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LISA 

II-1 PEATÜKK 

KONSTRUKTSIOON – EHITUS, VAHERUUMIDEKS JAOTAMINE JA PÜSTUVUS, 

MASINAD JA ELEKTRISEADMED 

 

A OSA 

ÜLDSÄTTED 

 

Reegel 1. Kohaldamine 

 

1. Punkti 1.1 järele lisatakse uued punktid 1.1.1 ja 1.1.2 järgmises sõnastuses: 

 

„1.1.1. Kui sõnaselgelt ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse käesoleva peatüki B, B-1, B-

2 ja B-4 osa ainult laevadele: 

1.1.1.1.  mille ehitusleping sõlmiti 1. jaanuaril 2020 või hiljem, või 

1.1.1.2.  kui ehitusleping puudub, mille kiil on pandud või mis on samasuguses 

ehitusjärgus 1. juulil 2020 või hiljem, või 

1.1.1.3.  mille üleandmine toimub 1. jaanuaril 2024 või hiljem. 

 

1.1.2. Kui sõnaselgelt ei ole sätestatud teisiti, peab administratsioon tagama 1. jaanuaril 

2009 või hiljem ehitatud laevade puhul, millele alapunkti 1.1.1 sätted ei kohaldu, et: 

1.1.2.1.  täidetakse B, B-1, B-2 ja B-4 osas sätestatud nõudeid, mis kohalduvad 

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel, muudetud 

resolutsioonidega MSC.216(82), MSC.269(85) ja MSC.325(90), II-1 peatüki 

alusel, ning 

1.1.1.2.  täidetakse reegli 19-1 nõudeid.“ 

 

2. Senine punkt 1.3.4 kustutatakse ning punkti 1.3.3 lõpus asendatakse semikoolon punktiga. 

 

3. Punkt 2 asendatakse järgnevaga: 

 

„2. Kui sõnaselgelt ei ole sätestatud teisiti, peab administratsioon enne 1. jaanuari 

2009 ehitatud laevade puhul tagama, et: 

2.1. täidetakse nõudeid, mida kohaldatakse 1974. aasta rahvusvahelise 

konventsiooni inimelude ohutusest merel, muudetud resolutsioonidega 

MSC.1(XLV), MSC.6(48), MSC.11(55), MSC.12(56), MSC.13 (57), MSC.19(58), 

MSC.26(60), MSC.27(61), 1995. aasta SOLAS konverentsi resolutsiooniga 1, 

MSC.47(66), MSC.57(67), MSC.65(68), MSC.69(69), MSC.99(73), 

MSC.134(76), MSC.151(78) ja MSC.170(79), II-1 peatüki alusel, ning 

  2.2. täidetakse reegli 19-1 nõudeid.“
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Reegel 2. Mõisted 

4. Punkt 2 asendatakse järgnevaga: 

 „2. laeva keskel – pikkuse (L) keskel.“ 

5. Punktid 9 ja 10 asendatakse järgnevaga: 

 „9. süvis (d) – vertikaalne kaugus kiilujoonest 

9.1. laeva keskel laevade puhul, millele kohalduvad reegli II-1/1.1.1.1 sätted, 

ning 

9.2. laeva vaheruumideks jaotamise pikkuse keskpunktis (Ls) laevade puhul, 

millele ei kohaldu reegli II-1/1.1.1.1 sätted, kuid mis on ehitatud 1. jaanuaril 2009 
või hiljem, 

 kõnesoleval veeliinil. 

 10. suurim vaheruumideks jaotamise süvis (ds) – laeva suvise vabapardamärgi süvis.“ 

6. Punkt 13 asendatakse järgnevaga: 

 „13. trimm – vöörisüvise ja ahtrisüvise vahe, kui süvised mõõdetakse vastavalt vööri ja 

ahtri 

13.1.  perpendikulaaride vahel, nagu on määratletud kehtivas rahvusvahelises 

laadungimärgi konventsioonis, laevade puhul, millele kohalduvad reegli II-

1/1.1.1.1 sätted, ning 

13.2. äärmistes punktides laevade puhul, millele ei kohaldu reegli II-1/1.1.1.1 

sätted, kuid mis on ehitatud 1. jaanuaril 2009 või hiljem, 

 ilma kiilukallet arvestamata.“ 

7. Punkt 19 asendatakse järgnevaga: 

 „19. vaheseintetekk – reisilaevas ülemine tekk, 

19.1. milleni peavaheseinad ja laeva kere ulatuvad veetihedana laevade puhul, 

millele kohalduvad reegli II-1/1.1.1.1 sätted, ning 

19.2. laeva vaheruumideks jaotamise pikkuse (Ls) punktis, milleni 

peavaheseinad ja laeva kere ulatuvad veetihedana, ning kõige alumine tekk, millelt 

reisijate ja laevapere evakueerimist ei takista vesi vee sissevoolu üheski järgus 

reeglis 8 ja käesoleva peatüki B-2 osas määratletud vigastuste korral laevade 

puhul, millele ei kohaldu reegli II-1/1.1.1.1 sätted, kuid mis on ehitatud 1. 

jaanuaril 2009 või hiljem. 

Vaheseintetekk võib olla astmeline tekk. Kaubalaevas, millele ei kohaldu reegli II-

1/1.1.1.1 sätted, kuid mis on ehitatud 1. jaanuaril 2009 või hiljem, võidakse 
vaheseintetekina käsitada vabapardatekki.“ 
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8. Punkt 26 kustutatakse ning ülejäänud punktide numeratsiooni muudetakse sellele 

vastavalt. 

B OSA 

VAHERUUMIDEKS JAOTAMINE JA PÜSTUVUS 

Reegel 4. Üldsätted 

9. Punkt 1 ja punkti 1 joonealune märkus kustutatakse. 

10. Enne punkti 2 lisatakse uued punktid 1 ja 2 järgmises sõnastuses: 

„1. Kui sõnaselgelt ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse B-1 kuni B-4 osas toodud 

nõudeid reisilaevadele. 

2. Kaubalaevadele kohaldatakse B-1 kuni B-4 osas toodud nõudeid järgmiselt: 

 2.1. B-1 osas: 

2.1.1. Kui sõnaselgelt ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse reeglit 5 

kaubalaevadele ning reeglit 5-1 kaubalaevadele, välja arvatud tankeritele, nagu on 
määratletud reegli I/2 punktis h; 

2.1.2. Reegleid 6 kuni 7-3 kohaldatakse kaubalaevadele pikkusega (L) 80 m või 

üle selle, kuid  välja võib jätta kaubalaevad, millele kohalduvad järgmised 

õigusaktid ja mille kohta näidatakse, et need täidavad vastava õigusakti 

vaheruumideks jaotamise ja vigastatud laeva püstuvusreegleid: 

2.1.2.1.  MARPOL lisa I, kuid B-tüüpi vabapardaga kombineeritud 

puistlastilaevad (nagu on määratletud SOLASi reeglis II-2/3.14) peavad 

vastama reeglitele 6 kuni 7-3* või 

2.1.2.2.  rahvusvaheline koodeks ohtlikke kemikaale mahtlastina vedava 

laeva ehituse ja seadmete kohta (IBC koodeks)* või 

2.1.2.3. rahvusvaheline koodeks veeldatud gaasi mahtlastina vedava laeva 

ehituse ja seadmete kohta (IGC koodeks)* või 

2.1.2.4.  1966. aasta rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni reeglis 27 

toodud vigastatud laeva püstuvuse nõuded, mida kohaldatakse 

kooskõlas resolutsioonidega A.320(IX) ja A.514(13) tingimusel, et 

kaubalaevades, millele kohaldatakse reeglit 27(9), paigaldatakse peamised 

veekindlad põikvaheseinad selleks, et neid saaks pidada tõhusaks, 

resolutsiooni A.320(IX) punkti 12 alapunkti f kohaselt, välja arvatud 

tekilasti vedamiseks ettenähtud laevad, mis peavad vastama reeglitele 6 
kuni 7-3, või 
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2.1.2.5. 1988. aasta laadungimärgi protokolli reeglis 27 toodud vigastatud 

laeva püstuvuse nõuded, välja arvatud tekilasti vedamiseks ettenähtud 

laevad, mis peavad vastama reeglitele 6 kuni 7.3, või 

2.1.2.6. vaheruumideks jaotamise ja vigastatud laeva püstuvuse standardid, 
mis on toodud muudes IMO õigusaktides**. 

