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liệu theo Phụ lục VI MARPOL. 
Kính gửi:  - Các chủ tàu biển/công ty quản lý tàu biển; 

-  Các chi cục đăng kiểm tàu biển.  
Tại khóa họp thứ 74 (tháng 05/2019), Ủy ban Bảo vệ môi trường biển (MEPC) của Tổ 

chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã phê duyệt các sửa đổi, bổ sung đối với phụ chương VI của Phụ 
lục VI của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL) về quy trình xác 
minh mẫu dầu nhiên liệu theo Phụ lục VI MARPOL (quy định 18.8.2 hoặc quy định 14.8), quy 
định phương pháp được nhất trí để xác định dầu nhiên liệu được giao cho, đang sử dụng hoặc 
chở theo để sử dụng trên tàu có phù hợp với giới hạn lưu huỳnh áp dụng theo quy định 14 của 
Phụ lục VI MARPOL  hay không. Dự kiến các sửa đổi, bổ sung này sẽ được MEPC thông qua 
tại khóa họp thứ 75 (tháng 05/2020) và có hiệu lực vào cuối năm 2021. 

Ngày 16/7/2019, MEPC đã ban hành Thông tư MEPC.1/Circ.882 về áp dụng sớm các 
quy trình xác minh mẫu dầu nhiên liệu theo Phụ lục VI MARPOL. Thông tư này đề nghị các 
Chính phủ thành viên áp dụng sớm các sửa đổi, bổ sung đã được phê duyệt nêu trên, trước ngày 
chúng có hiệu lực, để  đảm bảo cách tiếp cận nhất quán nhằm xác minh giới hạn lưu huỳnh của 
dầu nhiên liệu được giao cho, đang sử dụng hoặc chở theo để sử dụng trên tàu.  

Theo mục 2.6.2 của Phụ lục đính kèm Nghị quyết MEPC.321(74) về Hướng dẫn năm 
2019 về kiểm soát của Chính quyền cảng theo Chương 3 của Phụ lục VI MARPOL, khi kiểm tra 
và xác minh xem dầu nhiên liệu có tuân thủ các yêu cầu về hàm lượng lưu huỳnh hay không từ 
ngày 01/01/2020, các Chính quyền cảng sẽ áp dụng sửa đổi, bổ sung nêu trên để xác minh hàm 
lượng lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu.  

Liên quan đến nội dung nêu trên, chúng tôi xin gửi các Quý Đơn vị kèm theo Thông báo 
kỹ thuật này bản song ngữ Anh - Việt: 

- Thông tư MEPC.1/Circ.882 - Áp dụng sớm các quy trình xác minh mẫu dầu nhiên liệu 
theo Phụ lục VI MARPOL 

- Thông tư MEPC.1/Circ.864/Rev.1 - Hướng dẫn năm 2019 về lấy mẫu trên tàu để xác 
minh hàm lượng lưu huỳnh của dầu nhiên liệu được sử dụng trên tàu 

Đề nghị các Quý Đơn vị lưu ý áp dụng các thông tư nêu trên khi thực hiện việc lấy mẫu 
và xác minh hàm lượng lưu huỳnh của dầu nhiên liệu. 



VRTB.TI 

 2

Thông báo kỹ thuật tàu biển này được nêu trong mục: Thông báo/ Thông báo kỹ thuật tàu 
biển của Cổng thông tin điện tử Cục Đăng kiểm Việt Nam: http://www.vr.org.vn.  

Nếu Quý Đơn vị cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ: 
Cục Đăng kiểm Việt Nam 
Phòng Tàu biển 
Địa chỉ: 18 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 
Điện thoại: +84 24 37684701 (số máy lẻ: 521) 
Fax: +84 24 37684722 
Thư điện tử: taubien@vr.org.vn; bangph@vr.org.vn   
Xin gửi đến các Quý Đơn vị lời chào trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;    - Các chi cục đăng kiểm; 
- Phòng QP, TB, CN, HTQT;  - Lưu TB./. 
- Trung tâm VRQC, TH; 
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MEPC.1/Circ.882
16 July 2019

EARLY APPLICATION OF THE VERIFICATION 
PROCEDURES FOR A MARPOL ANNEX VI FUEL OIL SAMPLE 

(REGULATION 18.8.2 OR REGULATION 14.8) 

1  The Marine Environment Protection Committee, at its seventy-
fourth session (13 to 17 May 2019), approved amendments to appendix 
VI of MARPOL Annex VI on Verification procedures for a MARPOL 
Annex VI fuel oil sample (regulation 18.8.2 or regulation 14.8), 
providing an agreed method to determine whether the fuel oil delivered 
to, in-use or carried for use on board a ship is in accordance with the 
applicable sulphur limit of regulation 14 of MARPOL Annex VI.  

2  To ensure a consistent approach to verifying the sulphur limit 
of the fuel oil delivered to, in-use or carried for use on board a ship 
until the entry into force of the approved amendments, Member 
Governments are invited to apply the approved amendments to 
appendix VI of MARPOL Annex VI related to the verification 
procedure for a MARPOL Annex VI fuel oil sample (regulation 
18.8.2 or regulation 14.8), as contained in the annex to this Circular, 
in advance of their entry into force.  

3  Member Governments are invited to bring the annexed Guidance 
to the attention of Administrations, port State control authorities, 
industry, fuel oil suppliers, relevant shipping organizations, shipping 
companies and other stakeholders concerned.  

4  This circular expires on entry into force of the amendments.  

*** 

 

 

 

 

Thông tư MEPC.1 / Circ.882 
Ngày 16 tháng 7 năm 2019 

ÁP DỤNG SỚM CÁC QUY TRÌNH XÁC MINH MẪU DẦU 
NHIÊN LIỆU THEO PHỤ LỤC VI MARPOL  

(QUY ĐỊNH 18.8.2 HOẶC QUY ĐỊNH 14.8) 

1  Ủy ban Bảo vệ môi trường biển, tại khóa họp thứ bảy mươi tư (ngày 
13 đến 17/5/2019), đã phê duyệt các sửa đổi, bổ sung đối với phụ chương VI 
của Phụ lục VI MARPOL về quy trình xác minh mẫu dầu nhiên liệu theo 
Phụ lục VI MARPOL (quy định 18.8.2 hoặc quy định 14.8), quy định 
phương pháp được nhất trí để xác định dầu nhiên liệu được giao cho, đang sử 
dụng hoặc chở theo để sử dụng trên tàu có phù hợp với giới hạn lưu huỳnh 
áp dụng theo quy định 14 của Phụ lục VI MARPOL  hay không. 

