
   

   

   

 

LISA 

 

LAEVADE OHUTU JA KESKKONNAHOIDLIKU RINGLUSSEVÕTU REEGLID 

 

 

1. PEATÜKK – ÜLDSÄTTED 

 

 

Reegel 1. Mõisted 

 

Lisas kasutatakse järgmisi mõisteid. 

 

1. Pädev isik – isik, kellel on konkreetse töö tegemiseks sobiv kvalifikatsioon ja väljaõpe ning 

piisavad teadmised, kogemused ja oskused. Täpsemalt võib pädev isik olla väljaõppinud töötaja või 

juhtivtöötaja, kes oskab ära tunda ja hinnata tööga seotud ohte, riske ja töötajate kokkupuudet 

võimalike ohtlike materjalide või ohtlike tingimustega laevade ringlussevõtu kohas ning kes suudab 

kindlaks määrata vajalikud kaitse- ja ettevaatusabinõud, et selliseid ohte, riske või kokkupuuteid 

välistada või vähendada. Pädev asutus võib kehtestada sobivad tingimused selliste isikute 

määramiseks ning otsustada, millised ülesanded neile antakse. 

 

2. Tööandja – füüsiline või juriidiline isik, kes annab tööd vähemalt ühele laevade 

ringlussevõtuga tegelevale töötajale. 

 

3. Olemasolev laev – laev, mis ei ole uus laev. 

 

4. Uus laev – laev, 

 

1) mille ehitusleping sõlmitakse konventsiooni jõustumise päeval või pärast seda, või 

 

2) ehituslepingu puudumise korral laev, millele kuue kuu või enama aja möödumisel 

konventsiooni jõustumise päevast pannakse kiil või mis on selleks ajaks sarnases 

ehitusjärgus või 

 

3) mille üleandmine toimub 30 kuu möödumisel konventsiooni jõustumise päevast või 

hiljem. 

 

5. Uus paigaldis – süsteemide, seadmete, isolatsiooni või muude materjalide paigaldamine 

laevale konventsiooni jõustumise päeval või pärast seda. 

 

6. Sisenemiseks ohutu ruum – ruum, mis vastab järgmistele tingimustele: 

 

1) õhu hapnikusisaldus ja tuleohtlike aurude kontsentratsioon on ohututes piirides; 

 

2) kõigi mürgiste materjalide kontsentratsioon õhus on lubatud piirides; 
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3) pädeva isiku poolt lubatud tööga seotud jäägid või materjalid ei tekita mürgiste 

materjalide kontrollimatut eraldumist ega tuleohtlike aurude ohtlikku kontsentratsiooni 

olemasolevates õhutingimustes, mida säilitatakse vastavalt juhistele. 

 

7. Tuletöödeks ohutu ruum – ruum, mis vastab järgmistele tingimustele: 

 

1) valitsevad ohutud tingimused, puudub plahvatusoht ja on gaasidest vaba, nii et 

ruumis on võimalik kasutada elektrikaar- või gaaskeevitusseadmeid, lõike- või 

põletusseadmeid või muus vormis lahtist tuld, samuti teha kuumutus- ja lihvimistöid või 

sädemeid tekitavaid toiminguid; 

 

2) reegli 1 lõikes 6 nimetatud sisenemiseks ohutu ruumi kriteeriumid on täidetud; 

 

3) valitsevad õhutingimused ei muutu tuletööde käigus; 

 

4) kõik kõrvalasuvad ruumid on puhastatud, inertseks muudetud või piisavalt 

töödeldud, et takistada tulekahju teket või levikut. 

 

8. Reeder – isik, isikud või ettevõtja, kes on registreeritud laeva omanikuna, või registreerimise 

puudumise korral isik, isikud või ettevõtja, kes on laeva omanik, või muu organisatsioon või isik, 

näiteks ettevõtja või laevapereta prahtija, kes on võtnud laeva omanikult üle vastutuse laeva 

käitamise eest. Ent riigile kuuluva laeva puhul, mida käitab selles riigis laeva käitajana registreeritud 

ettevõtja, loetakse reederiks see ettevõtja. Samuti kuuluvad selle mõiste alla kõik isikud, kellele laev 

kuulub piiratud aja jooksul kuni selle müügi või laevade ringlussevõtu kohale üleandmiseni. 

 

9. Kohapealne kontroll – laevade ringlussevõtu koha kontrollimine, mille käigus hinnatakse 

tõendatud dokumentides kirjeldatud seisukorra tõele vastavust. 

 

10. Lõpetamisteade – laevade ringlussevõtu koha väljastatav kinnitus selle kohta, et laeva 

ringlussevõtt on lõpetatud kooskõlas konventsiooniga. 

 

11. Tanker – MARPOLi konventsiooni I lisa määratlusele vastav naftatanker või MARPOLi 

konventsiooni II lisa määratlusele vastav kahjulike vedelainete tanker (NLS tanker). 

 

12. Töötaja – isik, kes teeb töösuhte alusel regulaarselt või ajutiselt tööd, sealhulgas töövõtjate 

ja alltöövõtjate heaks töötav isik. 

 

Reegel 2. Üldine kohaldatavus 

 

Kui ei ole ette nähtud teisiti, projekteeritakse, ehitatakse, kontrollitakse, sertifitseeritakse, käitatakse 

ja võetakse laevu ringlusse käesoleva lisa sätete kohaselt. 

 

Reegel 3. Seos muude standardite, soovituste ja juhistega 

 

Konventsiooniosalised võtavad meetmeid käesoleva lisa reeglites esitatud nõuete rakendamiseks, 

võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni välja töötatud asjaomaseid ja kohaldatavaid 

standardeid, soovitusi ja juhiseid ning ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise 

kontrolli Baseli konventsiooni alusel välja töötatud asjaomaseid ja kohaldatavaid tehnilisi 

standardeid, soovitusi ja juhiseid. 
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2. PEATÜKK – NÕUDED LAEVADELE 

 

Osa A. Laevade projekteerimine, ehitamine, käitamine ja hooldamine 

 

Reegel 4. Laevade ohtlike materjalide kontrollimeetmed 

 

Kooskõlas konventsiooni liites 1 esitatud nõuetega konventsiooniosaline: 

 

1) keelustab ja/või piirab liites 1 loetletud ohtlike materjalide paigaldamise või 

kasutamise tema lipu all sõitvatel või tema haldusalas tegutsevatel laevadel; 

 

2) keelustab ja/või piirab selliste materjalide paigaldamise või kasutamise laevadel, mis 

viibivad sadamates, laevatehastes, laevaremonditehastes või meres paiknevates 

terminalides, 

 

ning võtab tõhusaid meetmeid, et tagada selliste laevade vastavus nimetatud nõuetele. 

 

Reegel 5. Ohtlike materjalide loend 

 

1. Iga uue laeva pardal peab olema ohtlike materjalide loend. Loendi õigsust kontrollib 

administratsioon või selle volitatud isik või organisatsioon, lähtudes IMO koostatud suunistest, 

kaasa arvatud suunistes esitatud piirväärtustest ja eranditest. Ohtlike materjalide loend kuulub 

konkreetse laeva juurde ning see peab sisaldama vähemalt järgmist: 

 

1) I osa, milles tuuakse ära konventsiooni liidetes 1 ja 2 loetletud ohtlikud materjalid, 

mida laeva konstruktsioon või seadmed sisaldavad, koos nende asukoha ja ligikaudse 

kogusega; 

 

2) selgitus, et laev vastab reeglis 4 osutatud nõuetele. 

 

2. Olemasolevad laevad tuleb teostatavuse piires viia lõike 1 nõuetega vastavusse hiljemalt viie 

aasta jooksul pärast konventsiooni jõustumist või enne ringlussevõtmisele saatmist, kui see toimub 

varem, lähtudes IMO koostatud suunistest ning IMO ülevaatuse ja sertifitseerimise ühtlustatud 

süsteemist. Loendi koostamise käigus tuleb loetleda vähemalt sellised ohtlikud materjalid, mis on 

nimetatud liites 1. Olemasolevate laevade puhul tuleb IMO koostatud suunistest lähtudes koostada 

kava, milles kirjeldatakse visuaalseid kontrolle/proovivõtte, mille abil ohtlike materjalide loend on 

koostatud. 

 

3. Ohtlike materjalide loendi I osa tuleb IMO koostatud suunistest lähtudes nõuetekohaselt 

pidada ja uuendada kogu laeva tööea jooksul, nii et see kajastaks liites 2 loetletud ohtlikke materjale 

sisaldavaid uusi paigaldisi ning laeva konstruktsioonis ja seadmetes tehtud olulisi muudatusi. 

 

4. Enne ringlussevõttu tuleb lisaks nõuetekohaselt peetud ja uuendatud I osale lisada loendile 

II osa, mis käsitleb töö käigus tekkinud jäätmeid, ning III osa, mis käsitleb varusid, ning nende osade 

õigsust kontrollib administratsioon või selle volitatud isik või organisatsioon, lähtudes IMO 

koostatud suunistest. 
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Reegel 6. Liidete 1 ja 2 muudatusettepanekute tegemise kord 

 

1. Iga konventsiooniosaline võib teha ettepanekuid liite 1 ja/või liite 2 muutmiseks selle reegli 

alusel. IMO arutab muudatusettepanekut artikli 18 lõikest 2 ja käesolevast reeglist lähtudes. 

 

2. Kui IMO saab muudatusettepaneku, tutvustab ta seda ja teeb selle kättesaadavaks ka 

Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile ja selle spetsialiseerunud asutustele, IMO-ga lepingulistes 

suhetes olevatele valitsusvahelistele organisatsioonidele ja IMO-ga nõuandvates suhetes olevatele 

valitsusvälistele organisatsioonidele. 

 

3. Komitee moodustab käesoleva reegli lõike 1 kohaselt esitatud ettepanekute läbivaatamiseks 

reegli 7 kohase tehnilise töörühma. 