2.2. Kui sõnaselgelt ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse B-2 ja B-4 osas toodud 

nõudeid kaubalaevadele. 
__________________ 
* Vt suuniseid vigastatud laeva püstuvuse nõuete täitmise kontrollimiseks tankeritel (MSC.1/Cric.1461). 

** 1. Kuni 100 m pikkusega (L) avamere naftapuurseadme varustuslaevade puhul suuniseid avamere naftapuurseadme 

varustuslaevade projekteerimise ja ehitamise kohta, 2006 (resolutsioon MSC.235(82), muudetud resolutsiooniga 
MSC.335(90)) või 

2. Eriotstarbeliste laevade puhul eriotstarbeliste laevade ohutuse koodeksit, 2008 (resolutsioon MSC.266(84), 

muudetud).“ 

11. Seniste punktide 2 kuni 4 numeratsiooni muudetakse sellele vastavalt. 

B-1 OSA 

PÜSTUVUS 

Reegel 5. Vigastamata laeva püstuvus 

12. Selle pealkirja joonealune märkus kustutatakse ning punktid 1 ja 2 asendatakse 
järgnevaga: 

„1. Igal reisilaeval suurusest olenemata ja kaubalaevadel pikkusega (L) 24 m või 

pikemad tuleb nende valmimisel teha kreenikatse. Tuleb määrata tühja laeva veeväljasurve 

ning piki-, rist- ja püsttelje raskuskese. Lisaks käesolevate reeglite muudele 

kohaldatavatele nõuetele peavad laevad pikkusega 24 m või pikemad täitma vähemalt 
2008. aasta IS koodeksi A osa nõudeid. 

2. Administratsioon võib lubada vabastada kreenikatsest konkreetse kaubalaeva, 

mille püstuvuse põhiandmed on kättesaadavad sõsarlaeva kreenikatse alusel ja 

administratsioonile on tõendatud, et usaldusväärset püstuvusteavet vabastatud laeva kohta 

on võimalik saada reegliga 5-1 nõutavatest põhiandmetest. Tühja laeva mõõdistus tuleb 

teha pärast valmimist ja laev tuleb kreenida iga kord, kui sõsarlaevalt saadud andmetega 

võrreldes leitakse, et kõrvalekalle tühja laeva veeväljasurvest 160 m pikkuste või pikemate 

laevade korral ületab 1% ja kuni 50 m pikkuste laevade korral 2% ning mis vahepikkuste 

puhul määratakse kindlaks lineaarse interpoleerimisega, või kõrvalekalle tühja laeva 

pikitelje raskuskeskmest ületab 0,5% L-ist.“ 

13. Punkt 5 asendatakse järgnevaga: 

„5. Korrapäraste ajavahemike tagant, mis ei ületa 5 aastat, peab kõigil reisilaevadel 

tegema tühja laeva massi mõõdistuse, et kontrollida tühja laeva veeväljasurve ja 

pikiraskuskeskme muutusi. Laevale tuleb teha uus kreenikatse alati, kui leitakse või 

eeldatakse, et võrreldes heakskiidetud püstuvusteabega ületab tühja laeva veeväljasurve 
kõrvalekalle 2% või pikitelje raskuskeskme kõrvalekalle 1% L-ist.“  
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Reegel 5-1. Kaptenile esitatav püstuvusteave 

14. Reegli pealkirja joonealune märkus asendatakse järgnevaga: 

„* Vt ka suunised vigastamata laeva püstuvusteabe koostamise kohta (MSC/Circ.456) ja täiendatud juhist kaptenile ohtlike 

olukordade vältimiseks ebasoodsates ilmastiku- ja mereoludes (MSC.1/Circ.1228).“ 

15. Reegel 5-1.1 asendatakse järgnevaga: 

„1.1. Kaptenile tuleb anda administratsiooni rahuldav vajalik teave, et võimaldada tal 

saada kiiresti ja lihtsalt täpseid juhiseid laeva püstuvusest erinevates tööolukordades. 
Püstuvusteabe koopia tuleb esitada administratsioonile.“ 

16. Punkt 2.1 asendatakse järgnevaga: 

„2.1. minimaalse ekspluatatsioonilise metatsentri kõrguse (GM), maksimaalse lubatud 

trimmi ja süvise seose kõverad või tabelid, mis tagavad vajadusel asjakohaste vigastamata 

laeva ja vigastatud laeva püstuvusnõuete täitmise, või vastavad maksimaalse lubatud 

püstraskuskeskme (KG), maksimaalse lubatud trimmi ja süvise kõveratele või tabelitele, 
või nende kõveratega või tabelitega samaväärsetele kõveratele või tabelitele.“ 

17. Punktid 3 ja 4 asendatakse järgnevaga: 

„3. Reegli 5-1.2 kohaselt nõutav vigastamata laeva ja vigastatud laeva püstuvusteave 

tuleb esitada koondandmetena süvise ja trimmi kogu tööolukordade vahemiku ulatuses. 

Kasutatud trimmi väärtused peavad ühtima kogu laeval kasutamiseks mõeldud 

püstuvusteabega. Teabest tuleb välja jätta teave, mis ei ole vajalik püstuvuse ja trimmi 

piiride määramiseks. 

4. Kui vigastatud laeva püstuvus arvutatakse reeglite 6 kuni 7-3 kohaselt ning 

vajadusel reeglite 8 ja 9.8 kohaselt, tuleb püstuvuse piirkõver määrata lineaarse 

interpoleerimisega minimaalse nõutava GM ja iga süvise ds, dp ja dl vahel. Kui erinevate 

trimmide kohta arvutatakse täiendavad vaheruumideks jaotamise indeksid, peab esitama 

nende arvutuste miinimumväärtuste põhjal ühe kõvera. Kui kavatsetakse esitada 

maksimaalse lubatud KG kõverad, tuleb tagada, et vastavad maksimaalse KG kõverad 

vastaksid GM lineaarvarieerumisele. 