2  Để đảm bảo cách tiếp cận nhất quán nhằm xác minh giới hạn lưu 
huỳnh của dầu nhiên liệu được giao cho, đang sử dụng hoặc chở theo để 
sử dụng trên tàu cho đến khi có hiệu lực của các sửa đổi, bổ sung đã 
được phê duyệt nêu trên, đề nghị các Chính phủ thành viên áp dụng các 
sửa đổi, bổ sung đã được phê duyệt đối với phụ chương VI của  Phụ lục 
VI MARPOL liên quan đến quy trình xác minh mẫu dầu nhiên liệu theo 
Phụ lục VIMARPOL  (quy định 18.8.2 hoặc quy định 14.8), như được 
nêu trong phụ lục của Thông tư này, trước khi chúng có hiệu lực. 

3  Đề nghị các Chính phủ thành viên phổ biến Hướng dẫn nêu trong 
phụ lục đến các Chính quyền Hàng hải, cơ quan kiểm soát Chính quyền 
cảng, ngành công nghiệp, các nhà cung cấp dầu nhiên liệu, tổ chức vận tải 
biển có liên quan, công ty vận tải biển và các bên liên quan khác. 

4  Thông tư này hết hiệu lực khi các sửa đổi, bố sung nêu trên có hiệu lực. 

*** 
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ANNEX 

THE APPROVED AMENDMENTS TO THE VERIFICATION 
PROCEDURES FOR A MARPOL ANNEX VI FUEL OIL SAMPLE 

(REGULATION 18.8.2 OR REGULATION 14.8) 

Regulation 2  
Definitions  

1  New paragraphs 52, 53, 54, 55 and 56 are added as follows:  

"52  Sulphur content of fuel oil means the concentration of 
sulphur in a fuel oil, measured in % m/m as tested in accordance 
with a standard acceptable to the Organization1.  

53  Low-flashpoint fuel means gaseous or liquid fuel oil 
having a flashpoint lower than otherwise permitted under 
paragraph 2.1.1 of SOLAS regulation II-2/4.  

54  MARPOL delivered sample means the sample of fuel oil 
delivered in accordance with regulation 18.8.1 of MARPOL 
Annex VI.  

55  In-use sample means the sample of fuel oil in use on a 
ship.  

56  On board sample means the sample of fuel oil intended to 
be used or carried for use on board that ship."  

Regulation 14  
Sulphur oxides (SOX) and particulate matter  

2  "In-use and on board fuel oil sampling and testing" and a new 
paragraph 8 and 9 are added at the end of regulation 14 as follows:  

"In-use and on board fuel oil sampling and testing  

8  If the competent authority of a Party requires the in-use or 
on board fuel oil sample to be analysed, it shall be done in 
accordance with the verification procedure set forth in appendix 
VI to determine whether the fuel oil being used or carried for use 
on board meets the requirements in paragraph 1 or paragraph 4 of 

PHỤ LỤC 

CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐỐI VỚI CÁC 
QUY TRÌNH XÁC MINH MẪU DẦU NHIÊN LIỆU THEO PHỤ 
LỤC VI MARPOL (QUY ĐỊNH 18.8.2 HOẶC QUY ĐỊNH 14.8) 

Quy định 2 
Định nghĩa 

1  Đoạn mới 52, 53, 54, 55 và 56 được thêm vào như sau: 

"52  Hàm lượng lưu huỳnh của dầu nhiên liệu là nồng độ lưu 
huỳnh trong dầu nhiên liệu, được đo bằng % khối lượng như 
được thử nghiệm theo tiêu chuẩn được chấp nhận bởi Tổ chức1. 

53  Nhiên liệu có điểm chớp cháy thấp có là dầu nhiên liệu 
dạng khí hoặc lỏng có điểm chớp cháy thấp hơn mức cho phép 
theo mục 2.1.1 của quy định II-2/4 SOLAS. 

54  Mẫu được giao theo MARPOL là mẫu dầu nhiên liệu 
được giao theo quy định 18.8.1 của  Phụ lục VI MARPOL. 

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

56  Mẫu trên tàu là mẫu dầu nhiên liệu dự định sẽ được sử 
dụng hoặc được chở theo để sử dụng trên tàu đó. " 

Quy định 14 
Oxit lưu huỳnh (SOX) và các chất dạng hạt 

2  "Lấy mẫu và thử nghiệm dầu nhiên liệu đang sử dụng và trên 
tàu" và đoạn 8, 9 mới được thêm vào cuối quy định 14 như sau: 

"Thử nghiệm và lấy mẫu dầu nhiên liệu đang sử dụng và trên tàu 

8  Nếu cơ quan có thẩm quyền của một Bên yêu cầu phải 
phân tích mẫu dầu nhiên liệu đang sử dụng hoặc trên tàu, thì 
phải được thực hiện theo quy trình xác minh được nêu trong 
phụ chương VI để xác định xem dầu nhiên liệu đang được sử 
dụng hay chở theo để sử dụng trên tàu có đáp ứng các yêu 
cầu trong đoạn 1 hoặc đoạn 4 của quy định này hay không. 
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this regulation. The in-use fuel oil sample shall be drawn taking 
into account the guidelines developed by the Organization2. The 
on board fuel oil sample shall be drawn taking into account the 
guidelines to be developed by the Organization3.  
----------------------- 

"1  Refer to ISO 8754: 2003 Petroleum products – Determination of sulfur content 
- Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry."  

"2  Refer to the 2019 Guidelines for on board sampling for the verification of the 
sulphur content of the fuel oil used on board ships (MEPC.1/Circ.864/Rev.1)."  

"3  Refer to the Guidelines to be developed prior to entry into force of the provision."  

