Vì phải đi xa nên chúng ta phải cùng nhau đi con 

đƣờng này. Nhƣng chúng ta cũng phải nhanh chóng. Không còn thời gian nữa, vận chuyển 

toàn cầu phải bắt đầu trên con đƣờng khử cacbon ngay lập tức. 

 

Chúng tôi ủng hộ việc thông qua dự thảo sửa đổi Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL và việc 

xây dựng nghị quyết MEPC kèm theo, nhƣ đƣợc nêu trong ISWG-GHG 7 WP.3 tại phiên 

họp này của Ủy ban trên tinh thần hợp tác, kêu gọi tất cả các Quốc gia thành viên thực hiện 

lời hứa mà chúng tôi đã hứa với cộng đồng quốc tế vào năm 2018 khi đồng ý về Chiến lƣợc 

ban đầu.  

 

Do đó, tất cả mọi ngƣời phải rất rõ ràng rằng khung cƣờng độ carbon này sẽ phải đƣợc củng 

cố để tạo ra một lộ trình phù hợp với các mục tiêu của Thỏa thuận chung Paris và để đảm 

bảo việc thực hiện Chiến lƣợc KNK ban đầu của IMO. Trong toàn bộ cuộc thảo luận, chúng 

tôi cảm thấy một sự hiểu biết rộng rãi rằng kết quả của cuộc họp không chuyên trách này 

chỉ là một điểm khởi đầu. Giờ đây, chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực phối hợp để đảm bảo rằng 

IMO thực hiện đúng lời hứa của mình và vận tải biển quốc tế đóng góp vào cuộc chiến toàn 

cầu chống lại biến đổi khí hậu. Điều này càng quan trọng hơn đối với nhu cầu của các Quốc 

gia dễ bị tổn thƣơng về khí hậu. 

Chắc chắn, chúng tôi cũng đồng ý sự cần thiết phải đánh giá tác động toàn diện theo Chiến 

lƣợc ban đầu. Đức hỗ trợ quá trình này bằng khoản đóng góp 80.000 euro cho Quỹ ủy thác 

IMO GHG-TC. 

 

Sau đó, cần phải có nhiều công việc hơn nữa để thực hiện các biện pháp này một cách 

nghiêm túc và đầy tham vọng, về các hƣớng dẫn kèm theo và sự phát triển của Bộ luật 

cƣờng độ carbon mới. Tất nhiên, chúng tôi ủng hộ việc thành lập Nhóm liên lạc về việc 

phát triển các Hƣớng dẫn kỹ thuật đã đƣợc thống nhất về giảm cƣờng độ carbon. Nhiệm vụ 

này là rất cần thiết đối với chúng tôi và chúng tôi sẽ đóng góp tích cực vào công việc của 

Nhóm liên lạc. 

 

Ngay sau khi chuẩn bị kỹ thuật cần thiết, bao gồm cả việc loại bỏ các trở ngại pháp lý, 

chúng tôi sau đó dứt khoát cần nâng tầm mặt bằng chung, do đó, các biện pháp đƣợc tăng 

cƣờng càng sớm càng tốt. Để làm đƣợc nhƣ vậy, điều không thể thiếu là thiết lập một kế 

hoạch thực thi mạnh mẽ và hiệu quả.Và chúng tôi cần thêm động lực để các tàu vƣợt ra 

ngoài hiệu suất tối thiểu cần thiết.  

 

Chúng tôi rất mong đƣợc hợp tác với tất cả các bên để cải thiện khuôn khổ mà chúng tôi đã 

có thể đạt đƣợc cho đến nay. Đức kiên quyết tiếp tục thực hiện các biện pháp ngắn hạn đầy 

tham vọng 

và bắt đầu thực hiện các biện pháp trung và dài hạn có ý nghĩa càng sớm càng tốt. Về vấn 

đề này, một lần nữa chúng tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cuối cùng thiết lập 

các thỏa thuận làm việc vững chắc cho công việc tƣơng lai của chúng tôi về giảm phát thải 
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KNK từ vận chuyển quốc tế. 

 

Thƣa Chủ tịch, các vị đại biểu ƣu tú, các đồng nghiệp và bạn bè, có nguy cơ lặp lại chính tôi 

- chúng ta hãy nhận thức rằng công việc của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Chúng ta vẫn đang ở 

giai đoạn đầu. Thế giới đang theo dõi chúng ta, và công việc của chúng ta cho đến nay 

không bắt kịp với kỳ vọng. Chúng ta vẫn chƣa gửi đi dấu hiệu mà thế giới cần và công 

chúng đang chờ đợi. Đã đến lúc chúng ta phải tiếp tục con đƣờng của mình. Hãy để chúng 

ta đi nhanh và xa. Hãy để chúng ta chứng minh rằng chúng ta có thể cùng nhau đi trên con 

đƣờng này."  