5. Ühe kõvera alternatiivina võib täiendavate trimmide arvutused teha ühe ühise GM 

abil kõigi trimmide puhul iga vaheruumideks jaotamise süvise juures. Iga osaindeksi As, 

Ap ja Al madalaimaid väärtusi nende trimmide juures peab seejärel kasutama saavutatud 

vaheruumideks jaotamise indeksi A summeerimisel reegli 7.1 kohaselt. Selle tulemusena 

saadakse üks GM piirkõver GM alusel, mida kasutatakse iga süvise puhul. Tuleb koostada 
trimmi piiride diagramm, mis näitab kasutatud trimmi vahemikku.“ 

18. Senise punkti 5 numeratsiooni muudetakse asjakohaselt ning selle sõnastust muudetakse 

järgmiselt: 

 

„6. Kui minimaalse ekspluatatsioonilise metatsentri kõrgust (GM) või maksimaalset 

lubatud KG-d ja süvist ei ole esitatud, peab kapten tagama, et laeva tööseisund ei erine 

heakskiidetud lastimisseisundist, või kontrollima arvutustega, et selle lastimisseisundi 

puhul on püstuvusnõuded täidetud.“ 
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Reegel 6. Nõutava vaheruumideks jaotamise indeks R 

19. Punkti 2 sissejuhatav lõik asendatakse järgnevaga: 

„2. Laevadele, millele kehtivad käesoleva osa vigastatud laeva püstuvusnõuded, tuleb 

määrata kindlaks tagatav vaheruumideks jaotamise määr nõutava vaheruumideks 

jaotamise indeksi R alusel järgmiselt:“ 

20. Punkti 2.2 sissejuhatav lõik asendatakse järgnevaga: 

„2.2 80 m pikkuse (L) kuni 100 m pikkuse (Ls) kaubalaeva puhul:“ 

21. Punkti 2.3 sõnastus asendatakse järgnevaga: 

 „2.3. Reisilaevade puhul: 

Laeval viibivad isikud R 

N ˂ 400 R = 0,722 

400 ≤ N ≤ 1350 R = N / 7580 + 0,66923 

1350 ˂ N ≤ 6000 R = 0,0369 x Ln (N + 89,048) + 0,579 

N ˃ 6000 R = 1 – (852,5 + 0,03875 x N) / (N + 

5000) 

 milles: 

N = laeval viibivad isikud kokku.“ 

22. Punkt 2.4 kustutatakse. 

Reegel 7. Saavutatud vaheruumideks jaotamise indeks A 

23. Punkti 1 esimene lause asendatakse järgnevaga: 

„1. Saavutatud vaheruumideks jaotamise indeks A arvutatakse, liites osaindeksid As, 

Ap ja Al, mis kaalutakse nii, nagu näidatud, ja arvutatakse reeglis 2 määratletud süviste ds, 
dp ja dl puhul järgmise valemi kohaselt:“  

24. Punktid 2 ja 3 asendatakse järgnevaga: 

„2. A tuleb arvutada vähemalt tasakiilul laeva suurima vaheruumideks jaotamise 

süvise ds ja osalise vaheruumideks jaotamise süvise dp kohta. Hinnangulist 

ekspluatatsiooni trimmi võib kasutada väikseima ekspluatatsioonisüvise dl puhul. Kui mis 

tahes tööseisundis süvise vahemikus ds kuni dl on trimmi muutus võrreldes arvutatud 

trimmiga suurem kui 0,5% L-ist, tuleb samade süviste, kuid sealhulgas piisavate trimmide 

kohta esitada üks või mitu A lisaarvutust, nii et kõigis tööseisundites on trimmi erinevus 

ühes arvutuses kasutatud võrdlustrimmiga võrreldes väiksem kui 0,5% L-ist. Iga A 
lisaarvutus peab vastama reeglile 6.1. 
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3. Jääkpüstuvuse kõvera positiivse püstuvusõla (GZ) kindlaksmääramisel vee 

sissevoolu vaheetappides ja üleujutuse tasakaaluasendi lõppetapis peaks arvutustes 

kasutatavaks veeväljasurveks olema veeväljasurve vigastamata laeva lastimisseisundis. 
Kõik arvutused tuleks teha laeva vaba trimmi juures.“ 

Reegel 7-1. Teguri Pi arvutamine 

25. Punktis 1 asendatakse keskmise põiksuunalise vahemaa tähise kohta käiv tekst 

järgnevaga: 

 „b = keskmine põiksuunaline vahemaa meetrites, mida mõõdetakse keskjoonest täisnurga 

all suurimal vaheruumideks jaotamise süvisel kereplaadistuse ja eeldatava vertikaaltasandi 

vahel. See vertikaaltasand asub pikisuunaliste piirete vahel, mida kasutatakse teguri pi 

arvutamisel, ja vaadeldava pikivaheseina kõigi või osa välisosade puutejoonel või on 

nendega ühine. See vertikaaltasand peab olema orienteeritud nii, et keskmine 

põiksuunaline vahemaa kereplaadistuseni on maksimaalne, kuid mitte suurem kui 

kahekordne vähim kaugus tasapinna ja kereplaadistuse vahel. Kui pikivaheseina ülemine 

osa on allpool suurimat vaheruumideks jaotamise süvist, siis eeldatakse, et b 

kindlaksmääramiseks kasutatav vertikaaltasand ulatub ülespoole suurima vaheruumideks 
jaotamise veeliinini. Igal juhul ei tohi b olla suurem kui B/2.“ 

Reegel 7-2. Teguri si arvutamine 

26. Punktid 2 kuni 4.1.2 asendatakse järgnevaga: 

„2. Reisilaevade ning ülevooluseadmetega kaubalaevade puhul võetakse teguriks 

svahepealne, i väikseim s-teguritest, mis saadakse kõigist vee sissevoolu etappidest, sealhulgas 
õigeks trimmimise eelsest etapist, kui see on olemas, ja arvutatakse järgmiselt: 

 𝑠𝑣𝑎ℎ𝑒𝑝𝑒𝑎𝑙𝑛𝑒,𝑖 = [
𝐺𝑍𝑚𝑎𝑥

0,05
⋅

𝑈𝑙𝑎𝑡𝑢𝑠

7
]

1

4
 

milles GZmax ei tohi olla suurem kui 0,05 m ja ulatus ei ületa 7°. svahepealne,i = 0, kui 
vahekreeni nurk ületab 15º reisilaevade ja 30º kaubalaevade puhul. 

Ülevooluseadmeteta kaubalaevade puhul on tegur svahepealne,i võrdne ühega, välja arvatud 

juhul, kui administratsioon leiab, et püstuvus vee sissevoolu vaheetappides võib olla 

ebapiisav. Sel juhul tuleb nõuda edasist uurimist. 

Ülevooluseadmetega reisilaevadel ja kaubalaevadel ei tohi õigeks trimmimise aeg ületada 

10 minutit.  

 

3. Tegur slõplik,i saadakse järgmise valemi abil: 
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𝑠𝑙õ𝑝𝑙𝑖𝑘,𝑖 =  ⌊
𝐺𝑍𝑚𝑎𝑥

𝑇𝐺𝑍𝑚𝑎𝑥

 ×  
𝑈𝑙𝑎𝑡𝑢𝑠

𝑇𝑈𝑙𝑎𝑡𝑢𝑠
⌋

1
4 

milles: 

GZmax ei tohi olla suurem kui TGZmax; 

Ulatus ei tohi olla suurem kui TUlatus; 

TGZmax = 0,20 m parvlaevadel iga vigastus, mis puudutab autotekke; 

TGZmax = 0,12 m muudel juhtudel; 

TUlatus = 20° parvlaevadel iga vigastus, mis puudutab autotekke; 

TUlatus = 16° muudel juhtudel; 

K = 1 kui θe ≤ θmin; 

K = 1 kui θe ≥ θmax; 

𝐾 =  √
𝜃 max − 𝜃𝑒

𝜃 max − 𝜃𝑚𝑖𝑛
 𝑚𝑢𝑢𝑑𝑒𝑙 𝑗𝑢ℎ𝑡𝑢𝑑𝑒𝑙 

milles: 

θmin on 7° reisilaevade ja 25° kaubalaevade puhul ning 

θmax on 15° reisilaevade ja 30° kaubalaevade puhul. 