Mẫu dầu nhiên liệu đang sử dụng phải được rút ra lưu ý đến 
hướng dẫn được Tổ chức xây dựng2. Mẫu dầu nhiên liệu 
trên tàu phải được rút ra lưu ý đến hướng dẫn do Tổ chức 
xây dựng3. 

----------------------- 
"1  Tham khảo ISO 8754: 2003 Sản phẩm dầu mỏ - Xác định hàm lượng lưu 

huỳnh - Phương pháp quang phổ huỳnh quang tia X phân tán năng lượng." 

"2  Tham khảo Hướng dẫn năm 2019 về lấy mẫu trên tàu để xác minh hàm lượng 
lưu huỳnh của dầu nhiên liệu được sử dụng trên tàu (MEPC.1/Circ.864/Rev.1)." 

"3  Tham khảo Hướng dẫn sẽ được xây dựng trước khi có hiệu lực của quy định." 

9  The sample shall be sealed by the representative of the 
competent authority with a unique means of identification 
installed in the presence of the shipʹs representative. The ship 
shall be given the option of retaining a duplicate sample."  

3  "In-use fuel oil sampling point" and new paragraphs 10, 11, 12 
and 13 are added at the end of regulation 14 as follows:  

"In-use fuel oil sampling point  
10  For each ship subject to regulations 5 and 6 of this Annex, 
sampling point(s) shall be fitted or designated for the purpose of 
taking representative samples of the fuel oil being used on board the 
ship taking into account guidelines developed by the Organization2.  
11  For a ship constructed before entry into force of these 
requirements, the sampling point(s) referred to in paragraph 10 
shall be fitted or designated no later than the first renewal survey 
that occurs 12 months or more after the entry into force of this 
regulation.  
12  The requirements of paragraphs 10 and 11 above are not 
applicable to a fuel oil service system for a low-flashpoint fuel for 
combustion purposes for propulsion or operation on board the ship.  
13  The competent authority of a Party shall, as appropriate, 
utilize the sampling point(s) which is fitted or designated for the 
purpose of taking representative sample(s) of the fuel oil being 

9  Mẫu phải được niêm phong bởi đại diện của cơ quan có 
thẩm quyền với một phương tiện nhận dạng duy nhất được thiết 
lập với sự có mặt của đại diện tàu. Con tàu được tùy chọn giữ 
lại một mẫu trùng lặp." 

3  "Điểm lấy mẫu dầu nhiên liệu đang sử dụng" và đoạn 10, 11, 12 
và 13 mới được thêm vào cuối quy định 14 như sau: 
"Điểm lấy mẫu dầu nhiên liệu đang sử dụng 

10  Đối với mỗi tàu theo quy định 5 và 6 của Phụ lục này, 
(các) điểm lấy mẫu phải được trang bị hoặc chỉ định cho mục 
đích lấy mẫu đại diện của dầu nhiên liệu đang được sử dụng 
trên tàu lưu ý đến các hướng dẫn do Tổ chức xây dựng2.  
11  Đối với tàu được đóng trước khi có hiệu lực của các yêu 
cầu này, (các) điểm lấy mẫu được nêu trong đoạn 10 sẽ được 
trang bị hoặc chỉ định không muộn hơn đợt kiểm tra cấp mới 
đầu tiên được thực hiện từ 12 tháng trở lên sau khi quy định này 
có hiệu lực.  
12  Các yêu cầu của đoạn 10 và 11 ở trên không được áp dụng 
cho hệ thống phục vụ dầu nhiên liệu đối với nhiên liệu có điểm chớp 
cháy thấp dùng cho mục đích đốt để đẩy hoặc hoạt động trên tàu. 
13  Cơ quan có thẩm quyền của một Bên, khi thích hợp, sử 
dụng (các) điểm lấy mẫu được trang bị hoặc chỉ định cho mục 
đích lấy (các) mẫu đại diện của dầu nhiên liệu được sử dụng 
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used on board in order to verify the fuel oil complies with this 
regulation. Taking fuel oil samples by the competent authority of 
the Party shall be performed as expeditiously as possible without 
causing the ship to be unduly delayed."  

Regulation 18  
Fuel oil availability and quality  
4  Paragraph 8.2 is replaced with the following:  

"8.2  If a Party requires the representative sample to be 
analysed, it shall be done in accordance with the verification 
procedure set forth in appendix VI to determine whether the fuel 
oil meets the requirements of this Annex."  

Appendix VI  
Fuel verification procedure for MARPOL Annex VI fuel oil samples 
(regulation 18.8.2)  
5  Appendix VI is replaced with the following:  

"Verification procedures for a MARPOL Annex VI fuel oil 
sample (regulation 18.8.2 or regulation 14.8)  
The following relevant verification procedure shall be used to 
determine whether the fuel oil delivered to, in-use or carried for 
use on board a ship has met the applicable sulphur limit of 
regulation 14 of this Annex.  
This appendix refers to the following representative MARPOL 
Annex VI fuel oil samples:  

trên tàu để xác minh dầu nhiên liệu tuân thủ với quy định này. 
Việc lấy mẫu dầu nhiên liệu của cơ quan có thẩm quyền của 
một Bên phải được thực hiện nhanh nhất có thể mà không khiến 
tàu bị chậm trễ quá mức. " 

Quy định 18 
Sự sẵn có và chất lượng dầu nhiên liệu 
4  Đoạn 8.2 được thay thế bằng đoạn sau: 

"8.2  Nếu một Bên yêu cầu phân tích mẫu đại diện, thì việc 
này phải được thực hiện theo quy trình xác minh được nêu trong 
phụ chương VI để xác định xem dầu nhiên liệu có đáp ứng các 
yêu cầu của Phụ lục này hay không." 

