
 

 

LISA 

MARPOL IV LISA MUUDATUSED 

 

1 Reeglile 1 lisatakse uued lõiked 5bis, 7bis ja 7ter: 

„5bis Eripiirkond – mereala, kus okeanograafilistest ja ökoloogilistest tingimustest 

ning liikluse erilaadist tulenevatel tunnustatud tehnilistel põhjustel on tarvis kasutusele 

võtta kohustuslikud erimeetodid reoveest põhjustatava merereostuse vältimiseks. 

Eripiirkonnad on: 

 .1  I lisa reegli 1 lõike 11 punktis 2 määratletud Läänemeri; 

 .2 organisatsiooni poolt eripiirkondade määramise kriteeriumide ja korra 

kohaselt seoses laevade reovee põhjustatava merereostuse vältimisega 

määratud mis tahes muu mereala1. 

7bis Reisija – iga isik, välja arvatud: 

 .1 kapten ja meeskonnaliikmed või teised ükskõik kellena laeval selle 

laeva huvides töötavad isikud; 

 .2 alla ühe aasta vanused lapsed. 

7ter Reisilaev – laev, mis veab enam kui 12 reisijat. 

Reegli 11 lõike 3 kohaldamisel on uus reisilaev selline reisilaev, 

 .1 mille ehitusleping on sõlmitud või – ehituslepingu puudumise korral – 

laev, mille kiil on maha pandud või mis on samasuguses ehitusjärgus 

1. jaanuaril 2016. aastal või pärast seda kuupäeva; või  

.2  laev, mis antakse üle kaks aastat pärast 1. jaanuari 2016. aastal või 

hiljem. 

 Olemasolev reisilaev – reisilaev, mis ei ole uus reisilaev.“ 

 

2 Reeglile 9 lisatakse uus lõige 2: 

„Lõike 1 erandina peab iga reisilaev, mis reegli 2 kohaselt peab vastama käesoleva lisa 

nõuetele ja mille suhtes eripiirkonnas viibides kohaldub reegli 11 lõige 3, olema 

varustatud ühega järgmistest reoveesüsteemidest:  

.1.  reoveepuhasti, mille tüübi on administratsioon heaks kiitnud, võttes 

arvesse organisatsiooni väljatöötatud standardeid ja katsemeetodeid,2 või  

                                                           
1 Vt IMO assamblee resolutsiooni A.927(22), suunised eripiirkondade määramiseks MARPOL 73/78 alusel ning 

suunised eriti tundlike merealade tuvastamiseks ja määramiseks. 
2 Vt [2012. aasta projekt] organisatsiooni merekeskkonna kaitsekomitee [resolutsiooniga MEPC ...] vastu võetud 

suuniseid heitvee standardite ja reoveepuhastite käituskatsete kohta. 



 

 

.2  administratsiooni nõuetele vastava mahutavusega kogumistank kogu 

reovee säilitamiseks, võttes arvesse laeva kasutust, laeval olevate isikute arvu 

ja muid asjakohaseid tegureid. Kogumistank peab olema projekteeritud 

administratsiooni nõuete kohaselt ning varustatud vahendiga, mis näitab 

visuaalselt tanki sisu mahtu.“ 

 

3 Reegel 11 asendatakse alljärgnevaga: 

 Reegel 11 

 Reoveeheide 

„A Reovee heide teistelt laevadelt peale reisilaevade kõigis piirkondades ning 

reovee heide reisilaevadelt väljaspool eripiirkondi 

1  Reovee heitmine merre on keelatud, kui käesoleva lisa reegli 3 sätetega ei ole 

ette nähtud teisiti, välja arvatud juhul, kui:  

.1  laev heidab jahvatatud ja desinfitseeritud reovett, kasutades 

administratsiooni poolt käesoleva lisa reegli 9 lõike 1 punkti 2 kohaselt 

heakskiidetud süsteemi, kaugemal kui kolm meremiili lähimast maast, või 

jahvatamata ja desinfitseerimata reovett kaugemal kui 12 meremiili lähimast 

maast, tingimusel et kogumispaakides hoitud reovett või elusloomade 

hoiuruumidest pärinevat reovett ei heideta mingil juhul korraga, vaid mõõduka 

kiirusega ajal, mil laev liigub kursil kiirusega vähemalt neli sõlme; heite kiiruse 

kiidab heaks administratsioon organisatsiooni väljatöötatud standardite3 põhjal; 

või  

.2  laeval töötab administratsiooni heakskiidetud reoveepuhasti, mis vastab 

käesoleva lisa reegli 9 lõike 1 punktis 1 nimetatud käitamisnõuetele, ja  

heitvesi ei tekita nähtavaid ujuvaid tahkeid osakesi ega põhjusta ümbritseva 

vee värvuse muutumist. 

