2016.gada 23.decembrī

Kuģošanas drošība/ vides aizsardzība
22.Cirkulārs

Par grozījumiem MARPOL konvencijas
V pielikumā
IMO MEPC 70 tika pieņemti grozījumi MARPOL konvencijas V pielikumā par vielām,
kas ir kaitīgas jūras videi, un Atkritumu reģistrācijas žurnāla formu. Šie grozījumi tika
pieņemti ar IMO MEPC rezolūciju MEPC.277(70), kas stāsies spēkā 2018.gada 1.martā,
un tie ietver:
 MARPOL konvencijas V pielikuma 4. un 6. noteikuma (novadīšanas noteikumi)
grozīšana/papildināšana ar nosacījumiem beramkravām, kas ir kaitīgas jūras videi,
pievienojot pielikumam arī papildinājumu par šādu kravu klasifikācijas kritērijiem
(skatīt šī Cirkulāra 2.pielikumu);
 Atkritumu reģistrācijas žurnāla formas uzlabošana, ņemot vērā nepieciešamību
tajā atsevišķi nodalīt informāciju par kravas pārpalikumu novadīšanu
jūrā/nodošanu ostas pieņemšanas iekārtās. Jaunajā formā būs divas daļas – 1. daļa
paliek līdzīga šobrīd esošajai, 2. daļā būs tikai ieraksti par Kravas pārpalikumiem
(HME1 un Non-HME) (skatīt šī Cirkulāra 3.pielikumu);
 Atkritumu reģistrācijas žurnāla papildināšana ar jaunu kategoriju “e-waste” (skatīt
šī Cirkulāra 1.pielikumu). Definējums šim atkritumu veidam jau ir noteikts 2012.
gada MARPOL konvencijas V pielikuma ieviešanas vadlīniju 5.2.8. punktā
(rezolūcija MEPC.219(63), kas grozīta ar rezolūciju MEPC.239(65));
 Atkritumu reģistrācijas žurnāla papildināšana ar papildus tabulu ierakstiem par
atkritumu ārkārtas novadīšanu/izgāšanu vai to nozaudēšanu, kā tas ir noteikts
MARPOL konvencijas V pielikuma 7.noteikumā (Exceptions);
 MARPOL konvencijas V pielikuma 10.noteikuma (Placards, garbage
management plans and garbage record-keeping) saskaņošana ar grozītā
Atkritumu uzskaites žurnāla formu.
Papildus iepriekš minētajiem grozījumiem, tika sagatavoti arī grozījumi Standarta
paziņojumā par atkritumu nodošanu (Standard format of the advance notification form for
waste delivery to port reception facilities) par jaunās atkritumu kategorijas “e-waste”
iekļaušanu. Pārskatītais MEPC cirkulārs (MEPC.1/Circ.834 Consolidated Guidance for
Port Reception Facility Providers and Users 2.pielikums) tiks publicēts tūlīt pēc
MARPOL konvencijas V pielikuma grozījumu stāšanās spēkā.
Ir paredzētas arī attiecīgas izmaiņas IMO GISIS datu bāzes PRF modulī2.

HME – Bīstams Jūras Videi (Hazardous to Marine Environment)
IMO GISIS PRF – Global Integrated Shipping Information System Port Reception Facility module
https://gisis.imo.org/Public/PRF/Default.aspx
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1. Pielikums

ATKRITUMU KATEGORIJAS,
KAS BŪS JĀZIŅO PĒC VEIKTAJIEM GROZĪJUMIEM

1.daļa

2.daļa

A
B
C
D
E
F
G

J Kravas atliekas (non-HME)
K Kravas atliekas (HME)

Plastmasa
Pārtikas atkritumi
Sadzīves atkritumi
Cepamā eļļa
Atkritumu dedzināmās krāsns pelni
Ekspluatācijas atkritumi
Dzīvnieka(-u) kautķermenis
(kautķermeņi)3
H Zvejas rīki
I Elektriskie un elektroniskie atkritumi 4

Iepriekšējā versijā ar kategoriju G tika apzīmēta kategorija Kravas pārpalikumi (Cargo residues). Tā kā
Kravas pārpalikumi ir pārvietoti atsevišķā daļā, kategoriju apzīmējumi ir mainīti dzīvnieku kautķermeņiem
(Animal carcass(es)) un zvejas rīkiem (Fishing gear).
4
Papildināts ar jaunu kategoriju “E-waste”.
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2. Pielikums

KLASIFIKĀCIJAS KRITĒRIJI BERAMKRAVĀM,
KAS IR KAITĪGAS JŪRAS VIDEI

Saskaņā ar MARPOL konvencijas V pielikumu kravas pārpalikumi ir uzskatāmi par
kaitīgiem jūras videi (HME), ja tie ir pārpalikumi no beramkravas, kas ir klasificēta
saskaņā ar ANO Globāli harmonizēto ķīmisku vielu klasifikācijas un marķēšanas
sistēmas5 (UN GHS) noteiktajiem kritērijiem un kas atbilst šādiem nosacījumiem6:
1. Akūta toksicitāte ūdens organismiem – 1.kategorija; un / vai
2. Hroniska toksicitāte ūdens organismiem – 1. vai 2.kategorija; un / vai
3. Kancerogenitāte7 – 1A vai 1B kategorija apvienojumā ar lēnu sadalīšanos un
augstu bioakumulāciju; un / vai
4. Mutagēniskums7 – 1A vai 1B kategorija apvienojumā ar lēnu sadalīšanos un
augstu bioakumulāciju; un / vai
5. Reproduktīvā toksicitāte7 – 1A vai 1B kategorija apvienojumā ar lēnu sadalīšanos
un augstu bioakumulāciju; un / vai
6. Toksicitāte konkrētiem orgāniem atkārtotas iedarbības gadījumā7 – 1.kategorija
apvienojumā ar lēnu sadalīšanos un augstu bioakumulāciju; un / vai
7. Beramkrava, kas satur vai sastāv no sintētiskiem polimēriem, gumijas, plastmasas
vai plastmasas izejvielu granulām (tostarp sasmalcinātas, samaltas, sakapātas,
atmiekšķētas vai tam līdzīgas vielas).