Phụ chương VI 
Quy trình xác minh nhiên liệu đối với các mẫu dầu nhiên liệu theo 
Phụ lục VI MARPOL (quy định 18.8.2) 
5  Phụ chương VI được thay thế như  sau: 

"Quy trình xác minh đối với mẫu dầu nhiên liệu theo Phụ 
lục VI MARPOL (quy định 18.8.2 hoặc quy định 14.8) 
Quy trình xác minh thích hợp sau đây phải được sử dụng để xác 
định xem dầu nhiên liệu được giao cho, đang sử dụng hoặc chở 
theo để sử dụng trên tàu có đáp ứng giới hạn lưu huỳnh áp dụng 
theo quy định 14 của Phụ lục này hay không. 
Phụ chương này đề cập đến các mẫu đại diện dầu nhiên liệu 
theo Phụ lục VI MARPOL sau đây: 

Part 1 - sample of fuel oil delivered4 in accordance with 
regulation 18.8.1, hereafter referred to as the "MARPOL 
delivered sample" as defined in regulation 2.54.  

Part 2 - sample of fuel oil in use5, intended to be used or carried 
for use on board in accordance with regulation 14.8, hereafter 
referred to as the "in-use sample" as defined in regulation 2.55 
and "on board sample"6 as defined in regulation 2.56.  

Phần 1 - Mẫu dầu nhiên liệu được giao4 theo quy định 18.8.1, 
sau đây được gọi là "mẫu được giao theo MARPOL" như được 
định nghĩa trong quy định 2.54. 

Phần 2 - Mẫu dầu nhiên liệu đang sử dụng5, dự định được sử dụng 
hoặc chở theo để sử dụng trên tàu theo quy định 14.8, sau đây được 
gọi là "mẫu đang sử dụng" như được định nghĩa trong quy định 2.55 
và "mẫu trên tàu"6 như được định nghĩa trong quy định 2.56. 
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Part 1 - MARPOL delivered fuel oil sample  
1  General Requirements  
1.1  The representative fuel oil sample, which is required by 
regulation 18.8.1 (the MARPOL delivered sample) shall be used to verify 
the sulphur content of the fuel oil delivered to a ship.  
1.2  A Party, through its competent authority, shall manage the 
verification procedure.  
1.3  A laboratory undertaking the sulphur testing procedure given in 
this appendix shall have valid accreditation7 in respect of the test method 
to be used.  
2  Verification Procedure Part 1  
2.1  The MARPOL delivered sample shall be conveyed by the 
competent authority to the laboratory.  
2.2  The laboratory shall:  

.1  record the details of the seal number and the sample label 
on the test record;  

.2  record the condition of the seal of the sample as received 
on the test record; and  

.3  reject any sample where the seal has been broken prior to 
receipt and record that rejection on the test record.  

2.3  If the seal of the sample as received has not been broken, the 
laboratory shall proceed with the verification procedure and shall:  

.1  unseal the sample;  

.2  ensure that the sample is thoroughly homogenized;  
----------------------- 

"4  Samples taken in accordance with the 2009 Guidelines for the sampling of fuel 
oil for determination of compliance with the revised MARPOL Annex VI 
(resolution MEPC.182(59))."  

"5  Samples taken in accordance with the 2019 Guidelines for onboard sampling 
for the verification of the sulphur content of the fuel oil used on board ships 
(MEPC.1/Circ.864/Rev.1)."  

Phần 1 - Mẫu dầu nhiên liệu được giao theo MARPOL 
1  Yêu cầu chung 
1.1  Mẫu dầu nhiên liệu đại diện, được yêu cầu theo quy định 18.8.1 
(mẫu được giao theo MARPOL) phải được sử dụng để xác minh hàm 
lượng lưu huỳnh của dầu nhiên liệu được giao cho tàu. 
1.2  Một Bên, thông qua cơ quan có thẩm quyền, phải quản lý quy 
trình xác minh. 
1.3  Phòng thí nghiệm thực hiện quy trình thử nghiệm lưu huỳnh 
được nêu trong phụ chương này phải có sự công nhận hợp lệ7 đối với 
phương pháp thử nghiệm được sử dụng. 
2  Quy trình xác minh Phần 1 
2.1  Mẫu được giao theo MARPOL phải được cơ quan có thẩm 
quyền chuyển đến phòng thí nghiệm. 
2.2  Phòng thí nghiệm phải: 

.1  Ghi lại các chi tiết của số niêm phong và nhãn mẫu trên 
bản ghi thử nghiệm; 

.2  Ghi lại tình trạng niêm phong của mẫu khi nhận được 
trong bản ghi thử nghiệm; và 

.3  Từ chối bất kỳ mẫu nào mà niêm phong đã bị phá vỡ trước 
khi nhận và ghi lại sự từ chối đó trong bản ghi thử nghiệm. 

2.3  Nếu niêm phong của mẫu nhận được chưa bị phá vỡ, phòng thí 
nghiệm phải tiến hành quy trình xác minh và phải: 

.1  Bỏ niêm phong mẫu; 

.2  Đảm bảo rằng mẫu được đồng nhất hóa hoàn toàn; 
----------------------- 

"4  Mẫu được lấy theo Hướng dẫn năm 2009 về lấy mẫu dầu nhiên liệu để xác 
định tuân thủ Phụ lục VI MARPOL đã được sửa đổi (nghị quyết 
MEPC.182(59))." 

"5  Mẫu được lấy theo Hướng dẫn năm 2019 về lấy mẫu trên tàu để xác minh hàm 
lượng lưu huỳnh của dầu nhiên liệu được sử dụng trên tàu 
(MEPC.1/Circ.864/Rev.1)." 
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"6  Refer to the Guidelines to be developed by the Organization prior to entry into 
force of the provision."  

"7  The laboratory is to be accredited to ISO/IEC 17025:2017 or an 
equivalent standard for the performance of the given sulphur content 
test ISO 8754:2003."  

"6  Tham khảo Hướng dẫn sẽ được Tổ chức xây dựng trước khi có hiệu lực của 
quy định." 

"7  Phòng thí nghiệm phải được công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 
2017 hoặc tiêu chuẩn tương đương để thực hiện thử nghiệm hàm lượng lưu 
huỳnh theo ISO 8754: 2003." 

.3  draw two subsamples from the sample; and  

.4  reseal the sample and record the new reseal details on the 
test record.  