 

Tuyên bố của phái đoàn Malaysia 

"Xin cảm ơn Chủ tịch,  

 

Chúng tôi muốn cảm ơn những ngƣời gửi và các nhà đồng tài trợ cho tài liệu. Chúng tôi 

đánh giá cao rằng có nhu cầu rõ ràng để đi tắt đón đầu nghiên cứu và phát triển trong một số 

lĩnh vực quan trọng, cụ thể là:  

 

a. Nhiên liệu thay thế 

b. Công nghệ mới 

c. Nâng cao năng lực tàu hiện có để không xảy ra ách tắc về trọng tải. Mục đích 

vừa cao quý vừa rất năng động.  

 

Thƣa Ngài, chúng tôi đánh giá cao cách tiếp cận; tuy nhiên, có một số vấn đề chính cần 

đƣợc suy tính trƣớc cẩn thận. 

 

Chúng tôi tin rằng có một khía cạnh pháp lý đối với đề xuất. Chắc chắn, nhƣ trong bất kỳ 

công ƣớc quốc tế nào, những điều này phải tuân theo luật pháp quốc gia, chúng tôi đã đƣợc 

khuyến cáo rằng đó là những lĩnh vực trong đề xuất giới hạn việc kiểm soát tài khóa. Động 

lực của việc thu thập và phân phối, cũng nhƣ giám sát, cần phải đƣợc thể hiện rõ ràng. 

Chúng tôi cho rằng mặc dù mức thuế đƣợc áp dụng là trong mức biến động bình thƣờng 

của giá nhiên liệu khi xem xét biến động giá dầu thô trong sáu tháng qua; chúng tôi lo ngại 

nếu sẽ có biến động giá cả. Không nên áp đặt thêm bất kỳ căng thẳng kinh tế nào lên các 

quốc gia dễ bị tổn thƣơng và các nền kinh tế xa xôi về địa lý. Chúng tôi đánh giá cao rằng 

trong một số tuyến hoặc lĩnh vực, ngƣời thuê tàu sẽ trả tiền thuê tàu, nhƣng phân khúc 

ngƣời tiêu dùng và bán lẻ vẫn phải trả khi chi phí này đƣợc chuyển sang. Là một biện pháp 

ứng cử viên, sẽ cần phải có một đánh giá tác động về hiệu quả đối với các quốc gia vì 

chúng tôi tin rằng các quy tắc áp dụng cho tất cả các biện pháp ứng cử viên. Do đó, đề xuất 

này cần đƣợc đính kèm với đánh giá tác động phù hợp theo quy định của MEPC.1/Circ 

885. 

 

Chúng tôi mong muốn đƣợc thảo luận về đề xuất này về cơ chế triển khai và giám sát, đặc 
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biệt là về việc triển khai sử dụng cán bộ kiểm tra của chính quyền cảng. Tóm lại, có một 

mối quan tâm với đề xuất và nó sẽ cần đƣợc thảo luận thêm vì chúng tôi không ủng hộ đề 

xuất theo hình thức hiện tại. 

Cảm ơn Ngài."  

 

Tuyên bố của phái đoàn Các Tiểu vƣơng quốc Ả Rập Thống nhất 

 

"Các Tiểu vƣơng quốc Ả Rập Thống nhất xin cảm ơn tất cả những ngƣời gửi theo mục 

chƣơng trình nghị sự này. UAE cũng hoan nghênh bản đệ trình của ICS và cộng sự. và 

Vanuatu thành lập Ban Nghiên cứu và Phát triển Hàng hải Quốc tế (IMRB), là một trong 

những biện pháp ngắn hạn ứng cử viên đƣợc phân loại trong chiến lƣợc ban đầu của IMO để 

điều phối và giám sát các hoạt động và nỗ lực R&D. 

 

Cấu trúc đề xuất của IMRB, trong ICS và cộng sự, hoàn toàn độc lập với cấu trúc IMO. Một 

tổ chức phi chính phủ mới có khả năng đƣợc thành lập cho mục đích này với sự giám sát hạn 

chế và không có sự tham gia của IMO trong việc ra quyết định bất chấp sự tài trợ của các 

Quốc gia Thành viên. 

 

Phái đoàn của chúng tôi tin rằng IMRB với tƣ cách là một hội đồng không có nghĩa là thành 

lập một tổ chức. Hội đồng có thể đƣợc thành lập theo chuyên môn dƣới hình thức một nhóm 

kỹ thuật thƣờng trực chuyên trách hoặc một tiểu ban mới hoặc thậm chí theo đề xuất của 

Vanuatu rằng IMRB có thể trở thành một phần không thể thiếu của Tổ chức với việc thành 

lập Phòng Nghiên cứu và Phát triển Hàng hải IMO mới (MRDD). UAE tin rằng gợi ý này có 

thể áp dụng và dễ quản lý hơn và cũng phù hợp với Công ƣớc IMO và phƣơng pháp làm việc 

của tổ chức. 