4.  Tegurit smom,i kohaldatakse üksnes reisilaevadele (kaubalaevade puhul 
on smom,i 1) ja see tuleb arvutada lõpliku tasakaalu korral järgmise valemi abil: 

𝑆𝑚𝑜𝑚, 𝑖 =  
(𝐺𝑍𝑚𝑎𝑥 − 0,04) × 𝑉𝑒𝑒𝑣ä𝑙𝑗𝑎𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒

𝑀𝑘𝑟𝑒𝑒𝑛

 

milles: Veeväljasurve on vigastamata laeva veeväljasurve vastaval süvisel (ds, dp või 

dl); 

Mkreen on maksimaalne eeldatav kallutusmoment, mis arvutatakse alapunkti 4.1 
kohaselt, ja 

smom,i ≤ 1 
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4.1. Kallutusmoment Mkreen arvutatakse järgmiselt: 

Mkreen = maksimum (Mreisija või Mtuul või Mpäästealus) 

4.1.1. Mreisija on reisijate liikumisest tulenev maksimaalne eeldatav kallutusmoment ja see 
saadakse järgmiselt: 

Mreisija = (0,075·Np)·(0,45·B) (tm) 

milles: 

Np on maksimaalne lubatud reisijate arv laeval tööolukorras, mis vastab vaadeldavale 
suurimale vaheruumideks jaotamise süvisele, ja 

B on laeva laius, nagu on määratletud reeglis 2.8. 

Alternatiivina võib kallutusmomendi arvutada eeldusel, et reisijate jaotus on 4 inimest 

ruutmeetri kohta kasutatavatel tekialadel laeva ühe külje suunas tekkidel, kus asuvad 

kogunemiskohad, ja sellisel viisil, et reisijad tekitavad kõige ebasoodsama 
kallutusmomendi. Reisija massiks eeldatakse 75 kg. 

4.1.2. Mtuul on maksimaalne eeldatav tuulejõud vigastuse puhul: 

Mtuul = (P × A × Z) / 9,806 (tm) 

milles: 

P = 120 N/m2; 

A = laeva külgmine purjepind; 

Z = vahemaa laeva külgmise purjepinna keskmest T/2-ni ning 

T = asjakohane süvis (ds, dp või dl).“ 

25. Punkt 5 asendatakse järgnevaga: 

„5. Asümmeetriline vee sissevool tuleb hoida tõhusate seadmetega minimaalsena. Kui 

on vaja korrigeerida suuri kreeninurki, peavad kasutatavad vahendid võimalusel olema 

isetoimivad, kuid õigeks trimmimise juhtseadmete olemasolul peavad need olema tööle 

rakendatavad reisilaeva vaheseintetekist ja kaubalaeva vabapardatekist kõrgemalt. Need 

vahendid koos juhtseadmetega peavad olema administratsioonile vastuvõetavad*. Laeva 
kaptenile tuleb anda vastav teave laeva õigeks trimmimise seadmete kasutamise kohta. 

__________________ 
* Vt muudetud soovitusi ülevooluseadmete töö hindamiseks, mille IMO võttis vastu resolutsiooniga MSC.362(92) ja mida 

võidakse edaspidi muuta.“  
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28. Punkti 5.2 sissejuhatav lõik asendatakse järgnevaga: 

„5.2. Teguri si väärtuseks tuleb võtta null nendel juhtudel, kui uppumist, kreeni ja 
trimmi arvestades ulatub lõplik veeliin üle:“ 

29. Punkt 5.3 asendatakse järgnevaga: 

„5.3. Teguri si väärtuseks tuleb võtta null, kui uppumist, kreeni ja trimmi arvestades 
toimub vee sissevoolu vahe- või lõppetapis üks järgmisest: 

5.3.1. vesi ulatub peatükiga II-2 vastavuse tagamiseks kavandatud vertikaalse 
pääsuluugini reisilaeva vaheseintetekil ja kaubalaeva vabapardatekil; 

5.3.2. veetihedate uste, õigeks trimmimise seadmete ning reisilaeva vaheseinteteki 

ja kaubalaeva vabapardateki vaheseintest kõrgemal veetiheduse tagamiseks 

kavandatud torustiku või ventilatsioonikanalite klappide juhtseadmed muutuvad 
kättesaamatuks või kasutuskõlbmatuks ning 

5.3.3. läbi veetihedate piirete viidud torustiku või ventilatsioonitorude mistahes 

osa, mis asub eeldatavalt vigastusjuhtumiga hõlmatud alal ja ulatub vette, kui selle 

tulemusena võib toimuda vee progresseeruv sissevool laeva ruumidesse, mis 
eeldatavalt ei ole veega üle ujutatud.“ 

30. Punkt 5.5 asendatakse järgnevaga: 

„5.5. Veetihedate manluugi kaantega ja kraeta pääsuluukidega suletavaid avasid, 

kaugjuhitavaid veetihedaid liuguksi, mitteavanevaid pardailluminaatoreid, veetihedaid 

pääsuuksi ega luuke, mida tuleb merel hoida suletuna, ei pea arvestama, välja arvatud 
punktis 5.3.1 sätestatud juhul.“ 

Reegel 8. Reisilaeva eripüstuvusnõuded 

31. Punktide 1 ja 2 ning punkti 3 sissejuhatava lõigu sõnastus asendatakse järgnevaga: 

„1. 400 või enama inimese vedamiseks kavandatud reisilaevas peab olema veetihe 

vaheruumideks jaotamine põrkevaheseinast ahtri poole nii, et si = 1 vigastuse puhul, mis 

hõlmab kõiki laevaruume 0,08 L ulatuses vööriperpendikulaarist mõõdetuna nendes 

kolmes lastimisolukorras, millel põhineb vaheruumideks jaotamise indeksi A arvutamine. 

Kui saavutatud vaheruumideks jaotamise indeks A arvutatakse erinevate trimmide kohta, 
peab see nõue olema täidetud ka nendes lastimisolukordades. 

2. 36 või enamat inimest vedama kavandatud reisilaev peab suutma vastu pidada 

vigastusele piki pardaplaadistust punktis 3 nimetatud ulatuses. Vastavus käesoleva 

reegliga tuleb saavutada, näidates, et reeglis 7-2 määratletud si ei ole väiksem kui 0,9 

kolmes lastimisolukorras, millel põhineb vaheruumideks jaotamise indeksi A arvutamine. 

Kui vaheruumideks jaotamise indeks A arvutatakse erinevate trimmide kohta, peab see 
nõue olema täidetud ka nende lastimisolukordade puhul. 
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3. Vigastuse ulatus punktiga 2 vastavuses peab sõltuma nii pardal viibivate isikute 

arvust kui ka L-ist nii, et:“ 

32. Punkt 3.2 asendatakse järgnevaga: 

„.2. 400 või enama inimese vedamisel tuleb suurimal vaheruumideks jaotamise süvisel 

eeldada vigastust pikkusega 0,03 L, kuid mitte väiksemat kui 3 m, mis tahes kohas piki 

pardaplaadistust ja vigastuse tungimisega 0,1 B sissepoole, kuid mitte vähem kui 0,75 m, 
mõõdetuna laeva pardast sissepoole ja keskjoonega täisnurga all;“ 

33. Punkt 3.4 asendatakse järgnevaga: 

„.4. 36 inimese vedamisel tuleb eeldada vigastuse pikkuseks 0,015 L, kuid mitte vähem 

kui 3 m, koos 0,05 B sissepoole tungimisega, kuid mitte vähem kui 0,75 m, ning“ 

Reegel 8-1. Süsteemi suutlikkus ja operatiivteave pärast vee sissevooluga seotud vigastust 

reisilaevadel 

2. Oluliste süsteemide kasutatavus vee sissevoolu põhjustava vigastuse korral 

34. Senine sõnastus asendatakse järgnevaga: 

„Reisilaev tuleb projekteerida nii, et reeglis II-2/21.4 nimetatud süsteemid jäävad toimima, 
kui laevas ujutatakse üle üksik veetihe ruum.“ 