 

4. Tehniline töörühm vaatab läbi ettepaneku ja võimalikud lisaandmed, kaasa arvatud 

huvitatud isikute esitatud teiste rahvusvaheliste organite otsused nende materjalide või ohtlike ainete 

loendite kohta, ning esitab komiteele hinnangu ja aruande selle kohta, kas kõnealune ohtlik materjal 

võib konventsiooni tähenduses kaasa tuua olulist kahjulikku mõju inimeste tervisele või 

keskkonnale, mis õigustaks liite 1 või liite 2 muutmist. Sellega seoses: 

 

1) peab tehnilise töörühma teostatav läbivaatamine sisaldama järgmist: 

 

1.1 esitatud andmetel või muudel töörühmale tutvustatud asjakohastel andmetel 

põhinev hinnang sellele, millise tõenäosusega võib vaatlusalune ohtlik materjal 

konventsiooni tähenduses kaasa tuua olulist kahjulikku mõju inimeste tervisele või 

keskkonnale; 

 

1.2 hinnang sellele, millisel määral oleks võimalik riski vähendada ettepaneku 

tegija pakutud ja muude tehnilise töörühma kaalutavate võimalike 

kontrollimeetmete abil; 

 

1.3 kontrollimeetmete tehnilise teostatavuse kohta teada oleva teabe kaalumine; 

 

1.4 selliste kontrollimeetmete kasutuselevõtuga kaasnevate muude mõjude 

kohta teada oleva teabe kaalumine seoses 

 

- keskkonnaga; 

 

- inimeste, sealhulgas meresõitjate ja töötajate tervise ja ohutusega; 

 

- rahvusvahelisele merelaevandusele ja muudele seotud sektorile tekkivate 

kuludega; 

 

1.5 kontrollitava ohtliku materjali asemel kasutamiseks sobivate alternatiivsete 

materjalide kättesaadavuse kaalumine, sealhulgas selliste alternatiivide võimalike 

ohtude kaalumine; 

 

1.6 ringlussevõtu käigus ohtliku materjali põhjustatavate riskide kaalumine; 

 

1.7 sobivate piirväärtuste ning kasulike või vajalike erandite kaalumine. 

 

2) Kui tehniline töörühm leiab, et vaatlusalune ohtlik materjal võib konventsiooni 

tähenduses tõenäoliselt kaasa tuua olulist kahjulikku mõju inimeste tervisele või 
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keskkonnale, ei saa täieliku teadusliku kindluse puudumist kasutada põhjusena, miks 

töörühm ei peaks muudatusettepaneku hindamist jätkama. 

 

3) Tehnilise töörühma aruanne esitatakse kirjalikult ning selles kajastatakse kõiki 

punktis .1 nimetatud hinnanguid ja küsimusi, välja arvatud juhul, kui tehniline töörühm 

otsustab mitte käsitleda alapunktides .1.2 kuni .1.7 nimetatud hinnanguid ja küsimusi, kuna 

töörühm leiab pärast alapunkti .1.1 kohase hinnangu andmist, et ettepanek ei vaja edasist 

kaalumist. 

 

4) Tehnilise töörühma aruanne peab muu hulgas sisaldama soovitust selle kohta, kas 

konventsioonikohaste rahvusvaheliste kontrollimeetmete kehtestamine vaatlusaluse ohtliku 

materjali suhtes on põhjendatud, kas muudatusettepanekus pakutud konkreetsed 

kontrollimeetmed on sobivad või kas leidub töörühma arvates sobivamaid 

kontrollimeetmeid. 

 

5. Komitee otsustab tehnilise töörühma aruandest lähtudes, kas liite 1 või liite 2 muutmise 

ettepanek ja vajaduse korral selles tehtud muudatused heaks kiita. Muudatusettepanekus tuleb 

kirjeldada, kuidas kohaldatakse muudatust laevade suhtes, mis on konventsiooni kohaselt 

sertifitseeritud enne muudatuse jõustumist. Kui aruandes leitakse, et vaatlusalune ohtlik materjal 

võib konventsiooni tähenduses tõenäoliselt kaasa tuua olulist kahjulikku mõju inimeste tervisele või 

keskkonnale, ei saa täieliku teadusliku kindluse puudumist kasutada põhjusena, miks ei saa teha 

otsust ohtliku materjali loetlemise kohta liites 1 või liites 2. Otsus ettepanek tagasi lükata ei välista 

selle konkreetse ohtliku materjali kohta uue ettepaneku esitamist pärast uue teabe ilmsikstulekut. 

 

Reegel 7. Tehnilised töörühmad 

 

1. Komitee võib vajaduse korral moodustada reegli 6 kohaselt ühe või mitu tehnilist töörühma. 

Tehnilisse töörühma võivad kuuluda konventsiooniosaliste, IMO liikmete, Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni ja selle spetsialiseerunud asutuste, IMO-ga lepingulistes suhetes olevate 

valitsusvaheliste organisatsioonide ja IMO-ga nõuandvates suhetes olevate valitsusväliste 

organisatsioonide esindajad, kes soovitatavalt esindavad asutusi ja laboratooriume, millel on 

vajalikud eriteadmised ainete säilimisest ja toimest keskkonnas, toksikoloogilisest mõjust, 

merebioloogiast, inimeste tervisest, majandusanalüüsist, riskijuhtimisest, laevaehitusest, 

rahvusvahelisest merelaevandusest, töötervishoiust ja tööohutusest või muudest erivaldkondadest, 

mis on vajalikud ettepaneku tehnilise väärtuse objektiivseks hindamiseks. 

 

2. Komitee teeb otsuseid tehniliste töörühmade pädevuse, töökorralduse, osalejate ringi ja 

tegevuse kohta. Sellised tingimused peavad tagama mis tahes esitatava konfidentsiaalse teabe kaitse. 

Tehnilised töörühmad võivad pidada vajaduse järgi koosolekuid, aga püüavad teha oma tööd siiski 

valdavalt kirjalikku, elektroonilist või muud liiki teabevahetust kasutades. 

 

3. Reegli 6 kohaselt komiteele esitatava soovituse sõnastuse koostamisel võivad osaleda ainult 

konventsiooniosaliste esindajad. Tehniline töörühm püüab saavutada kõigi konventsiooniosaliste 

esindajate ühehäälset seisukohta. Kui ühehäälsele seisukohale jõudmine ei ole võimalik, teeb 

tehniline töörühm teatavaks ka eriarvamusele jäänud esindajate vähemusseisukohad. 

 

 

Osa B. Ettevalmistus laevade ringlussevõtuks 

 

Reegel 8. Üldnõuded 

 

Ringlussevõtmisele kuuluvad laevad: 
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1) võetakse ringlusse ainult sellistes laevade ringlussevõtu kohtades, 

 

1 millele on väljastatud konventsioonikohane luba ja 

 

2 millel on täielik õigus teostada kõiki laeva ringlussevõtu kavas ette nähtud 

ringlussevõtu toiminguid, mis tuleb teha määratud laevade ringlussevõtu kohas 

(kohtades); 

 

2) mis teostavad enne laevade ringlussevõtu kohta sisenemist toiminguid, millega 

vähendatakse pardale jäävate lastijääkide, kütteõli ja jäätmete kogust; 

 

3) mis, kui tegemist on tankeriga, saabuvad laevade ringlussevõtu kohta seisundis, kus 

nende lastitangid ja pumbaruumid on sellises seisukorras, et neid oleks võimalik tunnistada 

sisenemiseks ohutuks ruumiks või tuletöödeks ohutuks ruumiks või mõlemaks laevade 

ringlussevõtu koha üle jurisdiktsiooni omava konventsiooniosalise riiklike õigusaktide, 

eeskirjade ja poliitika kohaselt; 

 

4) mis esitavad laevade ringlussevõtu kohale kogu laevaga seotud olemasoleva teabe, 

mis on vajalik reegli 9 kohaselt nõutava laeva ringlussevõtu kava koostamiseks; 

 

5) mis koostavad reegli 5 kohaselt nõutava loendi; 

 

6) mis on enne mis tahes ringlussevõtutegevusi saanud administratsioonilt või selle 

poolt tunnustatud organisatsioonilt sertifikaadi ringlussevõtuks valmisoleku kohta. 

 

Reegel 9. Laeva ringlussevõtu kava 

 

Laevade ringlussevõtu koht töötab IMO koostatud suunistest lähtudes konkreetse laeva jaoks välja 

selle ringlussevõtu kava. Laeva ringlussevõtu kava: 

 

1) koostatakse reederi esitatud teabest lähtudes; 

 

2) koostatakse laevade ringlussevõtu kohale loa väljastanud konventsiooniosalise poolt 

tunnustatud keeles ning juhul, kui ei kasutata inglise, prantsuse või hispaania keelt, 

tõlgitakse laeva ringlussevõtu kava ühte nimetatud keeltest, välja arvatud juhul, kui 

administratsioon leiab, et see ei ole vajalik; 

 

3) sisaldab muu hulgas teavet sisenemiseks ohutu ruumi ja tuletöödeks ohutu ruumi 

töötingimuste kehtestamise, järgimise ja järelevalve kohta ning selle kohta, kuidas 

kavatsetakse käidelda materjalide, sealhulgas ohtlike materjalide loendisse kantud 

materjalide liike ja koguseid; 

 

4) on laevade ringlussevõtu kohale loa andnud pädev asutus otseselt või vaikivalt heaks 

kiitnud artikli 16 lõike 6 kohaselt hoiule antud deklaratsiooni põhjal. Pädev asutus saadab 

kolme tööpäeva jooksul pärast laeva ringlussevõtu kava kättesaamist selle kohta kirjaliku 

kinnituse reegli 24 kohaselt laevade ringlussevõtu kohale, reederile ja administratsioonile. 