 

Đối với cơ chế tài trợ thông qua Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL do ICS và cộng sự đề xuất, 

cần nêu rõ rằng đề xuất này là một Biện pháp dựa trên thị trƣờng (MBM) nhƣ đƣợc xác định 

trong phụ lục 2 nhƣ một biện pháp có đánh giá tác động. Do đó, bất kỳ đề xuất nào liên quan 

đến MBM đều có thể đƣợc giải quyết khi các biện pháp trung hạn và dài hạn đƣợc đƣa ra 

tƣơng ứng. Mặt khác, đề xuất của Vanuatu tập trung vào cơ chế tài trợ thông qua nguyên tắc 

Tổng trọng tải, theo quan điểm của chúng tôi, không phải là nguồn đóng góp trực tiếp vào 

khí thải vốn thƣờng là nhiên liệu. 

 

Một vấn đề khác liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và bằng sáng chế đƣợc coi là nguồn thu 

nhập có giá trị và có thể đƣợc nhìn thấy trong thu nhập thu đƣợc từ việc cấp phép công nghệ, 

tài liệu này không chỉ ra ai sẽ đƣợc hƣởng lợi từ nguồn thu nhập tốt đó. Do đó, cần thảo luận 

và cân nhắc thêm về vấn đề này. 

 

Nhƣ đã đƣợc OECD nhấn mạnh trong tài liệu MEPC 75/7/14 của họ về vấn đề rõ ràng các 

mục tiêu nhƣ đƣợc nêu trong đoạn 6 của tài liệu của họ. UAE cho rằng đề xuất này thiếu 
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chiến lƣợc SMART rõ ràng (Cụ thể, Đo lƣờng đƣợc, Có thể đạt đƣợc, Thực tế hoặc Có liên 

quan và Có thời hạn) đối với các dự án đƣợc đề xuất. Nếu không có mục tiêu cụ thể và rõ 

ràng thì không thể đo lƣờng đƣợc mục tiêu do đó không thể đạt đƣợc. Một số dự án, chẳng 

hạn nhƣ hydro và amoniac, sẽ mất vài thập kỷ hoặc thậm chí hơn để đƣợc đƣa ra thị trƣờng 

với quy mô thƣơng mại và làm cho công nghệ đó có giá cả phải chăng và có thể tiếp cận 

đƣợc với thị trƣờng toàn cầu mà chúng tôi tin rằng nó sẽ vƣợt quá tuổi thọ dự kiến (10 -15 

năm) của cả IMRB và IMRF khi cả hai sẽ chính thức giải thể. Chƣa kể rằng một số dự án 

nhƣ hydro có ảnh hƣởng nghiêm trọng đến an toàn của nhiên liệu và amoniac với tính độc 

hại và khí thải của nó nhƣ đƣợc chỉ ra trong tài liệu MEPC 75/INF.5. 

 

UAE cũng đồng ý với Quần đảo Solomon trong tài liệu MEPC 75/7/13 rằng đề xuất này 

không có khả năng thúc đẩy lợi ích của SIDS và LDCs trong việc giảm nhanh phát thải KNK 

hoặc giảm bớt các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu đối với SIDS và LDCs. Ngoài ra, bất 

kỳ cơ quan giám sát nào đƣợc thành lập để xác định các ƣu tiên và phân bổ kinh phí cho 

R&D không đƣợc chi phối bởi một nhóm và phải có sự đại diện của SIDS và LDCs. Phần tài 

trợ nên bao gồm SIDS và LDCs nhắm mục tiêu đến nhu cầu vận chuyển của SIDS và LDCs 

và tài trợ đó cũng có thể đƣợc phân bổ cho các dự án triển khai, sẵn sàng thị trƣờng và 

thƣơng mại hóa.  

 

Ở giai đoạn này, phái đoàn của chúng tôi có thể hỗ trợ việc thành lập IMRB để tạo thành 

một phần không thể thiếu của Tổ chức và việc thành lập quỹ phải trên cơ sở tự nguyện theo 

cơ chế hiện có của IMO, có tính đến các sáng kiến và quỹ khác đƣợc thành lập nhƣ Quỹ khí 

hậu xanh (GCF) đƣợc thành lập bởi Công ƣớc khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu 

(UNFCCC). 

 

Cuối cùng, thƣa Chủ tịch, Các Tiểu vƣơng quốc Ả Rập Thống nhất không nghi ngờ gì về 

việc IMRB và Quỹ liên kết có thể cung cấp các phƣơng tiện để hỗ trợ quá trình đổi mới và 

đáp ứng tham vọng của Chiến lƣợc ban đầu của IMO. Tuy nhiên, và trƣớc khi đƣa ra quyết 

định về vấn đề này, UAE muốn tìm kiếm lời khuyên pháp lý từ Ban thƣ ký nếu IMO có thể 

thành lập một quỹ bắt buộc nhƣ vậy thông qua việc sửa đổi một trong các văn kiện của 

mình, chẳng hạn nhƣ Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL để thành lập và tài trợ cho Tổ chức 

phi chính phủ (NGO)."  