3. Operatiivteave pärast vee sissevooluga seotud vigastust 

35. Senine sissejuhatava lõigu sõnastus asendatakse järgnevaga: 

„Operatiivteabe andmiseks kaptenile ohutuks tagasipöördumiseks sadamasse pärast vee 

sissevooluga seotud vigastust peab reisilaevadel olema:“ 

36. Reegli joonealune märkus asendatakse järgnevaga: 

„* Vt suuniseid reisilaevade kaptenitele antava operatiivteabe kohta ohutuks tagasipöördumiseks sadamasse omal jõul või 

puksiiris (MSC.1/Circ.1400) ja muudetud suuniseid reisilaevade kaptenitele antava operatiivteabe kohta ohutuks 

tagasipöördumiseks sadamasse (MSC.1/Circ.1532).“ 

B-2 OSA 

VAHERUUMIDEKS JAOTAMINE, VEETIHEDUS JA ILMASTIKUKINDLUS 

Reegel 9. Topeltpõhjad reisi- ja kaubalaevades, välja arvatud tankerites 

37. Punkt 3 asendatakse järgnevaga: 

„3.1. Topeltpõhja sisse lastiruumide tühjendamiseks ehitatud väikesed kaevud ei tohi 

ulatuda allapoole rohkem kui vajalik. Vertikaalkaugus sellise kaevu põhjast kiilujoonega 

kattuva tasandini ei tohi mingil juhul olla väiksem kui h/2 või 500 mm, olenevalt sellest, 
kumb on suurem, või tuleb näidata laeva selle osa vastavust käesoleva reegli punktile 8. 
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3.2. Administratsioon võib lubada muid kaevusid (nt määrdeõli jaoks peamasinate all), 

kui on veendunud, et nende paigutus tagab käesoleva reegli kohase topeltpõhjaga 
samaväärse kaitse. 

3.2.1. 80 m pikkuse või pikema kaubalaeva või reisilaeva puhul tuleb tõendada 

samaväärse kaitse olemasolu, näidates, et laev peab vastu punktis 8 nimetatud põhja 

vigastustele. Teise võimalusena võivad kaevud määrdeõli jaoks peamasinate all eenduda 

kaugusega h määratud piirijoone all olevasse topeltpõhja tingimusel, et vertikaalkaugus 

sellise kaevu põhjast kiilujoonega kattuva tasandini ei ole väiksem kui h/2 või 500 mm, 

olenevalt sellest, kumb on suurem. 

3.2.2. Alla 80 m pikkusega kaubalaevades peavad seadmed tagama administratsiooni 
rahuldava ohutuse taseme.“ 

38. Punktid 6 kuni 8 asendatakse järgnevaga: 

„6. 80 m pikkuse või pikema kaubalaeva või reisilaeva osa, millesse ei ole topeltpõhja 

ehitatud punktide 1, 4 või 5 kohaselt, nagu on märgitud punktis 2, peab vastu pidama 

punktis 8 nimetatud põhja vigastustele laeva selles osas. Alla 80 m pikkusega 

kaubalaevades peavad alternatiivsed seadmed tagama administratsiooni rahuldava ohutuse 
taseme. 

7. Ebatavalise põhjakonstruktsiooniga 80 m pikkusel või pikemal kaubalaeval või 

reisilaeval peab tõestama, et laev suudab vastu pidada punktis 8 nimetatud 

põhjavigastusele. Alla 80 m pikkusega kaubalaevades peavad alternatiivsed seadmed 
tagama administratsiooni rahuldava ohutuse taseme. 

8. Vastavus punktidele 3.1, 3.2.1, 6 või 7 saavutatakse, näidates, et reegli 7-2 

kohaselt arvutatud si ei ole väiksem kui 1 kõigis tööolukordades põhja vigastuse korral 
alapunktis 8.2 nimetatud ulatuses mis tahes kohas laeva kahjustatud osas: 

8.1. Selliste ruumide üleujutamine ei tohi muuta kasutuskõlbmatuks avariitoite- ja 
valgustus-, siseside-, signaal- või muid avariiseadmeid laeva muudes osades. 

8.2. Vigastuse eeldatav ulatus on järgmine: 

  0,3 L laeva vööriperpendikulaarist  Laeva muu osa 

Pikiulatus 1/3 L2/3 või 14,5 m, olenevalt sellest, kumb 

on väiksem 

1/3 L2/3 või 14,5 m, olenevalt sellest, 

kumb on väiksem 

Põikiulatus B/6 või 10 m, olenevalt sellest, kumb on 

väiksem 

B/6 või 5 m, olenevalt sellest, kumb on 

väiksem 

Püstulatus, 

mõõdetuna 

kiilujoonelt 

B/20, kuid vähemalt 0,76 m ja mitte üle 2 m  B/20, kuid vähemalt 0,76 m ja mitte üle 

2 m 

 

8.3. Kui alapunktis 8.2 nimetatud maksimaalsest vigastusest väiksema ulatusega 
vigastus põhjustaks raskema seisundi, tuleks sellist vigastust arvestada.“ 
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Reegel 10. Veetihedate vaheseinte ehitus 

39. Punkt 1 asendatakse järgnevaga: 

„1. Veetihedad vaheruumideks jaotamise põik- või pikivaheseinad peab ehitama 

reeglis 2.17 nimetatud mõõtmetega. Igal juhul peavad veetihedad vaheruumideks 

jaotamise vaheseinad suutma taluda vähemalt rõhku, mis tekib reisilaevadel 
vaheseintetekini ja kaubalaevadel vabapardatekini ulatuvast veesambast.“ 

Reegel 12. Piigi ja masinaruumi vaheseinad, võllitunnelid jms 

40. Punkt 1 asendatakse järgnevaga: 

„1. Paigaldada tuleb põrkevahesein, mis on veetihe reisilaevade vaheseintetekini ja 

kaubalaevade vabapardatekini. See vahesein peab asuma vööriperpendikulaarist vähemalt 

0,05 L või 10 m kaugusel, olenevalt sellest, kumb on väiksem, ning kui administratsioon 

ei ole lubanud teisiti, siis mitte rohkem kui 0,08 L või 0,05 L + 3 m kaugusel, olenevalt 
sellest, kumb on suurem. 

2. Laev tuleb projekteerida nii, et reegli 7-2 kohaselt arvutatud si ei oleks väiksem kui 

1 suurimal vaheruumideks jaotamise süvisel lastimisolukorras, tasakiilul või vööritrimmi 

lastimisolukorras, kui laeva põrkevaheseinast vööri poole jäävasse mis tahes ossa voolab 

vesi sisse ilma vertikaalsete takistusteta.“ 

41. Punktid 2 kuni 10 asendatakse järgnevaga: 

„3. Kui laeva mis tahes osa ulatub allpool veeliini vööriperpendikulaarist ettepoole, nt 

pirnvöör, tuleb mõõta punktis 1 sätestatud kaugused punktist, mis asub kas: 

3.1. sellise esileulatuva osa pikkuse keskel; 

3.2. 0,015 L kaugusel vööriperpendikulaarist eespool või 

3.3.  3 m kaugusel vööriperpendikulaarist eespool, 

olenevalt sellest, milline neist annab väikseima mõõtmistulemuse. 