Seejärel: 

 

1 kui konventsiooniosaline nõuab laeva ringlussevõtu kava otsest 

heakskiitmist, saadab pädev asutus kirjaliku teate laeva ringlussevõtu kava 

heakskiitmise või tagasilükkamise kohta laevade ringlussevõtu kohale, reederile ja 

administratsioonile, ning 
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2 kui konventsiooniosaline nõuab laeva ringlussevõtu kava vaikivat 

heakskiitmist, märgitakse kättesaamiskinnitusse 14 päeva pikkuse 

läbivaatamisperioodi lõppkuupäev. Nimetatud 14 päeva pikkuse 

läbivaatamisperioodi jooksul esitab pädev asutus laevade ringlussevõtu kohale, 

reederile ja administratsioonile oma kirjaliku vastuväite laeva ringlussevõtu kava 

kohta. Kui sellist kirjalikku vastuväidet ei esitata, loetakse laeva ringlussevõtu kava 

heakskiidetuks; 

 

5) tehakse pärast lõike .4 kohast heakskiitmist kontrollimiseks kättesaadavaks 

administratsioonile või selle määratud inspektoritele või tunnustatud organisatsioonile; 

 

6) kui kasutatakse rohkem kui ühte laevade ringlussevõtu kohta, tuuakse kavas ära 

kasutatavad laevade ringlussevõtu kohad ning igas loa alusel tegutsevas laevade 

ringlussevõtu kohas teostatavad ringlussevõtu toimingud ja nende järjekord. 

 

 

Osa C. Ülevaatused ja sertifitseerimine 

 

Reegel 10. Ülevaatused 

 

1. Konventsiooni kohaldamisalasse kuuluvatel laevadel tehakse järgmised ülevaatused: 

 

1) esmane ülevaatus enne laeva kasutuselevõtmist või enne rahvusvahelise ohtlike 

ainete loendi sertifikaadi väljastamist. Selle ülevaatusega kontrollitakse reegli 5 kohaselt 

nõutava loendi I osa vastavust konventsiooni nõuetele; 

 

2) korralised ülevaatused, mis tehakse administratsiooni määratud ajavahemike järel, 

mis ei või olla pikemad kui viis aastat. Sellise ülevaatuse käigus kontrollitakse reegli 5 

kohaselt nõutava ohtlike materjali loendi I osa vastavust konventsiooni nõuetele; 

 

3) pärast konstruktsiooni, seadmete, süsteemide, varustuse, paigaldiste ja materjali 

muutmist, asendamist või põhjalikku remonti võidakse reederi palvel teha sõltuvalt 

asjaoludest kas üldine või osaline täiendav ülevaatus. Ülevaatuse käigus kontrollitakse, kas 

pärast muutmist, asendamist või põhjalikku remonti vastab laev jätkuvalt konventsiooni 

nõuetele ning kas loendi I osa on vajalikul määral muudetud; ning 

 

4) lõplik ülevaatus enne laeva kasutuselt kõrvaldamist ja enne laeva ringlussevõtu 

alustamist. Selle ülevaatusega kontrollitakse: 

 

1 reegli 5 lõike 4 kohaselt nõutava ohtlike materjalide loendi I osa vastavust 

konventsiooni nõuetele, lähtudes IMO koostatud suunistest; 

 

2 kas reegli 9 kohaselt nõutav laeva ringlussevõtu kava kajastab õigesti reegli 

5 lõike 4 kohaselt nõutavas ohtlike materjalide loendis sisalduvat teavet ning 

sisaldab teavet sisenemiseks ohutu ruumi ja tuletöödeks ohutu ruumi töötingimuste 

kehtestamise, järgimise ja järelevalve kohta; 

 

3 kas laevade ringlussevõtu kohal (kohtadel), kus laev kavatsetakse ringlusse 

võtta, on konventsiooni nõuetele vastav kehtiv luba. 

 

2. Konventsiooni rakendamiseks kasutatavaid ülevaatusi teevad administratsiooni ametiisikud, 

lähtudes IMO koostatud suunistest. Siiski võib administratsioon teha ülevaatuste läbiviimise 
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ülesandeks ka selleks puhuks määratud inspektoritele või administratsiooni poolt tunnustatud 

organisatsioonidele. 

 

3. Kui administratsioon otsustab ülevaatuste tegemiseks lõike 2 kohaselt määrata inspektoreid 

või tunnustada organisatsioone, peab ta andma nimetatud inspektoritele või tunnustatud 

organisatsioonidele vähemalt õiguse: 

 

1) nõuda, et nende kontrollitav laev täidaks konventsiooni nõudeid; 

 

2) teha ülevaatusi ja kontrolle konventsiooniosaliseks oleva sadamariigi vastavate 

asutuste nõudmisel. 

 

4. Igal juhul vastutab asjaomane administratsioon ülevaatuse täielikkuse ja tõhususe eest ning 

kohustub võtma vajalikke meetmeid selle kohustuse täitmiseks. 

 

5. Esmane ülevaatus ja korralised ülevaatused peaksid toimuma koordineeritult IMO muude 

kohaldatavate kohustuslike dokumentide alusel nõutavate ülevaatustega. 

 

Reegel 11. Sertifikaatide väljaandmine ja kinnitamine 

 

1. Pärast esialgse või korralise ülevaatuse edukat läbiviimist vastavalt reeglile 10 väljastab 

administratsioon või selle volitatud isik või organisatsioon rahvusvahelise ohtlike materjalide loendi 

sertifikaadi laevadele, mille suhtes kohaldatakse reeglit 10, välja arvatud olemasolevatele laevadele, 

mille esmane ja lõplik ülevaatus tehakse samal ajal, lähtudes IMO koostatud suunistest. 

 

2. Administratsioon või selle volitatud isik või organisatsioon kinnitab lõike 1 alusel 

väljastatud rahvusvahelise ohtlike materjalide loendi sertifikaadi pärast reegli 10 kohaselt tehtud 

täiendava ülevaatuse edukat lõpuleviimist. 

 

3. Olenemata reegli 14 lõikest 2 ja reegli 10 lõike 1 punkti 2 nõuetest, kui korraline ülevaatus 

tehakse kolme kuu jooksul enne senise sertifikaadi aegumispäeva, kehtib uus sertifikaat alates 

korralise ülevaatuse lõpetamise päevast kuni päevani, mis ei ole hilisem kui viis aastat pärast senise 

sertifikaadi aegumispäeva. 

 

4. Kui korraline ülevaatus lõpetatakse pärast senise sertifikaadi aegumispäeva, kehtib uus 

sertifikaat alates korralise ülevaatuse lõpetamise päevast kuni päevani, mis ei ole hilisem kui viis 

aastat pärast senise sertifikaadi aegumispäeva. 

 

5. Kui korraline ülevaatus tehakse varem kui kolme kuu jooksul enne senise sertifikaadi 

aegumispäeva, kehtib uus sertifikaat alates korralise ülevaatuse lõpetamise päevast kuni päevani, 

mis ei ole hilisem kui viis aastat pärast korralise ülevaatuse lõpetamise päeva. 

 

6. Kui sertifikaat väljastatakse viiest aastast lühema kehtivusajaga, võib administratsioon 

pikendada sertifikaadi kehtivust üle selle aegumispäeva kuni reegli 10 lõike 1 punktis 2 nimetatud 

maksimaalse perioodi lõpuni. 

 

7. Kui korraline ülevaatus on lõpetatud ja uut sertifikaati ei ole võimalik välja anda või laeva 

pardale toimetada enne senise sertifikaadi aegumispäeva, võib administratsiooni volitatud isik või 

organisatsioon senise sertifikaadi kinnitada ning selline sertifikaat tunnistatakse kehtivaks täiendava 

perioodi jooksul, mis ei tohi olla pikem kui viis kuud alates aegumispäevast. 

 

8. Kui laev ei viibi sertifikaadi aegumise ajal sadamas, kus ülevaatus peab toimuma, võib 

administratsioon sertifikaadi kehtivusaega pikendada, aga selline pikendus antakse üksnes selleks, 
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et laev saaks sõita sadamasse, kus ülevaatus peab toimuma, ning ainult juhtudel, kus see tundub 

sobilik ja mõistlik. Ühegi sertifikaadi kehtivust ei pikendata kauemaks kui kolmeks kuuks ning 

pikenduse saanud laev ei tohi kasutada seda pikendust selleks, et pärast saabumist sadamasse, kus 

ülevaatus peab toimuma, lahkuda sellest sadamast ilma uue sertifikaadita. Kui korraline ülevaatus 

on lõpetatud, kehtib uus sertifikaat päevani, mis ei ole hilisem kui viis aastat pärast senise 

sertifikaadi pikendamiseelset aegumispäeva. 

 

9. Lühireise tegevale laevale väljastatud sertifikaadi puhul, mida ei ole käesoleva reegli 

eelmiste sätete kohaselt pikendatud, võib administratsioon anda sellel märgitud aegumispäevast 

kuni üks kuu ajapikendust. Kui korraline ülevaatus on lõpetatud, kehtib uus sertifikaat päevani, mis 

ei ole hilisem kui viis aastat pärast senise sertifikaadi pikendamiseelset aegumispäeva. 

 

10. Administratsiooni poolt määratavate eriliste asjaolude korral ei pea uue sertifikaadi 

kehtivusperioodi arvestama senise sertifikaadi aegumispäevast, nagu on nõutud käesoleva reegli 

lõigetes 4, 8 ja 9. Selliste eriliste asjaolude korral kehtib uus sertifikaat kuupäevani, mis ei ole 

hilisem kui viis aastat pärast korralise ülevaatuse lõpetamise kuupäeva. 

 

11. Pärast lõpliku ülevaatuse edukat lõpetamist vastavalt reegli 10 sätetele väljastab 

administratsioon või selle volitatud isik või organisatsioon rahvusvahelise ringlussevõtuks 

valmisoleku sertifikaadi laevadele, mille suhtes kohaldatakse reeglit 10, lähtudes laevade 

ringlussevõtu koha loa tingimustest ja IMO koostatud suunistest. 

 

12. Teised konventsiooniosalised tunnustavad konventsiooniosalise volitusel välja antud 

sertifikaati ning käsitlevad seda konventsiooni kohaldamisel samaväärselt kehtivana nagu enda 

väljastatud sertifikaati. Sertifikaate väljastab või kinnitab administratsioon või selle volitatud isik 

või organisatsioon. Igal juhul lasub kogu vastutus sertifikaadi eest administratsioonil. 