 

Tuyên bố của phái đoàn Quần đảo Cook 

 

"Nếu không có gì khác trong tuần này cho thấy đây không phải là và không thể đƣợc coi là 

một cách có thể chấp nhận đƣợc để cân nhắc, phát triển, phê duyệt và thông qua luật pháp 

quốc tế. 

 

Làm thế nào mà Hội đồng quyết định chỉ cho chúng tôi 5 x 3 giờ ngày ảo trong khi một 

cuộc họp trực tiếp bình thƣờng có 5 x 5 giờ ngày cộng với thời gian nghỉ để thảo luận, vận 
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động và tìm kiếm sự đồng thuận là một bí ẩn đối với chúng tôi. 

 

Rõ ràng, chúng tôi cần ISWG GHG 8 và MEPC 76, nếu là ảo, là ít nhất 8 x 3 giờ ngày làm 

việc và chúng tôi đề xuất bằng các điều khoản mạnh mẽ nhất mà Ủy ban kêu gọi, nhƣ một 

vấn đề cấp bách nhất, tại Phiên họp thứ 124, tức là phiên họp tiếp theo, của Hội đồng để 

thông qua các thỏa thuận làm việc nhƣ vậy."  

 

MỤC 10  

 

Tuyên bố của quan sát viên Môi trƣờng Thái Bình Dƣơng 

 

Bà Mellisa Johnson: “Cảm ơn Chủ tịch. 

 

Tôi xin phép nói rõ hoàn toàn ngay từ đầu với các đại biểu. Tôi đang tham gia với các tổ 

chức xã hội dân sự, đại diện ở đây là Friends of the Earth International, Greenpeace 

International, Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF), Tổ chức Môi trƣờng Thái Bình 

Dƣơng (Pacific Environment) và Liên minh Vận chuyển Sạch (Clean Shipping Coalition), 

để nói rằng chúng tôi không tin rằng dự thảo lệnh cấm HFO ở Bắc Cực đang đƣợc xem xét 

ở đây là cấm hoàn toàn, và chúng tôi không thể và sẽ không ủng hộ nó.  

 

Nếu nó tiếp tục, nó sẽ là một cơ hội lớn bị bỏ lỡ trong việc cung cấp sự bảo vệ khẩn cấp cần 

thiết cho Bắc Cực và Ngƣời bản địa sống dựa vào các vùng biển đó và nó chắc chắn sẽ gây 

ra sự nhầm lẫn rộng rãi, với thế giới rộng lớn hơn giả định rằng một "lệnh cấm" sẽ ngừng sử 

dụng HFO ở Bắc Cực trong khi thực tế, những gì đang xảy ra tại IMO chỉ là một sự giảm 

nhẹ và có thể tạm thời trong việc sử dụng nó trong mƣời năm đầu tiên. 

 

Tôi giới thiệu tài liệu MEPC 75/10/7, trong đó có ý kiến về tài liệu MEPC 75/10/Add.1, 

đoạn 3.5, về dự thảo sửa đổi Phụ lục I Công ƣớc MARPOL để đƣa vào một quy định cấm 

sử dụng và vận chuyển để sử dụng nhiên liệu dầu nặng làm nhiên liệu của tàu ở vùng biển 

Bắc Cực. 

 

Trong suốt năm 2020, Bắc Cực thƣờng xuyên đƣợc đƣa lên các bản tin - với các khe hở 

đáng kể trong băng biển sớm hơn bình thƣờng vào đầu mùa hè, Tuyến đƣờng biển phía Bắc 

mở cửa lần đầu tiên vào tháng 7 và mùa hè Băng biển đạt mức thấp thứ 2 kể từ khi kỷ lục 

bắt đầu vào tháng 9 cách đây hơn 40 năm. Bắc Cực đang thay đổi nhanh chóng và hoạt 

động thƣơng mại và vận chuyển ngày càng tăng. Theo ICCT, trong bốn năm qua, việc sử 

dụng HFO ở Bắc Cực đã tăng 75% và lƣợng phát thải muội than đã tăng 85%. Chúng ta 

không thể đợi mƣời năm nữa để ngừng sử dụng HFO ở Bắc Cực. Hãy để tôi nói lại điều này 

cho rõ ràng, mƣời năm đơn giản là quá dài để chờ đợi! 

 

Trong MEPC 75/10/7, bạn sẽ tìm thấy kết luận của một nghiên cứu ICCT gần đây về tính 
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hiệu quả của dự thảo sửa đổi, cùng với những lo ngại pháp lý nhƣ khả năng ô nhiễm xuyên 

biên giới do việc đƣa vào điều khoản miễn trừ. Bây giờ tôi sẽ chuyển micrô một chút cho 

Tiến sĩ Bryan Comer từ ICCT, ngƣời sẽ giải thích thêm về nghiên cứu ICCT và những phát 

hiện của nghiên cứu:"  

 

Tiến sĩ Bryan Comer: “Cảm ơn Mellisa. 