5

United Nations Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (UN GHS)
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev04/English/ST-SG-AC10-30Rev4e.pdf
6
Kritēriji ir saskaņā ar UN GHS. Vadlīnijas konkrētiem izstrādājumiem (piemēram, metāliem un
neorganiskiem metālu savienojumiem), kas pieejamas UN GHS 9. un 10. pielikumā, ir būtiskas, lai atbilstoši
interpretētu kritērijus un klasifikāciju, un tās ir jāievēro.
7
Vielas, kas klasificētas saistībā ar kancerogēnumu, mutagēniskumu, reproduktīvo toksicitāti vai toksicitāti
konkrētiem orgāniem atkārtotas iedarbības gadījumā, kas bīstama, vielai nokļūstot mutē vai uz ādas, vai
vielu iedarbības veids nav norādīts to bīstamības apzīmējumā.

3. Pielikums
ATKRITUMU REĢISTRĀCIJAS ŽURNĀLA FORMA
(PARAUGS)
1.DAĻA
Visiem atkritumiem, izņemot kravas pārpalikumus,
kas definēti 1.noteikuma (Definīcijas) 2.punktā
Kuģa vārds

Identifikācijas numurs vai burti

IMO numurs

Atkritumu kategorijas
B-Pārtikas atkritumi

A-Plastmasa
D- Cepameļļa

E- Atkritumu
dedzināmās krāsns pelni
I–Elektriskie un elektroniskie atkritumi

C-Sadzīves atkritumi (piemēram, papīra izstrādājumi, lupatas, stikls, metāls,
pudeles, māla/porcelāna izstrādājumi utt.)
F- Ekspluatācijas
G- Dzīvnieka(-u)
H- Zvejas rīki
atkritumi
kautķermenis (kautķermeņi)

Ekspluatācijas novadīšana saskaņā ar MARPOL konvencijas V pielikuma 4.noteikumu (atkritumu
novadīšanas nosacījumi ārpus īpašajiem rajoniem), 5.noteikumu (īpašās prasības atkritumu
novadīšanai no fiksētām vai peldošām platformām) vai 6.noteikumu (atkritumu novadīšanas
nosacījumi īpašajos rajonos) vai Polārā kodeksa II-A daļas 5 nodaļa

Datums/
Laiks

Kuģa
koordinātas
(platums un
garums) vai
osta, ja nodots
krastā, vai kuģa
vārds ja nodots
uz citu kuģi

Aptuvenais
nodoto/novadīto
atkritumu daudzums
Kategorija
Jūrā
(m3)

Ostas
pieņemšanas
iekārtās vai
uz citu kuģi
(m3)

Aptuvenais
sadedzināto
atkritumu
daudzums
(m3)

Piezīmes (piem.,
sadedzināšanas
procesa
uzsākšanas un
pabeigšanas
laiks un kuģa
koordinātas;
vispārējas
piezīmes)

Apliecinājums/
paraksts

/
:
/
:
/
:
/
:
Atkritumu ārkārtas novadīšana vai nozaudēšana saskaņā ar 7.noteikumu (Izņēmumi)

Datums/
Laiks

Osta vai kuģa
koordinātas
(platums un
garums un
ūdens dziļums,
ja zināms)

Kategorija

Nozaudēto
vai
novadīto
atkritumu
aptuvenais
daudzums
(m3)

Novadīšanas vai nozaudēšanas iemesli un
vispārējas piezīmes (piem., veikti visi
nepieciešamie pasākumi šādas novadīšanas
vai nozaudēšanas novēršanai vai tās
mazināšanai, kā arī vispārējas piezīmes)

Apliecinājums/
paraksts

/
:
/
:
Kapteiņa paraksts: __________________________ Datums: ____________________

2.DAĻA
Visiem kravas pārpalikumiem,
kas definēti 1.noteikuma (Definīcijas) 2.punktā
Kuģa vārds

Identifikācijas numurs vai burti

IMO numurs

Ekspluatācijas novadīšana saskaņā ar 4.noteikumu (Atkritumu novadīšanu ārpus īpašajiem
rajoniem) un 6.noteikumu (Atkritumu novadīšana īpašajos rajonos)

Datums/
Laiks

Kuģa koordinātas
(platums un
garums) vai osta,
ja nodots krastā

Aptuvenais
nodoto/novadīto
atkritumu daudzums
HME
Jā/Nē

Jūrā
(m3)

Ostas
pieņemšanas
iekārtās vai
uz citu kuģi
(m3)

Atkritumu novadīšanas jūrā
Uzsākšanas un pabeigšanas laiks,
novadot atkritumus jūrā, un kuģa
koordinātas

Apliecinājums/
paraksts

/
:
/
:
/
:
/
:
Kapteiņa paraksts: _______________________ Datums: ____________________