 

Reegel 12. Sertifikaadi väljaandmine või kinnitamine mõne teise konventsiooniosalise poolt 

 

1. Administratsiooni taotlusel võib laeva ülevaatuse korraldada mõni teine 

konventsiooniosaline ning kui ta on veendunud, et konventsiooni nõuded on täidetud, väljastab ta 

või lubab väljastada laevale sertifikaadi ning vajaduse korral kinnitab laeva suhtes selle sertifikaadi 

või annab volituse selle kinnitamiseks käesoleva lisa kohaselt. 

 

2. Esimesel võimalusel edastatakse sertifikaadi ja ülevaatusaruande koopia taotluse esitanud 

administratsioonile. 

 

3. Selliselt välja antud sertifikaat peab sisaldama märget, et see on välja antud 

administratsiooni taotlusel ning omab samasugust õiguslikku jõudu ja kuulub samal määral 

tunnustamisele nagu administratsiooni enda välja antud sertifikaat. 

 

4. Sertifikaate ei väljastata laevadele, mille lipuriik ei ole konventsiooniosaline. 

 

Reegel 13. Sertifikaatide vorm 

 

Sertifikaadid koostatakse välja andva konventsiooniosalise ametlikus keeles, kasutades liidetes 3 ja 

4 esitatud vormi. Kui kasutatav keel ei ole inglise, prantsuse ega hispaania keel, peab tekst sisaldama 

tõlget ühte nimetatud keeltest. Siiski võib administratsioon väljastada rahvusvahelisi ohtlike 

materjalide loendi sertifikaate ainult välja andva konventsiooniosalise ametlikus keeles, kui 

sertifikaadi saav laev ei sõida teiste konventsiooniosaliste jurisdiktsiooni all olevatesse sadamatesse 

ega meres paiknevatesse terminalidesse, ning väljastada rahvusvahelisi ringlussevõtuks valmisoleku 

sertifikaate ainult välja andva konventsiooniosalise ametlikus keeles, kui sertifikaadi saav laev 

kuulub seda välja andva konventsiooniosalise jurisdiktsiooni alla. 
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Reegel 14. Sertifikaatide kasutus- ja kehtivusaeg 

 

1. Reegli 11 või 12 kohaselt välja antud rahvusvaheline ohtlike materjalide loendi sertifikaat 

kaotab kehtivuse järgmistel juhtudel: 

 

1) kui laeva seisukord ei vasta olulises osas sertifikaadil esitatud andmetele, sealhulgas 

juhul, kui ohtlike materjalide loendi I osa ei peeta ega uuendata nõuetekohaselt, nii et see 

kajastaks laeva konstruktsioonis ja seadmetes tehtud muudatusi IMO koostatud suuniste 

kohaselt; 

 

2) laeva üleviimisel teise riigi lipu alla. Uus sertifikaat väljastatakse ainult juhul, kui 

uut sertifikaati väljastav konventsiooniosaline on veendunud, et laev vastab täielikult reegli 

10 nõuetele. Kui üleviimine toimub konventsiooniosaliste vahel ning vastav taotlus 

esitatakse kolme kuu jooksul pärast üleviimist, esitab laeva endine lipuriik 

administratsioonile esimesel võimalusel koopiad laeval olnud sertifikaatidest ning, kui need 

on olemas, koopiad vastavatest ülevaatusaruannetest; 

 

3) kui korralist ülevaatust ei tehtud reegli 10 lõikes 1 või reeglis 11 sätestatud 

ajavahemike järel või 

 

4) kui sertifikaati ei kinnitata vastavalt reeglile 11 või 12. 

 

2. Rahvusvaheline ohtlike materjalide loendi sertifikaat väljastatakse administratsiooni poolt 

määratud perioodiks, mis ei tohi ületada viit aastat. 

 

3. Rahvusvaheline ringlussevõtuks valmisoleku sertifikaat väljastatakse administratsiooni 

poolt määratud perioodiks, mis ei tohi ületada kolme kuud. 

 

4. Reegli 11 või 12 kohaselt välja antud rahvusvaheline ringlussevõtuks valmisoleku sertifikaat 

kaotab kehtivuse, kui laeva seisukord ei vasta olulises osas sertifikaadis esitatud andmetele. 

 

5. Administratsioon või selle volitatud isik või organisatsioon võib rahvusvahelist 

ringlussevõtuks valmisoleku sertifikaati pikendada üheks vahepeatuseta reisiks laevade 

ringlussevõtu kohta.  

 

 

3. PEATÜKK – LAEVADE RINGLUSSEVÕTU KOHTADE NÕUDED 

 

Reegel 15. Laevade ringlussevõtu kohtade kontroll 

 

1. Konventsiooniosaline võtab vastu vajalikud õigusaktid, reeglid ja standardid, et tagada 

laevade ringlussevõtu kohtade ohutu ja keskkonnahoidlik projekteerimine, ehitamine ja käitamine 

konventsiooni reeglite kohaselt. 

 

2. Konventsiooniosaline kehtestab laevade ringlussevõtu kohtadele lubade andmise korra, 

milles sätestatavate tingimustega tagatakse, et laevade ringlussevõtu kohad täidavad konventsiooni 

nõudeid. 

 

3. Konventsiooniosaline kehtestab korra, millega tagatakse, et laevade ringlussevõtu kohad 

täidavad käesoleva peatüki nõudeid; see hõlmab tõhusate kontrollimeetmete, seire ja järelevalve 

nõuete kehtestamist ja rakendamist, kaasa arvatud sisenemise ja proovide võtmise õigust. Selline 

kord võib sisaldada pädeva asutuse või konventsiooniosalise tunnustatud organisatsiooni poolt IMO 
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koostatud suuniste kohaselt tehtavate auditite süsteemi ning selliste auditite tulemused tuleb 

edastada IMO-le. 

 

4. Konventsiooniosaline nimetab ühe või mitu pädevat asutust ning ühe kontaktpunkti, kuhu 

IMO, konventsiooniosalised ja teised huvitatud isikud saavad pöörduda selle konventsiooniosalise 

jurisdiktsiooni all tegutsevate laevade ringlussevõtu kohtadega seotud küsimustes. 

 

Reegel 16. Laevade ringlussevõtu kohtadele lubade andmine 

 

1. Konventsiooniosaline väljastab lubasid laevade ringlussevõtu kohtadele, mis võtavad 

ringlusse konventsiooni kohaldamisalasse kuuluvaid laevu või artikli 3 lõike 4 kohaselt 

samaväärsena käsitletavaid laevu, võttes arvesse IMO väljatöötatud suuniseid. 

 

2. Loa andja on pädev asutus (pädevad asutused) ning loa andmise menetlus hõlmab 

konventsiooni kohaselt nõutavate dokumentide kontrolli ja kohapealset kontrolli. Siiski võib pädev 

asutus teha laevade ringlussevõtu kohtadele lubade andmise ülesandeks ka pädeva asutuse poolt 

tunnustatud organisatsioonidele. 

 

3. Konventsiooniosaline annab IMO-le teistele konventsiooniosalistele edastamiseks teavet 

selle kohta, millised on tunnustatud organisatsioonide konkreetsed ülesanded ja neile antud volituste 

tingimused. Igal juhul jääb kogu vastutus välja antud lubade eest pädevale asutusele (pädevatele 

asutustele). 

 

4. Luba koostatakse liites 5 esitatud vormis. Kui kasutatav keel ei ole inglise, prantsuse ega 

hispaania keel, peab tekst sisaldama tõlget ühte nimetatud keeltest. 

 

5. Luba kehtib konventsiooniosalise määratud tähtaja jooksul, mis ei tohi ületada viit aastat. 

Konventsiooniosaline määrab tingimused, mille kohaselt luba väljastatakse, tühistatakse, 

peatatakse, muudetakse ja uuendatakse, ning edastab need tingimused laevade ringlussevõtu 

kohtadele. Kui laevade ringlussevõtu koht ei luba pädeval asutusel (pädevatel asutustel) või tema 

(nende) nimel tegutseval tunnustatud organisatsioonil teha kontrolli, siis luba peatatakse või 

tühistatakse. 

 

6. Kui laevade ringlussevõtu kohas toimunud vahejuhtumite või seal võetud meetmete 

tagajärjel ei ole loa tingimused enam täidetud, teatab laevade ringlussevõtu koht sellest pädevale 

asutusele (pädevatele asutustele). Seepeale võib pädev asutus (pädevad asutused) otsustada loa 

peatada, tühistada või nõuda laevade ringlusevõtu kohalt parandusmeetmete rakendamist. 

 

Reegel 17. Üldnõuded 

 

1. Konventsiooniosaliselt loa saanud laevade ringlussevõtu kohad võtavad kasutusele 

juhtimissüsteemid, menetlused ja meetodid, mis ei põhjusta seotud töötajatele ega laevade 

ringlussevõtu koha läheduses elavatele inimestele terviseriske ning mis ennetavad, vähendavad, 

piiravad või võimaluste piires hoiavad ära laevade ringlussevõtust tingitud kahjulikke mõjusid 

keskkonnale, lähtudes IMO koostatud suunistest. 
 

2. Konventsiooni kohaldamisalasse kuuluvate laevade või artikli 3 lõike 4 kohaselt 

samaväärsena käsitletavate laevade puhul konventsiooniosaliselt loa saanud ringlussevõtu kohad: 

1)  võtavad vastu ainult selliseid laevu, mis 

 

1 on konventsiooniga kooskõlas või 

 

2 vastavad konventsiooni nõuetele; 
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2) võtavad vastu ainult selliseid laevu, mida neil on lubatud ringlusse võtta; 

 

3) on valmis esitama oma luba kinnitavaid dokumente, kui selles laevade ringlussevõtu 

kohas laeva ringlussevõtmist kaaluv reeder neid dokumente nõuab. 