 

Các đồng nghiệp của tôi và tôi đã phân tích lƣợng khí thải HFO và muội than sẽ giảm đi 

bao nhiêu theo lệnh cấm đƣợc đề xuất, có tính đến các quy định miễn và miễn trừ. Trong 

văn bản hiện tại, các tàu có cái gọi là "thùng nhiên liệu đƣợc bảo vệ" sẽ đƣợc miễn lệnh 

cấm cho đến tháng 7 năm 2029. Ngoài ra, các nƣớc Bắc Cực sẽ đƣợc phép miễn trừ các yêu 

cầu của lệnh cấm HFO đối với các tàu treo cờ của họ khi hoạt động trong vùng biển cho đến 

tháng 7 năm 2029. Do những quy định miễn và miễn trừ này, chúng tôi nhận thấy rằng dự 

thảo sửa đổi sẽ cho phép 74% đội tàu sử dụng nhiên liệu HFO tiếp tục sử dụng HFO ở Bắc 

Cực. Kết quả là, chúng tôi nhận thấy rằng các sửa đổi đƣợc đề xuất sẽ chỉ giảm vận chuyển 

HFO xuống 30%, sẽ giảm sử dụng HFO chỉ 16% và sẽ giảm lƣợng khí thải muội than chỉ 

5%. Thật không may, hiệu quả của quy định đƣợc cho là sẽ giảm dần theo thời gian. Khi 

các tàu mới hơn đƣợc chế tạo với các thùng nhiên liệu đƣợc bảo vệ gia nhập đội tàu, chúng 

sẽ đủ điều kiện để đƣợc miễn trừ và đƣợc phép chở và sử dụng HFO cho đến tháng 7 năm 

2029. Ngoài ra, nếu các tàu chuyển đến các Quốc gia Bắc Cực, nhiều tàu hơn sẽ đủ điều 

kiện để đƣợc miễn trừ, càng làm xói mòn hiệu lực của quy định. Cuối cùng, chúng tôi kết 

luận rằng các quy định miễn và miễn trừ nên đƣợc loại bỏ hoặc ít nhất là hạn chế nếu quy 

định thực sự cấm HFO trƣớc khi kết thúc thập kỷ. 

 

Xin cảm ơn Chủ tịch."  

 

Tuyên bố của quan sát viên từ WWF 

 

"Băng ở biển Bắc Cực đang tan chảy với tốc độ chƣa từng có, đồng nghĩa với việc ngày 

càng có nhiều tàu thuyền qua lại Bắc Cực. Lƣu lƣợng giao thông tăng lên mang đến 

những mối đe dọa tiềm tàng đối với sinh vật biển và các hệ sinh thái vốn đã bị căng thẳng 

do khí hậu thay đổi nhanh chóng. Tất cả các thành viên IMO và đặc biệt là các Quốc gia 

Bắc Cực cần đảm bảo lệnh cấm HFO cuối cùng đáp ứng đƣợc mục đích ban đầu và loại 

bỏ hoàn toàn việc sử dụng nó vào năm 2024 để bảo vệ an ninh lƣơng thực và sinh kế của 

cộng đồng địa phƣơng và bản địa khỏi ô nhiễm và tràn dầu. Với sự gia tăng dự kiến về 

vận chuyển và các tác động có thể sẽ mang lại, lệnh cấm HFO đầy đủ mà không có miễn 

trừ và miễn trừ có hiệu lực vào năm 2024 cấp sân chơi cho cộng đồng bản địa và địa 

phƣơng.  

 

Vẫn còn thời gian để làm đúng. Nếu văn bản đƣợc giữ nguyên, đây sẽ chỉ là lệnh cấm trên 

danh nghĩa và có khả năng sẽ giám sát sự gia tăng sử dụng HFO và vận chuyển HFO ở Bắc 



MEPC 75/18/Add.1  

Phụ lục 16, Trang 29 

I:\MEPC\75\MEPC 75-18-Add.1.docx 

Cực trong 9 năm tới. HFO là một trong những nhiên liệu bẩn nhất thế giới, tạo ra lƣợng chất 

ô nhiễm không khí và khí hậu cao hơn bất kỳ loại nhiên liệu biển nào khác. Việc cấm HFO 

một cách hiệu quả ở Bắc Cực cũng là một bƣớc quan trọng trong việc IMO thực hiện cam 

kết về một chiến lƣợc giảm phát thải khí nhà kính toàn diện.Ngành công nghiệp vận tải biển 

phải thực hiện vai trò của mình trong việc đạt đƣợc một tƣơng lai bằng không, và bảo vệ 

các cộng đồng bản địa và địa phƣơng ở Bắc Cực. Chúng tôi khẩn thiết cầu xin các quốc gia 

thành viên IMO sửa văn bản hiện tại và xóa bỏ tất cả các quy định miễn và miễn trừ, đồng 

thời cấm hoàn toàn HFO vào năm 2024.  

 

Xin cảm ơn."  

