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RESOLUSJON MEPC.331(76) 

(vedtatt 17. juni 2021) 
 

VEDLEGG 
 

ENDRINGER I DEN INTERNASJONALE KONVENSJON OM 
REGULERING AV SKADELIGE BUNNSTOFFSYSTEMER PÅ SKIP, 

2001 
 
 

Vedlegg 1 
Reguleringstiltak for bunnstoffsystemer 

 
1 Følgende rader er tilføyd i tabellen i vedlegg 1 til AFS-konvensjonen, 2001:  

Bunnstoffsystem Regulerings-
tiltak 

Gjelder for Gjelder fra 

Cybutryn 
CAS-nr. 28159-98-0 

Skip skal ikke 
påføres eller på 
ny påføres 
bunnstoffsystem
er som 
inneholder dette 
stoffet 

Alle skip 1. januar 2023  

Cybutryn 
CAS-nr. 28159-98-0 

Skip som 
1. januar 2023 
har et 
bunnstoffsystem 
som inneholder 
dette stoffet i det 
utvendige 
belegget på 
skroget eller på 
utvendige deler 
eller overflater, 
skal enten 
(1) fjerne 
bunnstoffsyste
met eller 
(2) påføre et 
belegg som 
danner en 
barriere mot 
utvasking dette 
stoffet fra 
underliggende 
bunnstoffsystem 
som ikke innfrir 
konvensjonen 

Alle skip unntatt 
(1) faste og 
flytende 
plattformer, 
FSU-er og 
FPSO-er bygd 
før 1. januar 
2023 som ikke 
har vært i 
tørrdokk fra og 
med 1. januar 
2023  
(2) skip som 
ikke går i 
utenriksfart 
(3) skip med 
bruttotonnasje 
under 400 som 
går i 
utenriksfart, 
dersom dette 
godkjennes av 
kyststaten(e) 

Ved neste 
planlagte 
fornyelse av 
bunnstoffsyst
emet etter 
1. januar 
2023, men 
ikke senere 
enn 60 
måneder etter 
at skipet sist 
ble påført et 
bunnstoffsyst
em som 
inneholder 
cybutryn 

 



 

 

 

 

 

Vedlegg 4 
Inspeksjoner og sertifiseringskrav til bunnstoffsystemer 

 
2 Regel 2 nr. 3) skal erstattes med følgende: 

 
(3) For skip med et bunnstoffsystem som er kontrollert i henhold til vedlegg 1, som 
ble påført før kontrollen av et slikt system trådte i kraft, skal administrasjonen 
utstede et sertifikat i samsvar med nr. 1) og 2) i denne regelen senest to år etter at 
nevnte kontroll trådte i kraft. Dette nummeret skal ikke ha innvirkning på krav om at 
skip skal overholde vedlegg 1. 

 
Tillegg 1 til vedlegg 4 
Eksempel på internasjonalt sertifikat for bunnstoffsystem 

 
3 Den delen av eksempelet på internasjonalt sertifikat for bunnstoffsystem (tillegg 1) 
som viser samsvarsalternativene for kontrollerte bunnstoffsystemer på skipet, erstattes med 
følgende: 

 
Et bunnstoffsystem som kontrolleres i henhold til vedlegg 1, som inneholder: 

 
 

 Har ikke blitt 
påført under 

eller etter 
bygging av 
dette skipet 

Har blitt 
påført dette 

skipet 
tidligere, 

men har blitt 
fjernet av 

Har blitt påført 
dette skipet 

tidligere, men 
et forseglende 
lag er påført av 

Har blitt påført 
dette skipet 

tidligere, men 
finnes ikke i det 

utvendige 
belegget på 

skroget eller på 
utvendige deler 

  
 

Ble påført dette 
skipet før 

 
 
Organiske 
tinnforbin-
delser som 
fungerer 
som 
biocider 

 
 
□ 

 
…………… 

 
………………… 

 
 
 

Ikke relevant 

 
 
 
Ikke relevant 

(sett inn navn på 
anlegget) 

den 
…………… 
(dd/mm/åååå) 

□ 

(sett inn navn på 
anlegget) 

den 
……………. 

(dd/mm/åååå) 

□ 
 
 
 
 
Cybutryn 

 
 

□ 

 
…………… 

(sett inn navn på 

 
………………… 

(sett inn navnet på 

 
 
 
 

1. januar 2023 

1. januar 2023, 
men må 
fjernes eller  

anlegget) anlegget) dekkes med et 
den 

…………… 
(dd/mm/åååå) 

den 
……………. 
(dd/mm/åååå) 

forseglende 
lag innen 

………………. 

□ □ □ 
(dd/mm/åååå) 

□ 
 

 
 

*** 
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