 

Reegel 18. Laevade ringlussevõtu koha kava 

 

Konventsiooniosaliselt loa saanud laevade ringlussevõtu kohad koostavad laevade ringlussevõtu 

koha kava. Kava võtab vastu ringlussevõtu ettevõtja nõukogu või muu sobiv juhtivorgan ning see 

peab sisaldama järgmisi osi: 

 

1) töötajate ohutuse ning inimeste tervise ja keskkonna kaitse tagamise põhimõtted, 

kaasa arvatud eesmärgid, mis aitavad vähendada ja võimaluste piires ära hoida laevade 

ringlussevõtust tingitud kahjulikku mõju inimeste tervisele ja keskkonnale; 

 

2) süsteem konventsiooni nõuete täitmise, ringlussevõtu ettevõtja põhimõtetes 

sätestatud eesmärkide saavutamise ning laevade ringlussevõtul kasutatava korra ja normide 

pideva täiustamise tagamiseks; 

 

3) laevade ringlussevõtu toiminguid teostavate tööandjate ja töötajate ülesannete ja 

kohustuste kirjeldus; 

 

4) laevade ringlussevõtu koha ohutu ja keskkonnahoidliku käitamise kohta töötajatele 

vajaliku teabe ja väljaõppe andmise kava; 

 

5) erijuhtudeks valmisoleku ja erijuhtudele reageerimise kava; 

 

6) laevade ringlussevõtu tegevusnäitajate jälgimise süsteem; 

 

7) arvestussüsteem, millest nähtub, kuidas laevad ringlusse võetakse; 

 

8) töötajate ohutust, inimeste tervist ja keskkonna kahjustavatest või kahjustada 

võivatest väljalasetest, heidetest, vahejuhtumitest ja õnnetustest teatamise süsteem; 

 

9) kutsehaigustest, õnnetustest, vigastustest ja muudest töötajate ohutust ja inimeste 

tervist kahjustavatest mõjuritest teatamise süsteem, 

 

lähtudes IMO koostatud suunistest. 

 

Reegel 19. Inimeste tervisele ja keskkonnale avalduva kahjuliku mõju ennetamine 

 

Konventsiooniosaliselt loa saanud laevade ringlussevõtu kohad kehtestavad ja võtavad kasutusele 

korra, millega: 

 

1) ennetatakse plahvatusi, tulekahjusid ja muid ohtlikke tingimusi, tagades tuletöödeks 

ohutu ruumi töötingimuste ja protseduuride kehtestamise, järgimise ja järelevalve kogu 

laeva ringlussevõtu ajal; 

 

2) ennetatakse ohtlikust keskkonnast ja muudest ohtlikest tingimustest põhjustatud 

kahju, tagades tuletöödeks ohutu ruumi tingimuste ja protseduuride kehtestamise, järgimise 

ja järelevalve laevaruumides, kaasa arvatud kitsastes ruumides ja kinnistes ruumides, kogu 

laeva ringlussevõtu ajal; 
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3) ennetatakse muid õnnetusi, kutsehaigusi, vigastusi või teisi inimeste tervist ja 

keskkonda kahjustavaid mõjureid; 

 

4) ennetatakse kogu laeva ringlussevõtu ajal inimeste tervist ja/või keskkonda 

kahjustada võivat reostust või heiteid, 

 

lähtudes IMO koostatud suunistest. 

 

Reegel 20. Ohtlike materjalide ohutu ja keskkonnahoidlik käitlemine 

 

1. Konventsiooniosaliselt loa saanud laevade ringlussevõtu kohad tagavad reegli 11 või 12 

kohase sertifikaadi saanud laevades sisalduva mis tahes ohtliku materjali ohutu ja 

keskkonnahoidliku eemaldamise. Ringlussevõtu toimingute eest vastutav(ad) isik(ud) ja töötajad 

peavad tundma oma ülesannetega seotud konventsiooni nõudeid ning eeskätt kasutama aktiivselt 

ohtlike materjalide loendit ja laeva ringlussevõtu kava enne ohtlike materjalide eemaldamist ja selle 

ajal. 

 

2. Konventsiooniosaliselt loa saanud laevade ringlussevõtu kohad tagavad, et nõuetekohase 

väljaõppe ja varustusega töötajad tuvastavad, märgistavad, pakendavad ja eemaldavad enne 

lõikamist IMO koostatud suuniste kohaselt kõik loendis märgitud ohtlikud materjalid, eelkõige: 

 

1) ohtlikud vedelikud, jäägid ja setted; 

 

2) raskmetalle, näiteks pliid, elavhõbedat, kaadmiumi ja heksavalentset kroomi 

sisaldavad ained või esemed; 

 

3) kergestisüttivad ja/või mürkainete keskkonda pääsemist põhjustavad värvid ja 

kattematerjalid; 

 

4) asbesti ja asbesti sisaldavad materjalid; 

 

5) polüklooritud bifenüüli ja polüklooritud bifenüüli sisaldavad materjalid, tagades, et 

selliste toimingute ajal välditakse soojust tekitavaid seadmeid; 

 

6) klorofluorosüsivesinikud ja haloonid; 

 

7) ülal loetlemata ja muud ohtlikud materjalid, mis ei kuulu laeva konstruktsiooni 

hulka. 

 

3. Konventsiooniosaliselt loa saanud laevade ringlussevõtu kohad korraldavad ja tagavad 

laevade ringlussevõtu kohas ringlussevõetavalt laevalt eemaldatavate kõigi ohtlike materjalide ja 

jäätmete ohutu ja keskkonnahoidliku käitlemise. Määratakse kindlaks jäätmete käitlemise ja 

kõrvaldamise kohad, kus materjalide ohutut ja keskkonnahoidlikku käitlemist jätkatakse. 

 

4. Kõiki ringlussevõtu käigus tekkinud jäätmeid hoitakse lahus ringlussevõtuks sobivatest 

materjalidest ja seadmetest, need märgistatakse ja ladustatakse sobivates tingimustes, mis ei 

põhjusta ohtu töötajatele, inimeste tervisele ega keskkonnale, ning need viiakse ainult sellisesse 

jäätmekäitluskohta, millel on luba tegeleda nende ohutu ja keskkonnahoidliku käitlemise ja 

kõrvaldamisega. 

 

Reegel 21. Erijuhtudeks valmisolek ja erijuhtudele reageerimine 
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Konventsiooniosaliselt loa saanud laevade ringlussevõtu kohad kehtestavad ja kasutavad 

erijuhtudeks valmisoleku ja erijuhtudele reageerimise kava. Kava koostamisel arvestatakse laevade 

ringlussevõtu koha asukoha ja seda ümbritseva keskkonnaga, samuti iga laevade ringlussevõtu 

toiminguga seotud tegevuse mahu ja iseloomuga. Lisaks tuleb kavaga: 

 

1) tagada vajalike seadmete ja erijuhtude tegutsemisjuhiste olemasolu ning regulaarsete 

õppuste korraldamine; 

 

2) tagada laevade ringlussevõtu kohas tekkiva erijuhtumi puhuks kõigi isikute ja 

keskkonna kaitsmiseks vajaliku teabe, sisemiste sidekanalite ja koordineerimiskorra 

olemasolu; 

 

3) näha ette asjaomase pädeva asutuse, naabruskonna ja päästeteenistustega suhtlemine 

ja neile teabe edastamine; 

 

4) näha ette esmaabi ja arstiabi osutamine, tuletõrje ja kõigi isikute evakueerimine 

laevade ringlussevõtu kohast, saastuse vältimine; 

 

5) näha ette laevade ringlussevõtu koha kõikide tasandite töötajatele nende pädevusele 

vastava teabe ja väljaõppe andmine, kaasa arvatud erijuhtude ennetamise, nendeks 

valmisoleku ja neile reageerimise harjutuste regulaarne korraldamine. 

 

Reegel 22. Töötajate ohutus ja väljaõpe 

 

1. Konventsiooniosaliselt loa saanud laevade ringlussevõtu kohad tagavad töötajate ohutuse, 

kasutades muu hulgas järgmisi meetmeid: 

 

1) kõigiks laevade ringlussevõtu toiminguteks vajalike isikukaitsevahendite ja 

rõivastuse kättesaadavuse, hooldamise ja kasutamise tagamine; 

 

2) kõigi töötajatele ülesandeks tehtavate laeva ringlussevõtu toimingute ohutut 

tegemist võimaldavate väljaõppekavade olemasolu tagamine; 

 

3) kõigile laevade ringlussevõtu koha töötajatele vajaliku väljaõppe ja tutvustava teabe 

andmine, enne kui nad teevad mis tahes laevade ringlussevõtu toiminguid. 

 

2. Konventsiooniosaliselt loa saanud laevade ringlussevõtu kohad varuvad 

isikukaitsevahendite kasutamist vajavateks toiminguteks muu hulgas järgmisi isikukaitsevahendeid 

ning tagavad nende kasutamise: 

 

1) peakaitsevahendid; 

 

2) näo- ja silmakaitsevahendid; 

 

3) käte ja jalgade kaitsevahendid; 

 

4) hingamisteede kaitsevahendid; 

 

5) kuulmiskaitsevahendid; 

 

6) kaitsevahendid radioaktiivse saastumise vastu; 

 

7) kukkumiskaitsevahendid; 
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8) sobiv riietus. 

 

3. Konventsiooniosaliselt loa saanud laevade ringlussevõtu kohad võivad töötajatele väljaõppe 

andmisel koostööd teha. Lähtudes IMO koostatud suunistest peab käesoleva reegli punktis 1.2 

nimetatud kavade kohane väljaõpe: 

 

1) hõlmama kõiki töötajaid, kaasa arvatud laevade ringlussevõtu kohas viibiva 

alltöövõtja töötajaid; 

 

2) toimuma pädevate isikute juhendamisel; 

 

3) sisaldama esmast väljaõpet ja sobivate ajavahemike järel toimuvat täiendusõpet; 

 

4) sisaldama väljaõppe sisust arusaamise ja selle meeldejätmise hindamist; 

 

5) väljaõppekavu tuleb regulaarselt läbi vaadata ja vajaduse korral muuta; 

 

6) olema dokumenteeritud. 