 

Tuyên bố của quan sát viên từ CSC 

 

"Liên minh Vận chuyển Sạch (Clean Shipping Coalition) sẽ ủng hộ các nhận xét của các 

nhà đồng tài trợ của chúng tôi. Chúng tôi không tin rằng dự thảo lệnh cấm HFO ở Bắc Cực 

có thể bị coi là một lệnh cấm. Và chúng tôi không thể và sẽ không hỗ trợ nó. Nếu nó tiếp 

tục, nó sẽ là một cơ hội lớn bị bỏ lỡ để cung cấp sự bảo vệ khẩn cấp cần thiết cho Bắc Cực 

và nó chắc chắn sẽ gây ra sự nhầm lẫn rộng rãi, với thế giới rộng lớn hơn giả định rằng một 

"lệnh cấm" ngăn HFO đƣợc sử dụng ở Bắc Cực khi thực sự theo ngôn từ của IMO nó chỉ 

có nghĩa là một sự giảm nhẹ và có khả năng tạm thời trong việc sử dụng nó trong mƣời 

năm đầu tiên. 

 

Thƣa Chủ tịch, một "lệnh cấm" chỉ ảnh hƣởng đến một phần tƣ số tàu không phải là lệnh 

cấm nào cả. Và một trong những lý do mà nó không phải là một lệnh cấm là nó không đối 

xử bình đẳng với tất cả các lá cờ. Các quốc gia Bắc Cực sẽ đƣợc tự do cho phép tất cả các 

tàu treo cờ của họ tiếp tục sử dụng HFO ở những vùng xa nhất trong các vùng đặc quyền 

kinh tế của họ, bất kể loại tàu, kích thƣớc hoặc tuổi tác và bất kể chúng có thùng nhiên liệu 

đƣợc bảo vệ hay không. Điều này có lợi cho các tàu treo cờ của năm quốc gia ven biển 

miền Trung Bắc Cực bằng cách cho phép họ tiếp tục sử dụng dầu nhiên liệu nặng trong khi 

các tàu khác phải tuân thủ quy định. Chúng tôi ngạc nhiên rằng điều này không rung lên 

hồi chuông cảnh báo tại IMO.  

 

Chúng tôi cũng lo ngại rằng việc ban hành các quy định miễn trừ sẽ nới lỏng các tiêu chuẩn 

môi trƣờng quốc tế trong các đặc khu kinh tế và lãnh hải của các Quốc gia ven biển Bắc 

Cực. UNCLOS yêu cầu các Quốc gia treo cờ áp dụng các quy định cho các đặc khu kinh tế 

của họ để ngăn ngừa, giảm thiểu và kiểm soát ô nhiễm từ các tàu treo cờ của họ ít nhất phải 

có tác dụng tƣơng tự nhƣ các quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế đƣợc chấp nhận chung. Bởi vì 

việc miễn trừ sẽ làm suy yếu khả năng bảo vệ môi trƣờng biển ở những khu vực này, nó đặt 

ra những câu hỏi pháp lý quan trọng về việc liệu việc miễn trừ thậm chí có tƣơng thích với 

MARPOL hoặc UNCLOS hay không, đặc biệt là vì các tàu đƣợc miễn trừ có nguy cơ làm 

tràn HFO, điều này cũng có thể dẫn đến ô nhiễm xuyên biên giới. Điều này chắc chắn đáng 
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báo động! 

 

Bắc Cực đang thay đổi nhanh chóng và hoạt động thƣơng mại và vận chuyển ngày càng 

tăng. Theo ICCT, trong bốn năm qua, việc sử dụng HFO ở Bắc Cực đã tăng 75% và lƣợng 

phát thải muội than đã tăng 85%. 

 

Tôi sẽ kết luận bằng cách nhắc lại với Ngài Chủ tịch rằng nếu dự thảo lệnh cấm HFO ở Bắc 

Cực đƣợc thực hiện theo hình thức hiện tại, nó sẽ đƣợc thực hiện mà không có sự hỗ trợ của 

xã hội dân sự và các tổ chức đã đi đầu trong việc thúc đẩy bảo vệ Bắc Cực khỏi HFO. Nhƣ 

đồng nghiệp của tôi với Môi trƣờng Thái Bình Dƣơng đã nói "Mƣời năm là quá dài để chờ 

đợi"."  

 

Tuyên bố của quan sát viên từ FOEI 

 

"Cảm ơn Ngài Chủ tịch,  

 

Trƣớc tiên, tôi muốn gửi lời cảm thông của Tổ chức Friends of the Earth International 

đối với ngƣời dân Mauritius đang đối mặt với những thách thức đối phó với Vụ tràn dầu 

MV Wakashio - một vụ tràn không phải do họ gây ra. Thứ hai, chúng tôi muốn chúc 

mừng Na Uy đã thể hiện vai trò lãnh đạo trong việc tƣ vấn loại bỏ rủi ro do sử dụng 

HFO ở Bắc Cực - và chúng tôi hy vọng rằng cam kết của họ sẽ dẫn đến một kết quả 

thành công. 