4. Vaheseinas võivad olla astmed või orvad tingimusel, et need on punktis 1 või 3 

ettenähtud piirides. 

5. Reisilaeva vaheseintetekist ja kaubalaeva vabapardatekist madalamale ei tohi 

paigaldada põrkevaheseina uksi, manluuke, pääsuavasid, ventilatsioonitorusid ega muid 
avasid. 

6.1. Põrkevaheseinast võib viia reisilaeva vaheseintetekist ja kaubalaeva 

vabapardatekist madalamal läbi mitte rohkem kui ühe toru vöörpiigi tankis oleva vedeliku 

jaoks tingimusel, et torul on kinnikeeratav klapp, mida saab juhtida reisilaeva 

vaheseintetekist või kaubalaeva vabapardatekist kõrgemalt, ning klapp asub vöörpiigi sees 

põrkevaheseina küljes; see ei kehti punktis 6.2 nimetatud juhul. Administratsioon võib 

siiski lubada selle klapi paigaldamist põrkevaheseina ahtripoolele tingimusel, et klapp on 

kõigis tööolukordades kergesti juurdepääsetav ja ruum, kus see asub, ei ole lastiruum. 

Kaubalaevadel võib torul teise võimalusena olla liblikklapp, mida sobivalt toetab tugipind 
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või äärik, ning mida saab juhtida vabapardatekist kõrgemalt. Kõik klapid peavad olema 

terasest, pronksist või muust heakskiidetud plastilisest materjalist. Harilikust malmist või 
samalaadsest materjalist klapid ei ole lubatud. 

6.2. Kui vöörpiik on jaotatud kahe erineva vedeliku hoidmiseks, võib administratsioon 

lubada viia põrkevaheseinast allpool läbi reisilaeva vaheseinteteki või kaubalaeva 

vabapardateki kaks toru, millest kumbki on paigaldatud punkti 6.1 kohaselt, tingimusel et 

administratsioon on veendunud, et teise toru paigaldamisele puudub teostatav alternatiiv ja 
säilitatakse laeva ohutus vöörpiigi täiendavat vaheruumideks jaotamist arvestades. 

7. Kui laeval on pikk vööri pealisehitis, tuleb pikendada põrkevaheseina 

ilmastikukindlana järgmise tekini reisilaeva vaheseinteteki või kaubalaeva vabapardateki 

kohal. Pikendust ei pea ehitama otse allpool oleva vaheseina kohale tingimusel, et kõik 

pikenduse osad, sealhulgas selle külge kinnitatud rambi osad asuvad punktis 1 või 3 

ettenähtud piirides, välja arvatud punktiga 8 lubatud erand, ja astme moodustav osa tekist 

on tehtud tõhusalt ilmastikukindlaks. Pikenduse paigaldamisel tuleb välistada võimalus, et 

vööriukse või rambi osa vigastuse või ärakukkumise korral vigastab see pikendust või 
rampi. 

8. Kui vööriuksed on paigaldatud ja kaldramp on osa põrkevaheseina pikendusest 

reisilaeva vaheseinteteki või kaubalaeva vabapardateki kohal, peab ramp olema kogu 

pikkuses ilmastikukindel. Kaubalaevadel võib see osa rambist, mis on rohkem kui 2,3 m 

vabapardatekist ülalpool, ulatuda ettepoole punktis 1 või 3 nimetatud piirist. Eeltoodud 
nõuetele mittevastavaid rampe ei loeta põrkevaheseina pikenduseks. 

9. Avade arv põrkevaheseina pikenduses vabapardateki kohal peab olema laeva 

projektile ja normaalsele kasutusele vastavalt minimaalne. Kõiki neid avasid peab saama 

ilmastikukindlalt sulgeda. 

10. Vaheseinad tuleb paigaldada nii, et need eraldavad masinaruumi eesmistest ja 

tagumistest lasti- ning majutus- ja teenindusruumidest, ning need tehakse veetihedaks kuni 

reisilaeva vaheseintetekini või kaubalaeva vabapardatekini. Samuti tuleb paigaldada 

ahterpiigi vahesein ja teha see kuni vaheseintetekini või vabapardatekini veetihedaks. 

Ahterpiigi vahesein võib siiski olla astmetega vaheseintetekist või vabapardatekist allpool 

tingimusel, et laeva ohutustase vaheruumideks jaotamise osas sellega ei vähene. 

11. Igal juhul peavad dedvudi torude ümber olema mõõduka suurusega veetihedad 

ruumid. Reisilaevades peab dedvudseadme tihend paiknema veetihedas võllitunnelis või 

muul veetihedal alal, mis on eraldatud dedvudi toru ruumist ja nii suur, et kui selle ujutab 

üle dedvudseadme tihendi kaudu lekkinud vesi, ei täitu vaheseintetekk veega. 

Kaubalaevades võidakse administratsiooni äranägemisel võtta muid meetmeid, et 
minimeerida vee laeva tungimise ohtu dedvudi toru seadmete vigastuse korral.“  
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Reegel 13. Avad reisilaevade veetihedates vaheseintes vaheseintetekist madalamal 

42. Punkt 11.1 asendatakse järgnevaga: 

„11.1. Kui šahtid või tunnelid juurdepääsu tagamiseks laevapere majutus- ja 

teenindusruumidest masinaruumidesse, torustiku jaoks või muuks otstarbeks viiakse läbi 

veetihedate vaheseinte, peavad need olema veetihedad ja vastama reegli 16-1 nõuetele. 

Juurdepääs vähemalt iga sellise tunneli või šahti ühte otsa, kui seda kasutatakse merel 

läbipääsuna, peab minema läbi šahti, mis ulatub veetihedana kõrguseni, mis on piisav, 

võimaldamaks juurdepääsu vaheseintetekist kõrgemal. Juurdepääs šahti või tunneli teise 

otsani võib minna läbi veetiheda ukse, mille tüübi määrab selle asukoht laevas. Sellised 

šahtid või tunnelid ei tohi ulatuda läbi esimese vaheruumideks jaotamise vaheseina 
põrkevaheseinast ahtri pool.“ 

Reegel 15. Avad laevakere plaadistuses reisilaevadel vaheseintetekist madalamal või 

kaubalaevadel vabapardatekist madalamal 

43. Punktid 4 ja 5.1 asendatakse järgnevaga: 

„4. Tõhusad hingedega sisemised illuminaatorite tormikaaned, mis on paigaldatud nii, 

et neid saab hõlpsasti ja tõhusalt sulgeda ning kinnitada veetihedalt, peab paigaldama 

kõigile pardailluminaatoritele, välja arvatud ahtri pool 1/8 laeva pikkusest 

vööriperpendikulaarist ja vaheseintetekist paralleelsena tõmmatud joone kohal laeva 

küljel, mille madalaim punkt on kõrgusel 3,7 m + 2,5% laeva laiusest suurima 

vaheruumideks jaotamise süvise kohal, kus illuminaatori tormikaaned võivad olla reisijate 

majutusruumides teisaldatavad, kui kehtiva rahvusvahelise laadungimärgi 

konventsiooniga ei nõuta illuminaatori tormikaante püsivat kinnitamist nende 

nõuetekohasesse asendisse. Sellised teisaldatavad illuminaatorite tormikaaned tuleb 
kinnitada vastavate pardailluminaatorite kõrvale. 