 

Reegel 23. Vahejuhtumitest, õnnetustest, kutsehaigustest ja kroonilistest mõjudest teatamine 

 

1. Konventsiooniosaliselt loa saanud laevade ringlussevõtu kohad teatavad pädevale asutusele 

kõigist vahejuhtumitest, õnnetustest, kutsehaigustest ja kroonilistest mõjudest, mis põhjustavad või 

võivad põhjustada ohtu töötajate ohutusele, inimeste tervisele ja keskkonnale. 

 

2. Teated peavad sisaldama vahejuhtumi, õnnetuse, kutsehaiguse või kroonilise mõju, selle 

põhjuse, võetud vastumeetmete ja nende tulemuste ning vajalike parandusmeetmete kirjeldust. 

 

 

4. PEATÜKK – ARUANDEKOHUSTUS 

 

Reegel 24. Esmane teade ja aruandekohustus 

 

1. Reeder teatab administratsioonile aegsasti ja kirjalikult oma kavatsusest laev ringlusse võtta, 

et võimaldada administratsioonil ette valmistada konventsiooniga nõutavat ülevaatust ja 

sertifitseerimist. 

 

2. Laeva ringlussevõtmiseks vastu võtma valmistuv laevade ringlussevõtu koht teatab sellest 

kavatsusest aegsasti ja kirjalikult oma pädevale asutusele (pädevatele asutustele). Teade peab 

sisaldama laeva kohta vähemalt järgmisi andmeid: 

 

1) laeva lipuriigi nimi; 

 

2) laeva lipuriigis registreerimise kuupäev; 

 

3) laeva tunnusnumber (IMO number); 

 

4) laevakere number uue laeva üleandmise ajal; 

 

5) laeva nimi ja liik; 

 

6) laeva kodusadam; 
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7) reederi nimi ja aadress, samuti reederi registrinumber IMO juures; 

 

8) ettevõtja nimi ja aadress, samuti ettevõtja registrinumber IMO juures; 

 

9) kõigi klassifikatsiooniühingute nimed, mille juures laev on klassifitseeritud; 

 

10) laeva põhiandmed (kogupikkus (LOA), laius (teoreetiline), pardakõrgus 

(teoreetiline), tühimass, kogu- ja puhasmahutavus, mootori liik ja nimivõimsus); 

 

11) ohtlike materjalide loend; 

 

12)  laeva ringlussevõtu kava projekt, mis esitatakse heakskiitmiseks reegli 9 kohaselt. 

 

3. Kui ringlussevõtmisele kuuluv laev on saanud rahvusvahelise ringlussevõtuks valmisoleku 

sertifikaadi, teatab laevade ringlussevõtu koht oma pädevale asutusele laeva ringlussevõtu 

plaanilisest alustamisest. Teade peab vastama liites 6 esitatud vormile ning sellele tuleb lisada 

vähemalt rahvusvahelise ringlussevõtuks valmisoleku sertifikaadi koopia. Laeva ringlussevõttu ei 

tohi alustada enne teate esitamist. 

 

Reegel 25. Lõpetamisteade 

 

Kui laeva osaline või täielik ringlussevõtt on konventsiooni nõuete kohaselt lõpetatud, annab 

laevade ringlussevõtu koht välja lõpetamisteate ja edastab selle oma pädevale asutusele (pädevatele 

asutustele). Nimetatud teade tuleb koostada liites 7 esitatud näidise järgi. Pädev asutus saadab teate 

koopia sellele administratsioonile, kes andis laevale rahvusvahelise ringlussevõtuks valmisoleku 

sertifikaadi. Teade väljastatakse 14 päeva jooksul pärast laeva osalise või täieliku ringlussevõtu 

lõpetamist vastavalt laeva ringlussevõtu kavale ning sellele lisatakse aruanne inimeste tervist ja/või 

keskkonda kahjustanud vahejuhtumite või õnnetuste kohta, kui neid esines. 
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LIIDE 1 

 
OHTLIKE MATERJALIDE KONTROLLIMEETMED 

 

Ohtlik materjal Määratlused Kontrollimeetmed 
Asbest Asbesti sisaldavad materjalid Kõikidel laevadel on keelatud asbesti sisaldavate 

materjalide uued paigaldised. 

Osoonikihti kahandavad 

ained 

Osoonikihti kahandavad ained – kontrollitavad 

ained, mis on määratletud 1987. aasta osoonikihti 

kahandavate ainete Montreali protokolli artikli 1 

lõikes 4 ja loetletud nimetatud protokolli lisas A, B, 

C või E, mis on jõus selle lisa kohaldamise või 

tõlgendamise ajal. 

 

Osoonikihti kahandavate ainete hulka, mida võib 

leiduda laevade pardal, kuuluvad muu hulgas 

järgmised ained: 

 

haloon 1211 

bromokloridofluorometaan 

haloon 1301 bromotrifluorometaan 

haloon 2402 1,2-dibromo-1,1,2,2-tetrafluoroetaan 

(tuntud ka kui haloon 114B2) 

CFC-11 triklorofluorometaan 

CFC-12 diklorodifluorometaan 

CFC-113   1,1,2-trikloro-1,2,2-trifluoroetaan 

CFC-114   1,2-dikloro-1,1,2,2-tetrafluoroetaan 

CFC-115 kloropentafluoroetaan 

Kõikidel laevadel on keelatud osoonikihti 

kahandavaid aineid sisaldavad uued paigaldised, välja 

arvatud osaliselt halogeenitud 

klorofluorosüsivesinikke (HCFC) sisaldavad uued 

paigaldised, mis jäävad lubatuks 1. jaanuarini 2020. 

Polüklooritud bifenüülid 

(PCB) 

Polüklooritud bifenüülid – aromaatsed ühendid, 

mis tekivad nii, et bifenüüli molekuli 

vesinikuaatomid (kaks benseenituuma, mis on 

omavahel seotud süsinik-süsinik-sidemega) võib 

asendada kuni kümne klooriaatomiga. 

Kõikidel laevadel on keelatud polüklooritud bifenüüle 

sisaldavate materjalide uued paigaldised. 

Kattumisvastased ühendid 

ja süsteemid 

Kattumisvastased ühendid ja süsteemid, mida 

reguleeritakse vastavalt 2001. aasta laevade 

kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli 

rahvusvahelise konventsiooni (AFS-konventsioon) 

I lisale, mis on jõus käesoleva lisa kohaldamise või 

tõlgendamise ajal. 

1. Ühelgi laeval ei ole lubatud kasutada biotsiidina 

toimivaid tinaorgaanilisi ühendeid sisaldavaid 

kattumisvastaseid süsteeme ega mis tahes muid 

kattumisvastaseid süsteeme, mille pealekandmine või 

kasutamine on AFS-konventsiooniga keelatud. 

 

2. Ühelgi uuel laeval ega laeva uuel paigaldisel ei 

ole lubatud kasutada kattumisvastaseid ühendeid ega 

süsteeme viisil, mis ei ole kooskõlas AFS- 

konventsiooniga. 
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LIIDE 2 

 

OHTLIKE MATERJALIDE LOENDISSE KANTAVATE AINETE MIINIMUMLOETELU 

 

 
Kõik liites 1 loetletud ohtlikud materjalid 

Kaadmium ja kaadmiumiühendid 

Kuuevalentne kroom ja kuuevalentse kroomi ühendid 

Plii ja pliiühendid 

Elavhõbe ja elavhõbedaühendid 

Polübroomitud bifenüül (PBB) 

Polübroomitud difenüüleetrid (PBDE) 

Polüklooritud naftaleenid (sisaldavad rohkem kui kolme kloori aatomit) 

Radioaktiivsed ained 

Teatud lühiahelalised klooritud parafiinid (alkaanid, C10-C13, klooritud) 
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LIIDE 3 

 

RAHVUSVAHELISE OHTLIKE MATERJALIDE LOENDI SERTIFIKAADI VORM 

 

RAHVUSVAHELINE OHTLIKE MATERJALIDE LOENDI SERTIFIKAAT 

 

(Märkus: käesolevale sertifikaadile lisatakse ohtlike materjalide loendi I osa) 

 

 

(ametlik pitser)       (riik) 

 

Välja antud 2009. aasta Hongkongi rahvusvahelise laevade ohutu ja keskkonnahoidliku 

ringlussevõtu konventsiooni (edaspidi konventsioon) kohaselt 

 

 

 

......................................................................................................................... nimel 

(riigi täielik nimi) 

 

 

 

............................................................................................................................... poolt 

(konventsiooni kohaselt volitatud isiku või organisatsiooni täielik nimi) 

 

 

 

Laeva andmed 

 

Laeva nimi  

Tunnusnumber või kutsung  

Kodusadam  

Kogumahutavus  

IMO number  

Reederi nimi ja aadress  

Reederi registrinumber IMO juures  

Ettevõtja registrinumber IMO juures  

Ehitusaasta  
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Ohtlike materjalide loendi I osa andmed 

 

Ohtlike materjalide loendi I osa tunnus/kontrollinumber: ........................ 

 

Märkus: konventsiooni lisa reegli 5 kohaselt nõutav ohtlike materjalide loendi I lisa on ohtlike 

materjalide loendi rahvusvahelise sertifikaadi oluline osa ning peab olema alati rahvusvahelise 

ohtlike materjalide loendi sertifikaadi juurde lisatud. Ohtlike materjalide loendi I osa koostatakse 

IMO koostatud suunistes esitatud standardse vormi põhjal. 

 

KÄESOLEVAGA KINNITATAKSE, 

 

1. et laeval on teostatud konventsiooni lisa reegli 10 kohane ülevaatus; 

 

2. ülevaatuse põhjal vastab ohtlike materjalide loendi I osa täielikult konventsiooni 

kohaldatavatele nõuetele. 