 

FOEI ủng hộ các nhận xét của các nhà đồng tài trợ của chúng tôi trên Tài liệu 75/10/7. 

Chúng tôi không tin rằng dự thảo lệnh cấm HFO ở Bắc Cực đang đƣợc xem xét ở đây là 

một lệnh cấm. Nếu nó tiếp tục nhƣ dự thảo hiện tại, nó sẽ là một cơ hội lớn bị bỏ lỡ để 

cung cấp sự bảo vệ cần thiết khẩn cấp cho Bắc Cực và ngƣời dân của chúng ta. 

 

Một vụ tràn HFO ở vùng biển Bắc Cực của chúng ta, nơi ngƣời dân của chúng ta đã 

sống sót và phụ thuộc hàng ngàn năm, sẽ tàn phá cách sống tự cung tự cấp của chúng ta. 

Các loài động vật hoang dã biển nhạy cảm mà chúng ta phụ thuộc vào để làm thức ăn, 

chẳng hạn nhƣ hải cẩu, cá voi, hải mã, cá và chim, sẽ bị tàn phá. 

 

Đặc biệt, chúng tôi có mối quan tâm lớn về nguy cơ ô nhiễm HFO xuyên biên giới ở 

vùng Bering Straits nơi gia đình tôi sinh sống giữa Nga và Alaska Hoa Kỳ. Công ƣớc 

Liên hợp quốc về Luật Biển yêu cầu các quốc gia thực hiện mọi biện pháp cần thiết để 

đảm bảo rằng các hoạt động thuộc quyền tài phán hoặc sự kiểm soát của họ không gây 

ra thiệt hại do ô nhiễm cho các quốc gia khác và môi trƣờng của họ. Chúng tôi tin rằng 

việc ban hành các miễn trừ cho các tàu tiếp tục vận chuyển và sử dụng HFO duy trì 

nguy cơ tràn HFO ở eo biển Bering và không phù hợp với mục đích của Công ƣớc về 

Luật Biển. 
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FOEI kêu gọi tất cả các Thành viên IMO hỗ trợ các Quốc gia Bắc Cực trong việc tăng 

cƣờng lệnh cấm sử dụng và vận chuyển HFO làm nhiên liệu ở Bắc Cực và đẩy nhanh 

tiến độ có hiệu lực vì sức khỏe và sự an toàn của ngƣời dân bản địa."  

 

 

Tuyên bố của quan sát viên từ Tổ chức Greenpeace International 

 

"Cảm ơn Ngài Chủ tịch,  

 

Trƣớc hết, Greenpeace xin gửi lời cảm thông tới ngƣời dân Mauritius đang phải đối phó 

với hậu quả của vụ tràn HFO MV Wakashio vào tháng 8 và chúng tôi chờ xem IMO và 

những ngƣời khác sẽ thực hiện hành động gì để ngăn chặn những sự cố nhƣ vậy trong 

tƣơng lai. 

 

Với tƣ cách là nhà đồng tài trợ của MEPC 75/10/7, Greenpeace mong muốn hỗ trợ các ý 

kiến đóng góp của các nhà đồng tài trợ cho bản đệ trình này. Một lệnh cấm cho phép gia 

tăng việc sử dụng và vận chuyển HFO ở Bắc Cực sẽ là một phản ứng tiêu cực đối với vấn 

đề cấp bách hiện nay. 

 

Bắc Cực là một trong những hệ sinh thái biển mong manh nhất đang tồn tại và tác động 

của vụ tràn HFO ở đây sẽ hoàn toàn thảm khốc đối với cả Ngƣời bản địa sống trên khắp 

vùng Viễn Bắc và vô số loài sinh sống ở đây. Biển băng, gió giật mạnh và biển bão, những 

tháng hoàng hôn triền miên, vùng cực hẻo lánh và sự vắng mặt của các cảng nƣớc sâu hoặc 

cơ sở hạ tầng khác sẽ khiến bất kỳ loại hoạt động ứng phó nào trở nên cực kỳ khó khăn, 

nói một cách nhẹ nhàng. Prince William Sound ở Alaska vẫn chƣa hồi phục hoàn toàn 

hàng thập kỷ sau vụ tràn dầu Exxon Valdez. 

 

Bắc Cực ấm lên cho phép tiếp cận nhiều hơn với vận chuyển, IMO sẽ gặp thất bại nặng nề 

trong việc ban hành các quy định yếu kém nhƣ vậy chỉ nhằm tăng khả năng xảy ra sự cố 

tràn dầu ở Bắc Cực trong tƣơng lai. Vì những lý do này, Tổ chức Greenpeace không ủng 

hộ dự thảo quy định hiện đang đƣợc soạn thảo và kêu gọi ủy ban này loại bỏ các miễn trừ 

và ngoại lệ nếu các thành viên IMO nghiêm túc về việc bảo vệ môi trƣờng Bắc Cực mong 

manh và ngƣời dân khỏi sự cố tràn dầu trong tƣơng lai. 