2  Lõike 1 sätteid ei kohaldata laevade suhtes, mis tegutsevad sellise riigi 

jurisdiktsiooni all olevates vetes, kes on kehtestanud vähem ranged nõuded, ning 

muudest riikidest pärit külastavate laevade suhtes, kui need viibivad kõnealustes vetes 

ning heidavad merre reovett selliste vähem rangete nõuete alusel. 

 

 B Reovee heide reisilaevadelt eripiirkonnas 

3  Reisilaevalt reovee heitmine eripiirkonnas on keelatud, kui käesoleva lisa 

reegli 3 sätetega ei ole ette nähtud teisiti: 

a) uute reisilaevade puhul 1. jaanuaril 2016. aastal ja pärast seda 

kuupäeva, arvestades reegli 12bis lõiget 2; 

 b) olemasolevate reisilaevade puhul 1. jaanuaril 2018. aastal ja pärast seda 

kuupäeva, arvestades reegli 12bis lõiget 2, 

                                                           
3 Vt organisatsiooni merekeskkonna kaitsekomitee resolutsiooniga MEPC.157(55) vastu võetud soovitusi 

töötlemata reoveeheite kiiruse standardite kohta. 



 

 

 välja arvatud juhul, kui on täidetud järgmised tingimused: 

laeval töötab administratsiooni heaks kiidetud reoveepuhasti, mis vastab 

käesoleva lisa reegli 9 lõike 2 punktis 1 nimetatud käitamisnõuetele, ja  

heitvesi ei tekita nähtavaid ujuvaid tahkeid osakesi ega põhjusta ümbritseva 

vee värvuse muutumist. 

 

C Üldnõuded 

4 Kui reovesi on segatud MARPOL muude lisadega reguleeritavate jäätmete või 

heitveega, tuleb käesoleva lisa nõuetele lisaks täita ka kõnealuste lisade nõudeid.“ 

4 Lisatakse uus reegel 12bis alljärgnevas sõnastuses: 

 „12bis  Vastuvõtuseadmed reisilaevade jaoks eripiirkondades 

 .1 Iga osalisriik, kelle rannik piirneb eripiirkonnaga, kohustub tagama, et: 

.1  eripiirkonna sadamates ja terminalides, mida kasutavad 

reisilaevad, on reovee vastuvõtuseadmed; 

.2 vastuvõtuseadmed on piisavad reisilaevade vajaduste 

rahuldamiseks; 

.3 vastuvõtuseadmeid käitatakse selliselt, et reisilaevadele ei 

põhjustata asjatuid viivitusi. 

.2 Iga osalisriigi valitsus kohustub teatama organisatsioonile käesoleva 

reegli lõike .1 kohaselt rakendatud meetmetest. Pärast piisava arvu teadete 

kättesaamist vastavalt lõikele .1 määrab organisatsioon tähtpäeva, millest alates 

käesoleva reegli 11 lõike 3 nõuded kõnealuse piirkonna suhtes jõustuvad. 

Organisatsioon teeb määratud tähtpäeva kõigile osalisriikidele teatavaks 

vähemalt 12 kuud enne nimetatud tähtpäeva. Kuni määratud tähtpäevani on 

eripiirkonnas sõitev laev kohustatud järgima käesoleva lisa reegli 11 lõike 1 

nõudeid.“ 

 



 

 

 

 

 

RAHVUSVAHELISE REOVEEREOSTUSE VÄLTIMISE TUNNISTUSE VORMI 

MUUDATUSED 

1 Pealkirja alla „Laeva andmed“ lisatakse alljärgnev tekst: 

 Laeva liik reegli 11 lõike 3 kohaldamiseks:* 

 Uus/olemasolev reisilaev 

 Laev, mis ei ole reisilaev 

2 Punkti *1.1 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt: 

 *1.1 Reoveepuhasti kirjeldus: 

Reoveepuhasti tüüp ............................................................................. 

Tootja nimi .......................................................................................... 

Administratsioon tõendab reoveepuhasti vastavust resolutsioonis MEPC.2(VI) 

sätestatud heitveestandarditele. 

Administratsioon tõendab reoveepuhasti vastavust resolutsioonis MEPC.159(55) 

sätestatud heitveestandarditele. 

Administratsioon tõendab reoveepuhasti vastavust [resolutsioonis MEPC......]§ 

sätestatud heitveestandarditele. 

 

*** 

                                                           
* Kustuta liigne 
§ MEPC resolutsiooni number lisatakse siis, kui MEPC on standardid oma tulevasel istungil vastu võtnud. 