2.4  The two subsamples shall be tested in succession, in accordance 
with the specified test method referred to in regulation 2.52 of this 
Annex. For the purposes of this Part 1 verification procedure, the results 
of the test analysis shall be referred to as "1A" and "1B":  

.1  results "1A" and "1B" shall be recorded on the test record 
in accordance with the requirements of the test method; 
and  

.2  if the results of "1A" and "1B" are within the repeatability 
(r)8 of the test method, the results shall be considered 
valid; or  

.3  if the results "1A" and "1B" are not within the repeatability 
(r) of the test method, both results shall be rejected and two 
new subsamples shall be taken by the laboratory and tested. 
The sample bottle shall be resealed in accordance with 
paragraph 2.3.4 after the new subsamples have been taken.  

.4  in the case of two failures to achieve repeatability between 
"1A" and "1B", the cause of that failure shall be 
investigated by the laboratory and resolved before further 
testing of the sample is undertaken. On resolution of that 
repeatability issue, two new subsamples shall be taken in 
accordance with paragraph 2.3. The sample shall be 
resealed in accordance with paragraph 2.3.4 after the new 
subsamples have been taken.  

2.5  If the test results of "1A" and "1B" are valid, an average of these 

.3  Rút hai mẫu con từ mẫu; và 

.4  Niêm phong lại mẫu và ghi lại chi tiết niêm phong lại 
mới trên bản ghi thử nghiệm. 

2.4  Hai mẫu con phải được thử nghiệm liên tiếp, theo phương pháp 
thử nghiệm quy định được 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 được gọi là "1A" và "1B": 

.1  Kết quả "1A" và "1B" phải được ghi lại trong bản ghi 
thử nghiệm phù hợp các yêu cầu của phương pháp thử; 
và 

.2  Nếu kết quả của "1A" và "1B" nằm trong độ lặp lại (r)8 
của phương pháp thử, kết quả phải được xem là hợp lệ; 
hoặc 

.3  Nếu kết quả "1A" và "1B" không nằm trong độ lặp lại 
(r) của phương pháp thử, cả hai kết quả sẽ bị loại bỏ và 
hai mẫu con mới phải được phòng thí nghiệm lấy và thử 
nghiệm. Chai mẫu phải được niêm phong lại phù hợp 
đoạn 2.3.4 sau khi mẫu phụ mới đã được lấy. 

.4  Trong trường hợp có hai thất bại để đạt được độ 
lặp lại giữa "1A" và "1B", nguyên nhân của thất 
bại đó phải được phòng thí nghiệm điều tra và giải 
quyết trước khi tiến hành thử nghiệm thêm mẫu. 
Về giải quyết vấn đề lặp lại đó, hai mẫu con mới 
phải được lấy theo đoạn 2.3. Mẫu phải được niêm 
phong lại theo đoạn 2.3.4 sau khi các mẫu con 
mới được lấy. 

2.5  Nếu kết quả thử nghiệm của "1A" và "1B" là hợp lệ, phải tính 
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two results shall be calculated. The average value shall be referred to as 
"X" and shall be recorded on the test record:  

.1  if the result "X" is equal to or less than the applicable limit 
required by regulation 14, the fuel oil shall be considered 
to have met the requirement; or  

.2  if the result "X" is greater than the applicable limit 
required by regulation 14, the fuel oil shall be considered 
to have not met the requirement.  

Table 1:  Summary of Part 1 MARPOL delivered fuel oil sample 
procedure 

trung bình của hai kết quả này. Giá trị trung bình phải được gọi là "X" 
và phải được ghi lại trong bản ghi thử: 

.1  Nếu kết quả "X" bằng hoặc nhỏ hơn giới hạn áp dụng 
theo quy định 14, dầu nhiên liệu phải được xem là đáp 
ứng yêu cầu; hoặc 

.2  Nếu kết quả "X" lớn hơn giới hạn áp dụng theo quy định 
14, dầu nhiên liệu phải được coi là không đáp ứng yêu 
cầu. 

Bảng 1:  Tóm tắt Phần 1 quy trình mẫu dầu nhiên liệu được giao 
theo MARPOL 

On the basis of the test method referred to in regulation 2.52 of this 
Annex 

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

Applicable limit % 
m/m: V 

Result 2.5.1: X ≤ V Result 2.5.2: X > V  Giới hạn áp dụng 
% khối lượng 

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

0.10 Met the requirement Not met the requirement 0,10 Đáp ứng yêu cầu Không đáp ứng yêu cầu 
0.50   0,50   
 Result "X" reported to 2 decimal places   Kết quả "X" được báo cáo đến 2 chữ số thập phân 
"8  Repeatability (r) calculation in accordance with ISO 4259:2017-2 and as 

defined in the test method used."  
"8  Tính toán độ lặp lại (r) theo ISO 4259: 2017-2 và như được định nghĩa trong 

phương pháp thử nghiệm được sử dụng." 

2.6  The final results obtained from this verification procedure shall be 
evaluated by the competent authority.  

2.7  The laboratory shall provide a copy of the test record to the 
competent authority managing the verification procedure.  

Part 2 - In-use and onboard fuel oil samples  

3  General Requirements  

3.1  The in-use or onboard fuel oil sample, as appropriate, shall be 
used to verify the sulphur content of the fuel oil as represented by that 
sample of fuel oil at the point of sampling.  

3.2  A Party, through its competent authority, shall manage the 
verification procedure.  

2.6  Kết quả cuối cùng thu được từ quy trình xác minh này phải 
được cơ quan có thẩm quyền đánh giá. 

2.7  Phòng thí nghiệm phải cung cấp một bản sao bản ghi thử 
nghiệm cho cơ quan có thẩm quyền quản lý quy trình xác minh. 

Phần 2 - Mẫu dầu nhiên liệu đang sử dụng và trên tàu 

3  Yêu cầu chung 

3.1  Mẫu dầu nhiên liệu đang sử dụng hoặc trên tàu, nếu phù hợp, sẽ 
được sử dụng để xác minh hàm lượng lưu huỳnh của dầu nhiên liệu như 
được đại diện bằng mẫu dầu nhiên liệu đó tại điểm lấy mẫu. 

3.2  Một Bên, thông qua cơ quan có thẩm quyền, phải quản lý quy 
trình xác minh. 
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3.3  A laboratory undertaking the sulphur testing procedure given in 
this appendix shall have valid accreditation9 in respect of the test method 
to be used.  