 

Hơn nữa, điều quan trọng cần lƣu ý là băng biển Bắc Cực đã mất đi 2/3 thể tích, lƣợng 

băng biển đã giảm liên tục trong những thập kỷ qua và lƣợng băng biển Bắc Cực tối thiểu 

năm 2020 là lần thứ hai thấp nhất trong kỷ lục. Do đó, cuối cùng, khi cả tình trạng khẩn 

cấp về khí hậu và sự cố tràn dầu gần đây đã rõ ràng, ngành công nghiệp phải khẩn trƣơng 

chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch, phù hợp với các mục tiêu của Thỏa thuận chung 

Paris."  
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Tuyên bố của phái đoàn Liên bang Nga 

 

"РоссийскаяФедерацияблагодаритучастниковпереговоровнаPPR7за 

конструктивный подход и желание найти компромиссное решение. Результатом 

этого явилось именно компромиссное решение, которое, очевидно, не удовлетворит 

всех. Мы понимаем, что кто-то хочет применить запрет раньше или в большем 

объеме. Мы же, наоборот, на основе исследований и собственного опыта в 

Арктике убеждены, что запрет на тяжелое топливо нецелесообразен в принципе.  

 

Российская Федерация твердо уверена, что запреты не всегда являются оптимальным 

способомрешенияэкологическихпроблем.Вместоэтогонеобходимоприменять 

комплексныйподход,разрабатыватьиприменятьмерыпоснижениюрисковна 

национальном,региональномилиуниверсальномуровне,такимобразом,чтобы 

обеспечитьсоблюдениевысокихэкологическихстандартовбезотрицательных 

последствий для экономики и социальной сферы.  

 

Запреты,ксожалению,в большинствеслучаевне гарантируютотсутствиетаких 

отрицательных последствий. Они дают ложную уверенность в том, что угроза 

устранена разинавсегда,ичтонетбольшенеобходимостиприниматькакие-томеры 

предупреждения и реагирования на эту угрозу.  

 

Подводя итог, на данный момент мы считаем возможным одобрить проект поправок. 

Это конечно не означает, что сняты все наши озабоченности относительно 

технической проработки запрета и возможных социально-экономических 

последствий его введения. Но предложенные временные рамки и условия запрета, по 

нашему мнению, позволяют комплексно провести оценку ситуации и перспектив и 

заблаговременно проработать необходимые меры"  

 

Phiên bản tiếng Anh của tuyên bố của phái đoàn Liên bang Nga 

 

"Liên bang Nga chân thành cảm ơn những ngƣời tham gia các cuộc đàm phán đƣợc tổ chức 

tại PPR7 về cách tiếp cận mang tính xây dựng và sẵn sàng tìm ra các giải pháp thỏa hiệp. 

Kết quả chính xác là một sự thỏa hiệp mà rõ ràng sẽ không làm hài lòng tất cả. Chúng tôi 

hiểu rằng một số ngƣời có thể muốn áp dụng lệnh cấm sớm hơn hoặc ở mức độ lớn hơn. 

Ngƣợc lại, chúng tôi tin rằng lệnh cấm HFO là hoàn toàn không cần thiết trên cơ sở nghiên 

cứu và kinh nghiệm của bản thân ở Bắc Cực. 

 

Liên bang Nga tin tƣởng mạnh mẽ rằng các lệnh cấm không phải lúc nào cũng đại diện cho 

cách thức tối ƣu để giải quyết các vấn đề môi trƣờng. Thay vào đó, cách tiếp cận này nên 

mang tính toàn diện, bao hàm việc xây dựng và thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu 



MEPC 75/18/Add.1  

Phụ lục 16, Trang 33 

I:\MEPC\75\MEPC 75-18-Add.1.docx 

rủi ro ở cấp quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu, nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn môi trƣờng cao 

nhất mà không gây hậu quả bất lợi cho nền kinh tế và khu vực xã hội. 

 

Rất tiếc, trong hầu hết các trƣờng hợp, lệnh cấm không thể đảm bảo không xảy ra những 

hậu quả bất lợi nhƣ vậy. Các lệnh cấm đƣa ra niềm tin sai lầm rằng mối đe dọa đã đƣợc loại 

bỏ một lần và mãi mãi và rằng không cần phải thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa và 

ứng phó nào nữa. 

 

Tóm lại, tại thời điểm này, chúng tôi cho rằng có thể thông qua dự thảo văn bản sửa đổi. Tất 

nhiên, điều đó không có nghĩa là tất cả các mối quan tâm của chúng tôi liên quan đến biện 

minh kỹ thuật và các hậu quả xã hội và kinh tế đã đƣợc rút lại. Nhƣng khung thời gian và 

điều kiện của lệnh cấm theo quan điểm của chúng tôi cho phép đánh giá tình hình và quan 

điểm một cách toàn diện và xây dựng trƣớc các biện pháp liên quan"  

 

 

---- 