5.1. Pardailluminaatorit ei tohi paigaldada ruumidesse, mis on ette nähtud üksnes lasti 
vedamiseks.“ 

44. Punkt 8.2.1 asendatakse järgnevaga: 

„8.2.1. Läbi laevakere plaadistuse viidav väljavool ruumidest, mis asuvad reisilaeva 

vaheseintetekist või kaubalaeva vabapardatekist madalamal, tuleb kehtiva rahvusvahelise 

laadungimärgi konventsiooni nõuete kohaselt varustada kas ühe automaatse 

tagasilöögiklapiga, millel on kindel vahend selle sulgemiseks reisilaeva vaheseintetekist ja 

kaubalaeva vabapardatekist kõrgemal, või kahe automaatse tagasilöögiklapiga, millel ei 

ole kindlat sulgemisvahendit tingimusel, et sees olev klapp asub suurima vaheruumideks 

jaotamise süvise kohal ja on alati tööolukorras ülevaatuseks juurdepääsetav, välja arvatud 

punktis 8.3 nimetatud juhul. Kui paigaldatakse kindla sulgemisvahendiga klapp, peab selle 

käitamiskoht olema reisilaeva vaheseintetekist või kaubalaeva vabapardatekist kõrgemal 

alati kergesti juurdepääsetav ja varustatud vahenditega, mis näitavad, kas klapp on avatud 
või suletud.“ 

45. Punkt 8.4 asendatakse järgnevaga: 

„8.4. Liikuvad osad, mis läbivad laevakere plaadistust suurimast vaheruumideks 

jaotamise süvisest allpool, tuleb varustada administratsioonile vastuvõetava veetiheda 

tihendussüsteemiga. Seesmine tihend peab asuma sellise suurusega veetihedas ruumis, et 



MSC 98/23/Add.1 

Lisa 3, lk 16 

I:/MSC/98/MSC 98-23-Add-1.docx 

üleujutuse korral ei ujutata reisilaeva vaheseintetekki või kaubalaeva vabapardatekki üle. 

Administratsioon võib nõuda, et sellise ruumi üleujutamise korral peavad põhiline või 

avariielektrienergia ja -valgustus, siseside, signaalid või muud avariiseadmed laeva 
muudes osades jääma kasutatavaks.“ 

Reegel 16. Veetihedate uste, pardailluminaatorite jms konstruktsioon ja esmane 

katsetamine 

46. Reegli pealkiri asendatakse järgnevaga: 

 „Reegel 16. Veetihedate sulgude konstruktsioon ja esmane katsetamine.“ 

47. Punktid 1 ja 2 asendatakse järgnevaga: 

„1.1. Kõigi käesolevas reeglis viidatud veetihedate sulgude, näiteks uste, luukide, 

pardailluminaatorite, laevatreppide ja parda-lastiluukide, klappide, torude, tuharennide ja 
prügirennide projekt, materjalid ja konstruktsioon peavad administratsiooni rahuldama. 

1.2. Sellised klapid, uksed, luugid ja mehhanismid peavad olema sobivalt märgistatud, 
et tagada nende õige kasutamine maksimaalse ohutuse tagamiseks. 

1.3. Vertikaalsete veetihedate uste raamid peavad olema ilma põhjasooneta, millesse 
võib koguneda mustus ja takistada ukse korralikku sulgumist. 

2. Veetihedaid uksi ja luuke peab katsetama veesambast tuleneva veerõhuga, mida 

need võivad taluda vee sissevoolu vahe- või lõppetapis. Kaubalaevadel, millele ei kehti 

vigastatud laeva püstuvusnõuded, katsetatakse veetihedaid uksi ja luuke veesambast 

tuleneva veerõhuga, mida mõõdetakse ava alumisest servast ühe meetrini vabapardateki 

kohal. Kui üksikuid uksi ja luuke ei katsetata isolatsiooni või viimistluselementide 

võimaliku vigastamise tõttu, võidakse üksikute uste ja luukide katsetamine asendada igat 

tüüpi ja suurusega ukse või luugi prototüübi survekatsega, mille katsesurve vastab 

vähemalt kavandatud asukoha jaoks nõutavale veesambale. Prototüübi katse tuleb teha 

enne uste või luukide paigaldamist. Paigaldusmeetod ja -kord uste või luukide 

paigaldamiseks laeval peab vastama prototüübi katse paigaldusmeetodile ja -korrale. 

Laevale paigaldamisel tuleb kontrollida iga ukse või luugi nõuetekohast paigalduspinda 
vaheseina, raami ja ukse vahel või teki, krae ja luugi vahel.“ 

Reegel 16-1. Veetihedate tekkide, šahtide jms konstruktsioon ja esmane katsetamine 

48. Punktid 2 ja 3 asendatakse järgnevaga: 

„2. Kui reisilaevas konstruktsiooni läbiv ventilatsioonišaht läbib vaheseinteteki 

veetihedat ala, peab šaht vastu pidama veerõhule, mis võib šahtis tekkida pärast 
maksimaalse lubatud kreeninurga arvestamist reegli 7-2 kohaselt. 

3. Kui parvlaevas osa vaheseinteteki läbiviigust või kogu läbiviik on peamisel 

autotekil, peab šaht vastu pidama autotekil lõksus oleva vee liikumisest (loksumisest) 
tekkivale löögisurvele.“  
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Reegel 17. Reisilaevade sisemine veetihedus vaheseintetekist kõrgemal 

49. Punkt 3 asendatakse järgnevaga: 

„3. Pealisehitistes lõppevaid õhutorusid, millele ei ole paigaldatud veetihedaid 
sulgemisvahendeid, loetakse reegli 7-2.6.1.1 kohaldamisel kaitseta avadeks.“ 

B-4 OSA 

PÜSTUVUSE JUHTIMINE 

Reegel 19. Vigastuse kontrolli teave 

50. Punkt 2 kustutatakse ning ülejäänud punktide numeratsiooni muudetakse vastavalt. 

51. Reegli 19 järele lisatakse uus reegel 19-1 järgnevas sõnastuses: 

 „Reegel 19-1 

 Reisilaeva vigastuse kontrolli õppused 

 1. Käesolevat reeglit kohaldatakse enne 1. jaanuari 2020, 1. jaanuaril 2020 või hiljem 
ehitatud reisilaevadele. 

2. Laeva vigastuse kontrolli õppus toimub vähemalt iga 3 kuu järel. Igal õppusel ei 

pea osalema terve laevapere, vaid need laevapere liikmed, kellel on laeva vigastuse 
kontrolliga seotud kohustused. 

3. Laeva vigastuse kontrolli õppuse stsenaariume muudetakse igal õppusel, nii et 

hädaolukorra tingimusi simuleeritakse erinevate vigastustega ning õppus viiakse läbi nii, 
nagu oleks tegemist tegeliku hädaolukorraga. 

4. Laeva vigastuse kontrolli õppus hõlmab: 

4.1. laeva vigastuse kontrolliga seotud kohustustega laevapereliikmete 

ilmumist kogunemiskohta ja laevahäirete kavas kirjeldatud ülesanneteks 
valmistumist reegli II/8 nõuete kohaselt; 

4.2. laeva vigastuse kontrolli teabe ja vigastatud laeva püstuvusarvuti 

kasutamist, kui see on olemas,  hindamaks püstuvust simuleeritud vigastuse korral; 

4.3. sideühenduse loomist laeva ja olemasoleva kaldatoetuse vahel; 

4.4. veetihedate uste ja muude veetihedate sulgude käsitsemist; 

4.5. kui on paigaldatud vee sissevoolu tuvastamise süsteemid, siis pädevuse 
tõestamist nende kasutamisel laevahäirete kavas kirjeldatud ülesannete kohaselt; 

4.6. kui on paigaldatud ülevooluseadmete ja õigeks trimmimise süsteemid, siis 

pädevuse tõestamist nende kasutamisel laevahäirete kavas kirjeldatud ülesannete 

kohaselt; 
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4.7. pilsipumpade käsitsemist ning pilsi häirete ja automaatsete pilsipumpade 

käivitussüsteemide kontrollimist ning 

4.8. juhendamist vigastuste ülevaatuse tegemiseks ja laeva vigastuse kontrolli 

süsteemide kasutamiseks. 