 

 

Sertifikaadi aluseks oleva ülevaatuse lõpetamise kuupäev: ...…………... (pp/kk/aaaa) 

 

 

 

Sertifikaat kehtib kuni .............................................................………...... (pp/kk/aaaa) 

 

 

 

Välja antud ..................................................................................................................... 

(sertifikaadi väljaandmise koht) 

 

 

 

(pp/kk/aaaa) .............................     ................................................................................ 

(väljaandmise kuupäev)  (sertifikaadi väljaandmiseks volitatud ametiisiku allkiri) 

 

 

(asutuse pitser või tempel) 
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KINNITUS SERTIFIKAADI PIKENDAMISE KOHTA, KUI SELLE KEHTIVUSAEG ON 

LÜHEM KUI VIIS AASTAT JA KOHALDATAKSE REEGLI 11 LÕIGET 6* 

 

 

Laev vastab konventsiooni asjaomastele sätetele ning kooskõlas konventsiooni lisa reegli 11 lõikega 

6 tunnistatakse käesolev sertifikaat kehtivaks kuni (pp/kk/aaaa): .............................................. 

 

Allkiri: .......................................................... 

(volitatud ametiisiku allkiri) 

 

 

Koht: 

 

 

Kuupäev: (pp/kk/aaaa) 

 

 

(asutuse pitser või tempel) 

 

 

 

 

 

KINNITUS SEOSES KORRALISE ÜLEVAATUSE TEOSTAMISE JA REEGLI 11 

LÕIKE 7 KOHALDAMISEGA* 

 

 

Laev vastab konventsiooni asjaomastele sätetele ning kooskõlas konventsiooni lisa reegli 11 lõikega 

7 tunnistatakse käesolev sertifikaat kehtivaks kuni (pp/kk/aaaa): .............................................. 

 

 

Allkiri: ............................................................................................................................. 

(volitatud ametiisiku allkiri) 

 

 

Koht: ............................................................................................................................... 

 

 

Kuupäev: (pp/kk/aaaa) ................................................................................................... 

(asutuse pitser või tempel) 

 

 

                                                      
*  Käesolev ülevaatusejärgse kinnituse lehekülg kopeeritakse ja lisatakse sertifikaadile, kui administratsioon seda 

vajalikuks peab. 
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KINNITUS SERTIFIKAADI KEHTIVUSE PIKENDAMISE KOHTA ÜLEVAATUSE 

SADAMASSE JÕUDMISENI VÕI AJAPIKENDUSE ANDMISE KOHTA, KUI 

KOHALDATAKSE REEGLI 11 LÕIGET 8 VÕI 9* 
 

 

Kooskõlas konventsiooni lisa reegli 11 lõikega 8 või 9** tunnistatakse käesolev sertifikaat kehtivaks 

kuni (pp/kk/aaaa): ................................................. 

 

 

Allkiri: ............................................................................................................................. 

(volitatud ametiisiku allkiri) 

 

 

Koht: ............................................................................................................................... 

 

 

Kuupäev: (pp/kk/aaaa) ................................................................................................... 

 

(asutuse pitser või tempel) 

 

 

 

 

KINNITUS TÄIENDAVA ÜLEVAATUSE KOHTA* 

 

Konventsiooni reegli 10 kohasel täiendaval ülevaatusel leiti, et laev vastab konventsiooni 

asjaomastele sätetele. 

 

Allkiri: ............................................................................................................................ 

(volitatud ametiisiku allkiri) 

 

Koht: ............................................................................................................................... 

 

Kuupäev: (pp/kk/aaaa) .................................................................................................... 

 

(asutuse pitser või tempel) 

                                                      
* Käesolev ülevaatusejärgse kinnituse lehekülg kopeeritakse ja lisatakse sertifikaadile, kui administratsioon seda vajalikuks 

peab. 
** Kustutada mittevajalik. 
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LIIDE 4 

RAHVUSVAHELISE RINGLUSSEVÕTUKS VALMISOLEKU SERTIFIKAADI VORM 

 

RAHVUSVAHELINE RINGLUSSEVÕTUKS VALMISOLEKU SERTIFIKAAT 

(Märkus: käesolevale sertifikaadile lisatakse ohtlike materjalide loend ja laeva ringlussevõtu kava) 

 

 

 

(ametlik pitser)       (riik) 

 

Välja antud 2009. aasta Hongkongi rahvusvahelise laevade ohutu ja keskkonnahoidliku 

ringlussevõtu konventsiooni (edaspidi konventsioon) kohaselt 

 

......................................................................................................................... nimel 

(riigi täielik nimi) 

 

 

 ............................................................................................................................... poolt 

(konventsiooni kohaselt volitatud isiku või organisatsiooni täielik nimi) 

 

 

 

Laeva andmed 

 

Laeva nimi  

Tunnusnumber või kutsung  

Kodusadam  

Kogumahutavus  

IMO number  

Reederi nimi ja aadress  

Reederi registrinumber IMO juures  

Ettevõtja registrinumber IMO juures  

Ehitusaasta  

 

 

Laevade ringlussevõtu koha (kohtade) andmed 

 

Laevade ringlussevõtu koha nimi  

Ringlussevõtu ettevõtja 

tunnusnumber* 

 

Täielik aadress  

Laevade ringlussevõtu loa 

aegumispäev 

 

* Laevade ringlussevõtu loas (DASR) märgitud number. 

 

 

Ohtlike materjalide loendi andmed 
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Ohtlike materjalide loendi tunnus/kontrollinumber: ........................... 

 

Märkus: konventsiooni lisa reegli 5 kohaselt nõutav ohtlike materjalide loend on rahvusvahelise 

ringlussevõtuks valmisoleku sertifikaadi oluline osa ning peab olema alati lisatud rahvusvahelisele 

ringlussevõtuks valmisoleku sertifikaadile. Ohtlike materjalide loend koostatakse IMO koostatud 

suunistes esitatud standardse vormi põhjal. 

 

Laeva ringlussevõtu kava andmed 

 

Laeva ringlussevõtu kava tunnus/kontrollinumber: ................................................ 

 

Märkus: konventsiooni lisa reegli 9 kohaselt nõutav laeva ringlussevõtu kava on rahvusvahelise 

ringlussevõtuks valmisoleku sertifikaadi oluline osa ning peab olema alati lisatud rahvusvahelisele 

ringlussevõtuks valmisoleku sertifikaadile. 

 

KÄESOLEVAGA KINNITATAKSE, 

 

1. et laeval on tehtud konventsiooni lisa reegli 10 kohane ülevaatus; 

 

2. et laeval on konventsiooni lisa reegli 5 kohane kehtiv ohtlike materjalide loend; 

 

3. et reegli 9 kohaselt nõutav laeva ringlussevõtu kava kajastab õigesti reegli 5 lõike 4 

kohaselt nõutavas ohtlike materjalide loendis sisalduvat teavet ning sisaldab teavet 

sisenemiseks ohutu ruumi ja tuletöödeks ohutu ruumi töötingimuste kehtestamise, järgimise 

ja järelevalve kohta; 

 

4. et laevade ringlussevõtu kohal (kohtadel), kus laev kavatsetakse ringlusse võtta, on 

käesoleva konventsiooni nõuetele vastav kehtiv luba. 

 

 

Käesolev sertifikaat kehtib kuni (pp/kk/aaaa) ................................................................ 

(kuupäev) 

 

 

 

Välja antud ...................................................................................................................... 

(sertifikaadi väljaandmise koht) 

 

 

(pp/kk/aaaa) .............................     ................................................................................ 

(väljaandmise kuupäev)  (sertifikaadi väljaandmiseks volitatud ametiisiku allkiri) 

 

 

(asutuse pitser või tempel) 
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KINNITUS SERTIFIKAADI KEHTIVUSE PIKENDAMISE KOHTA LAEVADE 

RINGLUSSEVÕTU KOHA SADAMASSE JÕUDMISENI, KUI KOHALDATAKSE 

REEGLI 14 LÕIGET 5* 
 

 

Kooskõlas konventsiooni lisa reegli 14 lõikega 5 tunnistatakse käesolev sertifikaat kehtivaks üheks 

vahepeatusteta reisiks 

 

 

sadamast: ............................................ 

 

 

sadamasse: ................................................. 

 

 

 

Allkiri: ............................................................................................................................. 

(volitatud ametiisiku allkiri) 

 

 

Koht: ............................................................................................................................... 

 

 

Kuupäev: (pp/kk/aaaa) .................................................................................................... 

 

 

(asutuse pitser või tempel) 

                                                      
*  Käesolev kinnituse lehekülg kopeeritakse ja lisatakse sertifikaadile, kui administratsioon seda vajalikuks peab. 
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LIIDE 5 

 

LAEVADE RINGLUSSEVÕTU KOHTADE LOA VORM 

 

Laevade ringlussevõtu luba 2009. aasta Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku 

ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooni alusel 

 

2009. aasta Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise 

konventsiooni (edaspidi konventsioon) alusel välja andnud 

 

…………………………………………………………………………………… nimel 

(riigi täielik nimi) 

 

.…………………………………………………………………………………… 

(konventsioonikohase pädeva asutuse täielik nimi) 

 

Käesolevaga kinnitatakse, et laevade ringlussevõtu kohas on kasutusele võetud konventsiooni lisa 

3. ja 4. peatükile vastavad juhtimissüsteemid, menetlused ja meetodid. 

 

Käesolev luba kehtib kuni ……………………. ja selle suhtes kohaldatakse selle lisas nimetatud 

piiranguid. 

 

Käesolevat luba võidakse muuta, peatada, tühistada või regulaarselt uuendada konventsiooni lisa 

reegli 16 järgi. 

 

Välja antud ..................................................................................................................... 

(loa väljaandmise koht) 

 

(pp/kk/aaaa) .............................     ................................................................................ 