4  Verification Procedure Part 2  

4.1  The in-use or onboard fuel oil sample shall be conveyed by the 
competent authority to the laboratory.  

4.2  The laboratory shall:  

.1  record the details of the seal number and the sample label 
on the test record;  

.2  record the condition of the seal of the sample as received 
on the test record; and  

.3  reject any sample where the seal has been broken prior to 
receipt and record that rejection on the test record.  

4.3  If the seal of the sample as received has not been broken, the 
laboratory shall proceed with the verification procedure and shall:  

.1  unseal the sample;  

.2  ensure that the sample is thoroughly homogenized;  

.3  draw two subsamples from the sample; and  

.4  reseal the sample and record the new reseal details on the 
test record.  

----------------------- 
"9  The laboratory is to be accredited to ISO/IEC 17025:2017 or an 

equivalent standard for the performance of the given sulphur content 
test ISO 8754:2003."  

3.3  Phòng thí nghiệm thực hiện quy trình thử nghiệm lưu huỳnh 
được nêu trong phụ chương này phải được công nhận hợp lệ9 đối với 
phương pháp thử được sử dụng. 

4  Quy trình xác minh Phần 2 

4.1  Mẫu dầu nhiên liệu đang sử dụng hoặc trên tàu phải được cơ 
quan có thẩm quyền chuyển đến phòng thí nghiệm. 

4.2  Phòng thí nghiệm phải: 

.1  Ghi lại các chi tiết của số niêm phong và nhãn mẫu trên 
bản ghi thử nghiệm; 

.2  Ghi lại tình trạng niêm phong của mẫu khi nhận được 
trong bản ghi thử nghiệm; và 

.3  Từ chối bất kỳ mẫu nào mà niêm phong đã bị phá vỡ trước 
khi nhận và ghi lại sự từ chối đó trong bản ghi thử nghiệm. 

4.3  Nếu niêm phong của mẫu nhận được chưa bị phá vỡ, phòng thí 
nghiệm phải tiến hành quy trình xác minh và phải: 

.1  Bỏ niêm phong mẫu; 

.2  Đảm bảo rằng mẫu được đồng nhất hóa hoàn toàn; 

.3  Rút hai mẫu con từ mẫu; và 

.4  Niêm phong lại mẫu và ghi lại chi tiết niêm phong lại 
mới trên bản ghi thử nghiệm. 

----------------------- 
"9  Phòng thí nghiệm phải được công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 

2017 hoặc tiêu chuẩn tương đương để thực hiện thử nghiệm hàm lượng lưu 
huỳnh theo ISO 8754: 2003." 

4.4  The two subsamples shall be tested in succession, in accordance 
with the specified test method referred to in regulation 2.52 of this 
Annex. For the purposes of this Part 2 verification procedure, the results 
obtained shall be referred to as "2A" and "2B":  

.1  results "2A" and "2B" shall be recorded on the test record 

4.4  Hai mẫu con phải được thử nghiệm liên tiếp, theo phương pháp 
thử nghiệm quy định được nêu trong quy định 2.52 của Phụ lục này. Đối 
với mục đích của quy trình xác minh Phần 2 này, kết quả phân tích thử 
nghiệm phải được gọi là "2A" và "2B": 

.1  Kết quả "2A" và "2B" phải được ghi lại trong bản ghi thử 
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in accordance with requirements of the test method; and  

.2  if the results of "2A" and "2B" are within the repeatability 
(r)10 of the test method, the results shall be considered 
valid; or  

.3  if the results of "2A" and "2B" are not within the 
repeatability (r) of the test method, both results shall be 
rejected and two new subsamples shall be taken by the 
laboratory and tested. The sample bottle shall be resealed 
in accordance with paragraph 4.3.4 after the new 
subsamples have been taken.  

.4  in the case of two failures to achieve repeatability between 
"2A" and "2B", the cause of that failure shall be investigated 
by the laboratory and resolved before further testing of the 
sample is undertaken. On resolution of that repeatability issue, 
two new subsamples shall be taken in accordance with 
paragraph 4.3. The sample shall be resealed in accordance with 
paragraph 4.3.4 after the new subsamples have been taken.  

4.5  If the test results of "2A" and "2B" are valid, an average of these 
two results shall be calculated. That average value shall be referred to as 
"Z" and shall be recorded on the test record:  

.1  if "Z" is equal to or less than the applicable limit required 
by regulation 14, the sulphur content of the fuel oil as 
represented by the tested sample shall be considered to 
have met the requirement;  

.2  if "Z" is greater than the applicable limit required by 
regulation 14 but less than or equal to that applicable limit 
+ 0.59R (where R is the reproducibility11 of the test 
method), the sulphur content of the fuel oil as represented 
by the tested sample shall be considered to have met the 
requirement; or  

.3  if "Z" is greater than the applicable limit required by 
regulation 14 + 0.59R, the sulphur content of the fuel oil 

nghiệm phù hợp các yêu cầu của phương pháp thử; và 

.2  Nếu kết quả của "2A" và "2B" nằm trong độ lặp lại (r)10 
của phương pháp thử, kết quả phải được xem là hợp lệ; 
hoặc 

.3  Nếu kết quả "2A" và "2B" không nằm trong độ lặp lại 
(r) của phương pháp thử, cả hai kết quả sẽ bị loại bỏ và 
hai mẫu con mới phải được phòng thí nghiệm lấy và thử 
nghiệm. Chai mẫu phải được niêm phong lại phù hợp 
đoạn 4.3.4 sau khi mẫu phụ mới đã được lấy. 

.4  Trong trường hợp có hai thất bại để đạt được độ 
lặp lại giữa "2A" và "2B", nguyên nhân của thất 
bại đó phải được phòng thí nghiệm điều tra và giải 
quyết trước khi tiến hành thử nghiệm thêm mẫu. 
Về giải quyết vấn đề lặp lại đó, hai mẫu con mới 
phải được lấy theo đoạn 4.3. Mẫu phải được niêm 
phong lại theo đoạn 4.3.4 sau khi các mẫu con 
mới được lấy. 

2.5  Nếu kết quả thử nghiệm của "2A" và "2B" là hợp lệ, phải tính 
trung bình của hai kết quả này. Giá trị trung bình phải được gọi là "Z" 
và phải được ghi lại trong bản ghi thử: 

.1  Nếu kết quả "Z" bằng hoặc nhỏ hơn giới hạn áp dụng 
theo quy định 14, thì hàm lượng lưu huỳnh của dầu 
nhiên liệu như được đại diện trong mẫu thử nghiệm phải 
được xem là đáp ứng yêu cầu; 

.2  Nếu "Z" lớn hơn giới hạn áp dụng theo quy định 14 
nhưng nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn áp dụng + 0,59R 
(trong đó R là độ tái lập11 của phương pháp thử), thì 
hàm lượng lưu huỳnh của dầu nhiên liệu như được đại 
diện bởi mẫu thử nghiệm phải được xem là đáp ứng yêu 
cầu; hoặc  

.3  Nếu "Z" lớn hơn giới hạn áp dụng theo quy định 14 + 
0,59R, thì hàm lượng lưu huỳnh của dầu nhiên liệu như 
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as represented by the tested sample shall be considered to 
have not met the requirement.  

----------------------- 
"10  Repeatability (r) calculation in accordance with ISO 4259:2017-2 and as 

defined in the test method used."  

"11  Reproducibility (R) calculation in accordance with ISO 4259:2017-2 and as 
defined in the test method."  

được đại diện bằng mẫu thử nghiệm phải được coi là 
không đáp ứng yêu cầu. 

----------------------- 
“10  Tính toán độ lặp lại (r) theo ISO 4259: 2017-2 và như được định nghĩa trong 

phương pháp thử nghiệm được sử dụng." 

"11  Tính toán độ tái lập (R) theo ISO 4259: 2017-2 và như được định nghĩa 
trong phương pháp thử nghiệm." 

Table 2: Summary of in-use or onboard fuel oil sample 
procedure12  

Bảng 2: Tóm tắt quy trình mẫu dầu nhiên liệu đang sử dụng hoặc 
trên tàu12 

On the basis of the test method referred to in regulation 2.52 of this 
Annex  

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

Applicable 
limit 

%m/m: 
V 

Test margin 
value: 

W 

Result 
4.5.1: 
Z ≤ V 

Result 
4.5.2: 

V < Z ≤ W 

Result 4.5.3: 
Z > W 

Giới hạn áp 
dụng % 

khối lượng: 
V 

Giá trị giới hạn 
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 0,10 0,11 
0.50 0.53 

Met the 
requirement 

Met the 
requirement 

Not met the 
requirement 0,50 0,53 

Đáp ứng 
yêu cầu 

Đáp ứng 
yêu cầu 

Không đáp ứng 
yêu cầu 

  Result "Z" reported to 2 decimal places    Kết quả "Z" được báo cáo đến 2 chữ số thập phân 
4.6  The final results obtained from this verification procedure shall be 
evaluated by the competent authority.  

4.7  The laboratory shall provide a copy of the test record to the 
competent authority managing the verification procedure."  

----------------------- 
12  "Results of testing undertaken by the Company or other entities are outside the 

MARPOL process and hence should be considered within the approach given 
by ISO 4259: 2017-2 regarding recipient drawn samples."  

4.6  Kết quả cuối cùng thu được từ quy trình xác minh này phải 
được cơ quan có thẩm quyền đánh giá. 

4.7  Phòng thí nghiệm phải cung cấp một bản sao bản ghi thử 
nghiệm cho cơ quan có thẩm quyền quản lý quy trình xác minh. " 

----------------------- 
12  "Kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi Công ty hoặc các thực thể khác nằm 

ngoài quá trình MARPOL và do đó, nên được xem xét trong cách tiếp cận 
được đưa ra bởi ISO 4259: 2017-2 về các mẫu được rút ra của người nhận." 
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MEPC.1/Circ.864/Rev.1 
21 May 2019 2019 

 
GUIDELINES FOR ON BOARD SAMPLING FOR THE 

VERIFICATION OF THE SULPHUR CONTENT OF THE 
FUEL OIL USED ON BOARD SHIPS 

 
1  The Marine Environment Protection Committee, at its 
seventy-fourth session (13 to 17 May 2019), approved the 2019 
Guidelines for on board sampling for the verification of the 
sulphur content of the fuel oil used on board ships.  
2  Member Governments are invited to bring the annexed 
Guidelines to the attention of Administrations, industry, relevant 
shipping organizations, shipping companies and other 
stakeholders concerned.  
3  This circular revokes MEPC.1/Circ.864.  

*** 

Thông tư MEPC.1/Circ.864/Rev.1
Ngày 21 tháng 5 năm 2019

 
HƯỚNG DẪN VỀ LẤY MẪU TRÊN TÀU ĐỂ XÁC MINH 
HÀM LƯỢNG LƯU HUỲNH CỦA DẦU NHIÊN LIỆU SỬ 

DỤNG TRÊN TÀU 
 
1  Ủy ban Bảo vệ Môi trường Biển, tại phiên họp thứ bảy 
mươi tư (ngày 13 đến 17 tháng 5 năm 2019), đã phê chuẩn 
Hướng dẫn năm 2019 về lấy mẫu trên tàu để xác minh hàm lượng 
lưu huỳnh của dầu nhiên liệu được sử dụng trên tàu. 
2  Đề nghị các Chính phủ thành viên phổ biến Hướng dẫn 
nêu trong phụ lục đến Chính quyền Hàng hải, ngành công nghiệp, 
các tổ chức vận tải biển, công ty vận tải biển có liên quan và các 
bên liên quan khác. 
3  Thông tư này bãi bỏ Thông tư MEPC.1/Circ.864. 

*** 
 
 

ANNEX 
2019 GUIDELINES FOR ON BOARD SAMPLING FOR 

THE VERIFICATION OF THE SULPHUR CONTENT OF 
THE FUEL OIL USED ON BOARD SHIPS 

1  Preface  
The objective of these Guidelines is to establish an agreed 
method for sampling to enable effective control and enforcement 
of liquid fuel oil being used on board ships under the provisions 
of MARPOL Annex VI.  