(väljaandmise kuupäev)  (loa väljaandmiseks volitatud ametiisiku allkiri) 

 

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

(loa välja andnud volitatud ametiisiku nimi ja ametinimetus trükitähtedega) 

 

(asutuse pitser või tempel) 

Laevade ringlussevõtu koha nimi  

Ringlussevõtu ettevõtja registreerimisnumber  

Laevade ringlussevõtu koha täielik aadress  

Esmane kontaktisik  

Telefoninumber  

E-posti aadress  

Omanikettevõtja nimi, aadress ja 

kontaktandmed 

 

Töökeel(ed)  
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LISA 

 

laevade ringlussevõtu loa juurde 2009. aasta Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku 

ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooni alusel 

 

Märkused: 

1. Käesolev dokument lisatakse alaliselt laevade ringlussevõtu loale. Laevade ringlussevõtu 

luba peab laevade ringlussevõtu kohas igal ajal kättesaadav olema. 

2. Laevade ringlussevõtu koha koostatavad ja laevade ringlussevõtu loa väljaandmise 

tingimuste kohaselt nõutavad korrad, kavad ja muud dokumendid peavad olema koostatud laevade 

ringlussevõtu koha töökeeles ning inglise, prantsuse või hispaania keeles. 

3. Loa suhtes kohaldatakse käesolevas lisas määratud piiranguid. 

 

 

1 ÜLDTINGIMUSED 

 

1.1 Konventsiooni nõuded 

 

Laevade ringlussevõtu koht vastab konventsioonist tulenevatele ohutu ja keskkonnahoidliku 

projekteerimise, ehitamise ja käitamise nõuetele, kaasa arvatud järgmiste reeglite nõuetele: 

 

Reegel 16. Laevade ringlussevõtu kohtadele lubade andmine 

Reegel 17. Üldnõuded 

Reegel 18. Laevade ringlussevõtu koha kava 

Reegel 19. Inimeste tervisele ja keskkonnale avalduva kahjuliku mõju ennetamine 

Reegel 20. Ohtlike materjalide ohutu ja keskkonnahoidlik käitlemine 

Reegel 21. Erijuhtudeks valmisolek ja erijuhtudele reageerimine 

Reegel 22. Töötajate ohutus ja väljaõpe 

Reegel 23. Vahejuhtumitest, õnnetustest, kutsehaigustest ja kroonilistest mõjudest teatamine 

Reegel 24. Esmane teade ja aruandekohustus 

Reegel 25. Lõpetamisteade 

 

Nimetatud nõudeid kohaldatakse laevade ringlussevõtu koha suhtes 

 

 

................................................................................................................................alusel 

(kohaldatava loa, litsentsi, volituse, õigusnormi või muu mehhanismi nimetus) 

 

 

Laevade ringlussevõtu koha kava tunnus/kontrollinumber: ..................... 
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1.2 Laevade vastuvõtmine 

 

Laevade ringlussevõtu koht võtab konventsiooni kohaldamisalasse kuuluvaid laevu või 

konventsiooni artikli 3 lõike 4 kohaselt sarnaselt käsitletavaid laevu ringlussevõtuks vastu 

konventsiooni lisa reegli 17 järgi. 

 

1.3 Tuletöödeks ohutu ruumi ja sisenemiseks ohutu ruumi tingimused 

 

Laevade ringlussevõtu koht on suuteline kehtestama, järgima ja jälgima tuletöödeks ohutu ruumi 

töötingimusi ja sisenemiseks ohutu ruumi tingimusi kogu laeva ringlussevõtu protsessi jooksul. 

 

1.4 Ohtlike materjalide käitlemine 

 

Laevade ringlussevõtu koha projekteerimise, ehitamise, käitamise ja selle suhtes kehtivate nõuetega 

on tagatud, et kõiki ohtlikke materjale käideldakse ohutult ja keskkonnahoidlikult vastavalt 

konventsioonile ja kõigile sellekohastele kohalikele või riiklikele eeskirjadele/nõuetele. 

 

1.5 Kaart ja laevade ringlussevõtu toimingute asendiplaan 

 

Lisatud on laevade ringlussevõtu koha piire näitav kaart ja laevade ringlussevõtu toimingute 

asendiplaan. 

 

2 LAEVADE RINGLUSSEVÕTU KOHA TEHNILISED VÕIMALUSED 

 

2.1 Laevade suurus 

 

Laevade ringlussevõtu kohal on lubatud ringlussevõtuks vastu võtta järgmistele suurusepiirangutele 

vastavaid laevu: 

 

Suurim lubatud suurus Muud piirangud 

Pikkus   

Pardakõrgus   

Tühimass   
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2.2 Ohtlike materjalide ohutu ja keskkonnahoidlik käitlemine 

 

Laevade ringlussevõtu kohal on lubatud ringlussevõtuks vastu võtta järgmises tabelis nimetatud 

ohtlikke materjale sisaldavaid laevu järgmistel tingimustel: 

 
Ohtlik materjal (*4) Ohtlike materjalide käitlemistoiming Luba/piirangud 

Eemaldamine 

 

J/E (*2) 

Ladus-

tamine 

 

J/E 

Töötlemine (*1) 

 

 

J/E (*3) 

Asbest     

Osoonikihti kahandavad ained     

Polüklooritud bifenüülid (PCB)     

Kattumisvastased ühendid ja 

süsteemid 
    

Kaadmium ja 

kaadmiumiühendid 
    

Kuuevalentne kroom ja 

kuuevalentse kroomi ühendid 
    

Plii ja pliiühendid     

Elavhõbe ja elavhõbedaühendid     

Polübroomitud bifenüül (PBB)     

Polübroomitud difenüüleetrid 

(PBDE) 
    

Polüklooritud naftaleenid 

(sisaldavad enam kui kolme 

kloori aatomit) 

    

Radioaktiivsed ained     
Teatud lühiahelalised klooritud 

parafiind (alkaanid, C10-C13, 

klooritud) 

    

Ohtlikud vedelikud, jäägid ja 

setted 
    

Kergestisüttivad ja/või 

mürkainete keskkonda pääsemist 

põhjustavad värvid ja 

kattematerjalid 

    

Ülal loetlemata ja laeva 

konstruktsiooni hulka 

mittekuuluvad muud ohtlikud 

materjalid (täpsustada) 

    

 

Märkused: 
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*1 Töötlemine tähendab ohtlike materjalide töötlemist laevade ringlussevõtu kohas, näiteks 

a. ohtlike materjalide põletamist, 

b. ohtlike materjalide taasväärtustamist, 

c. õliste jääkide puhastamist. 
 

*2 Kui jah (J), nimetatakse laevade ringlussevõtu koha kavas vastutavad töötajad, kellel on 

õigus eemaldamistöid teha, lisades nende tunnistuse numbri või muu vajaliku teabe. 
 

*3 Kui ei (E), kirjeldatakse laevade ringlussevõtu koha kavas, millises kohas ohtlikke materjale 

töödeldakse/kõrvaldatakse. 
 

*4 Ohtlikud materjalid on nimetatud konventsiooni liidetes 1 ja 2 ning reeglis 20. 
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LIIDE 6 

 

LAEVA RINGLUSSEVÕTU PLAANILISE ALUSTAMISE TEATE VORM 

 

 

................................................................................................................................…… 

(laevade ringlussevõtu koha nimi) 

asukohaga ......................................................................................................................., 

(laevade ringlussevõtu koha täielik aadress) 

 

millele on vastavalt 2009. aasta Hongkongi rahvusvahelise laevade ohutu ja keskkonnahoidliku 

ringlussevõtu konventsiooni (edaspidi konventsioon) alusel 

 

................................................................................................................................ nimel 

(riigi täielik nimi) 

 

antud luba laevade ringlussevõtuks, nagu nähtub laevade ringlussevõtu loast, mille on välja andnud 

 

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

(loa väljastamise koht) 

 

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

(konventsiooni kohase pädeva asutuse täielik nimi) 

 

(pp/kk/aaaa) ................................................., 

(väljaandmise kuupäev) 

 

teatab käesolevaga, et laevade ringlussevõtu koht on kõigis aspektides valmis alustama laeva 

…………………………… ringlussevõtmist. 

(IMO number) 

 

Lisatud on konventsiooni kohane rahvusvaheline ringlussevõtuks valmisoleku sertifikaat, mis on 

välja antud 

 

................................................................................................................................ nimel 

(riigi täielik nimi) 

 

............................................................................................................................... poolt 

(konventsiooni kohaselt volitatud isiku või organisatsiooni täielik nimi) 

 

(pp/kk/aaaa) ................................................……. 

(väljaandmise kuupäev) 

 

  

 

Allkiri .............................................................................................................................. 
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LIIDE 7 

 
LAEVA RINGLUSSEVÕTU LÕPETAMISTEATE VORM 

 

LAEVA RINGLUSSEVÕTU LÕPETAMISTEADE 

 
Käesolev dokument on teade laeva 

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

(laeva nimi ringlussevõtuks vastuvõtmise/registrist kustutamise ajal) 

ringlussevõtu lõpetamise kohta. 

 

Ringlussevõtuks vastu võetud laeva andmed 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÄESOLEVAGA KINNITATAKSE, ET 

laev on 2009. aasta Hongkongi rahvusvahelise laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu 

konventsiooni (edaspidi konventsioon) nõuetele vastava laeva ringlussevõtu kava kohaselt ringlusse 

võetud 

 

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

(loa alusel tegutseva laevade ringlussevõtu koha nimi ja asukoht) 

 

ning konventsiooni nõuetele vastav laeva ringlussevõtt lõpetati 

 

(pp/kk/aaaa) ................................................................................... 

(lõpetamise kuupäev) 

 

Välja antud .................................................................................................................... 

(lõpetamisteate väljaandmise koht) 

 

(pp/kk/aaaa) .............................     ................................................................................ 

(väljaandmise kuupäev) (laevade ringlussevõtu koha omaniku või omaniku nimel tegutseva 

esindaja allkiri) 

Tunnusnumber või kutsung  

Kodusadam  

Kogumahutavus  

IMO number  

Reederi nimi ja aadress  

Reederi registrinumber IMO juures  

Ettevõtja registrinumber IMO 

juures 

 

Ehitusaasta  

  