PHỤ LỤC 
HƯỚNG DẪN NĂM 2019 VỀ LẤY MẪU TRÊN TÀU ĐỂ 

XÁC MINH HÀM LƯỢNG LƯU HUỲNH CỦA DẦU 
NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG TRÊN TÀU 

1  Mở đầu 
Mục tiêu của Hướng dẫn này là thiết lập phương pháp lấy mẫu đã 
được thống nhất để cho phép kiểm soát và thực thi hiệu quả dầu 
nhiên liệu lỏng đang được sử dụng trên tàu theo các quy định của 
Phụ lục VI MARPOL. 
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2  Sampling location  
The in-use1 representative sample or samples should be obtained 
from a designated sampling point or points. The number and 
location of designated fuel oil sampling points should be 
confirmed by the Administration following consideration of 
possible fuel oil cross-contamination and service tank 
arrangements. Fuel oil sampling points to be used should fulfil all 
of the following conditions:  

.1  be easily and safely accessible;  

.2  take into account different fuel oil grades being 
used for the fuel oil combustion machinery item;  

.3  be downstream of the in-use fuel oil service tank;  

.4  be as close to the fuel oil combustion machinery 
as safely feasible taking into account the type of 
fuel oil, flow-rate, temperature, and pressure 
behind the selected sampling point;  

.5  be clearly marked for easy identification and 
described in either the piping diagram or other 
relevant documents;  

.6  each sampling point should be located in a 
position shielded from any heated surface or 
electrical equipment and the shielding device or 
construction should be sturdy enough to endure 
leaks, splashes or spray under design pressure of 
the fuel oil supply line so as to preclude 
impingement of fuel oil onto such surface or 
equipment; and  

 

2 Vị trí lấy mẫu 
Mẫu hoặc các mẫu đại diện đang sử dụng1 phải được lấy từ một 
điểm hoặc các điểm lấy mẫu được chỉ định. Số lượng và vị trí của 
các điểm lấy mẫu dầu nhiên liệu được chỉ định phải được Chính 
quyền Hàng hải xác nhận sau khi xem xét khả năng nhiễm chéo 
dầu nhiên liệu và bố trí két trực nhật. Các điểm lấy mẫu dầu 
nhiên liệu được sử dụng phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau: 

.1  Có thể tiếp cận dễ dàng và an toàn; 

.2  Lưu ý đến các loại dầu nhiên liệu khác nhau đang 
được sử dụng cho hạng mục máy đốt dầu nhiên 
liệu; 

.3  Ở dòng chảy ra của két trực nhật dầu nhiên liệu đang sử dụng; 

.4  Càng gần với máy đốt dầu nhiên liệu càng tốt nếu 
khả thi về mặt an toàn, lưu ý đến loại dầu nhiên 
liệu, tốc độ dòng chảy, nhiệt độ và áp suất phía sau 
điểm lấy mẫu đã chọn; 

.5  Được đánh dấu rõ ràng để dễ nhận biết và được 
mô tả trong sơ đồ đường ống hoặc các tài liệu liên 
quan khác; 

.6  Mỗi điểm lấy mẫu phải được bố trí ở vị trí 
được che chắn khỏi bất kỳ bề mặt nóng hoặc 
thiết bị điện nào; và thiết bị hoặc cấu trúc che 
chắn phải đủ chắc chắn để chịu đựng sự rò rỉ, 
văng tóe hoặc phun ở áp suất thiết kế của 
đường cung cấp dầu nhiên liệu để ngăn chặn sự 
tác động của dầu nhiên liệu lên bề mặt hoặc 
thiết bị đó; và 
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.7  the sampling arrangement should be provided 
with suitable drainage to the drain tank or other 
safe location.  

3  Sample handling  
The fuel oil sample should be taken when a steady flow is 
established in the fuel oil circulating system. The sampling 
connection2 should be thoroughly flushed through with the fuel 
oil in use prior to drawing the sample. The sample or samples 
should be collected in a sampling container or containers and 
should be representative of the fuel oil being used. The sample 
bottles should be sealed by the inspector with a unique means of 
identification installed in the presence of the ship's representative. 
The ship should be given the option of retaining a sample. The 
label should include the following information:  

.1  sampling point location where the sample was drawn; 

.2  date and port of sampling;  

.3  name and IMO number of the ship;  

.4  details of seal identification; and  

.5  signatures and names of the inspector and the 
ship's representative.  

---------------- 
1 In-use sample means the sample of fuel oil in use on a ship.  
2 The sampling connection is the valve and associated pipework 

designated for sample collection which is connected to the fuel oil 
service system.  

.7  Bố trí lấy mẫu phải được trang bị bố trí rút khô 
phù hợp vào két rút khô hoặc vị trí an toàn 
khác. 

3  Xử lý mẫu 
Mẫu dầu nhiên liệu nên được lấy khi dòng chảy ổn định 
được thiết lập trong hệ thống tuần hoàn dầu nhiên liệu. Kết 
nối lấy mẫu2 phải được rửa kỹ bằng dầu nhiên liệu được sử 
dụng trước khi rút mẫu. Mẫu hoặc các mẫu phải được thu 
thập trong bình hoặc các bình chứa mẫu và phải đại diện 
cho dầu nhiên liệu đang được sử dụng. Các chai chứa mẫu 
phải được niêm phong bởi nhân viên kiểm tra với một 
phương tiện nhận dạng duy nhất được lắp đặt với sự có mặt 
của đại diện tàu. Tàu có quyền giữ lại một mẫu. Nhãn phải 
bao gồm các thông tin sau: 

.1  Vị trí điểm lấy mẫu nơi mà mẫu được rút ra; 

.2  Ngày và cảng lấy mẫu; 

.3  Tên và số IMO của tàu; 

.4  Chi tiết nhận dạng niêm phong; và 

.5  Chữ ký và tên của nhân viên kiểm tra và đại diện 
của tàu. 

---------------- 
1  Mẫu đang sử dụng là mẫu dầu nhiên liệu đang sử dụng trên tàu. 
2  Kết nối lấy mẫu là van và hệ thống đường ống liên quan được chỉ 

định cho việc lấy mẫu được kết nối với hệ thống trực nhật dầu nhiên 
liệu. 

 