5. Vähemalt üks laeva vigastuse kontrolli õppus igal aastal hõlmab kaldatoetuse 

aktiveerimist, kui toetust osutatakse reegli II-1/8-1.3 kohaselt, et hinnata püstuvust 
simuleeritud vigastuse korral. 

6. Igale laevapere liikmele, kel on laeva vigastuse kontrolliga seotud kohustused, 
tutvustatakse tema kohustusi ja teavet vigastuse kontrolli kohta enne reisi algust. 

7. Iga laeva vigastuse kontrolli õppuse kohta tehakse kanne samal viisil, nagu on 
reegli III/19.5 kohaselt ette nähtud teiste õppuste puhul.“ 

52. Reegli 20 senine pealkiri ja punkt 1 asendatakse järgnevaga: 

 „Reegel 20 

Laevade lastimine 

 1. Pärast laeva lastimise lõppu ja enne laeva väljumist peab kapten määrama laeva 

trimmi ja püstuvuse ning samuti kindlaks tegema ja registreerima, et laev on püstiasendis 

ja täidab asjakohaste reeglite püstuvuskriteeriume. Laeva püstuvus määratakse alati 

arvutustega või tagades, et laev on lastitud heakskiidetud püstuvusteabe raames ühe 

eelhinnatud lastimisseisundi kohaselt. Administratsioon võib lubada selleks kasutada 

elektroonilist lastimis- ja püstuvusarvutit või samaväärseid vahendeid.“ 

Reegel 21. Veetihedate uste jms perioodiline käitamine ja ülevaatus reisilaevades 

53. Punkt 1 asendatakse järgnevaga: 

 „1. Igal nädalal peavad toimuma veetihedate uste, pardailluminaatorite, piigartite 

klappide ja sulgurmehhanismide, tuharennide ja prügirennide töökatsetused. Laevades, 

mille reis kestab kauem kui ühe nädala, korraldatakse täielikud töökatsetused enne reisi 
algust ja muud katsetused seejärel reisi ajal vähemalt üks kord nädalas.“ 

54. Punkt 4 asendatakse järgnevaga: 

 „4. Kõigi käesoleva reegliga nõutavate töökatsetuste ja ülevaatuste kohta tuleb teha 

kanne logiraamatusse koos võimalike leitud puuduste üksikasjaliku kirjeldusega.“ 

Reegel 22. Vee sissevoolu jms ennetamine ja kontrollimine 

55. Punktis 1 asendatakse esimese lause lõpus sõnad „punktide 3 ja 4“ sõnadega „punkti 3“. 
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56. Punkt 2 asendatakse järgnevaga: 

„2. Reisilaeva vaheseintetekist või kaubalaeva vabapardatekist madalamal asuvad 

veetihedad uksed maksimaalse vaba ava laiusega üle 1,2 m peab hoidma reisi ajal 

suletuna, välja arvatud piiratud ajavahemike jooksul, kui administratsioon peab seda 

hädavajalikuks.“ 

57. Punkt 3 asendatakse järgnevaga: 

„3. Veetihedat ust võib reisi ajal avada reisijate või laevapere läbilaskmiseks või kui 

töö ukse vahetus läheduses nõuab, et see on avatud. Uks tuleb viivitamata sulgeda, kui 

sealt on läbi mindud või kui lõpetatakse töö, mis nõudis selle avatuna hoidmist. 

Administratsioon võib anda loa sellise veetiheda ukse avamiseks reisi ajal üksnes pärast 

hoolikat mõju kaalumist laeva käitamisele ja hukkumatusele, arvestades IMO suuniseid*. 

Veetihe uks, mille avamine reisi ajal on lubatud, tuleb selgelt tähistada laeva 

püstuvusteabes ning see peab alati olema valmis viivitamatuks sulgemiseks. 

_________________ 

* Vt Muudetud suunised reisilaevade veetihedate uste kohta, mida võib avada reisi ajal (MSC.1/Circ.1564).“ 

58. Punktid 4 kuni 8 asendatakse järgnevaga: 

„4. Teisaldatavad plaadid vaheseintel peavad alati olema paigas enne reisi algust ja 

neid ei tohi eemaldada reisi ajal, välja arvatud tungiva vajaduse korral kapteni 

äranägemisel. Nende asendamisel tuleb võtta vajalikud ettevaatusabinõud, et tagada 

ühenduste veetihedus. Masinaruumides reegli 13.10 kohaselt lubatud jõuajamiga 

veetihedad uksed tuleb sulgeda enne reisi algust ja need peavad jääma reisi ajal suletuks, 

välja arvatud tungiva vajaduse korral kapteni äranägemisel. 

5. Veetihedatesse vaheseintesse paigaldatud veetihedad uksed, mis jagavad lasti 

tekiruumide vahel reegli 13.9.1 kohaselt, tuleb sulgeda enne reisi algust ja hoida reisi ajal 

suletuna. Selliste uste avamise või sulgemise aeg tuleb kanda logiraamatusse, mille 

administratsioon on määranud. 

6. Reisilaeva vaheseintetekist või kaubalaeva vabapardatekist madalamale 

paigaldatud laevatrepp, lastiluugid ja tankimise pardaavad tuleb sulgeda kindlalt ja 

veetihedalt enne reisi algust ning hoida reisi ajal suletuna. 

7. Järgmised reisilaeva vaheseintetekist või kaubalaeva vabapardatekist kõrgemal 

asuvad uksed tuleb sulgeda ja lukustada enne reisi algust ning hoida suletuna ja 

lukustatuna, kuni laev on järgmise kai ääres: 

7.1. lastiluugid kereplaadistuses või kinniste pealisehitiste piirides; 

 7.2. punktis 7.1 näidatud kohtadesse paigaldatud vöörivisiirid; 

 7.3. lastiluugid põrkevaheseinas ja 

 7.4. rambid, mis on alternatiiviks punktides 7.1–7.3 (kaasa arvatud) 

määratletud sulgemisviisidele.“ 

  



MSC 98/23/Add.1 

Lisa 3, lk 20 

I:/MSC/98/MSC 98-23-Add-1.docx 

59. Senise punkti 9 numeratsiooni muudetakse selliselt, et see on nüüd punkt 8, ning punktid 

10 kuni 16 asendatakse järgnevaga: 

„9. Olenemata punktide 7.1 ja 7.4 nõuetest võib administratsioon lubada, et 

konkreetsed uksed avatakse kapteni äranägemisel, kui see on vajalik laeva käitamiseks või 

reisijate laevale ja maale minekuks, kui laev on ohutus ankrukohas ja tingimusel, et laeva 
ohutust ei vähendata. 

10. Kapten peab tagama punktis 7 viidatud uste sulgemise ja avamise tõhusa kontrolli- 
ja teavitamissüsteemi rakendamise. 

11. Kapten peab tagama enne reisi algust, et administratsiooni ettenähtud 

logiraamatusse tehakse kanne punktis 12 nimetatud uste sulgemise aja kohta ja 
konkreetsete uste avamise aja kohta punkti 13 kohaselt. 

12. Hingedega uksed, teisaldatavad plaadid, pardailluminaatorid, maabumissild, lasti- 

ja punkerdusluugid ning muud avad, mida käesolevate reeglite kohaselt tuleb hoida reisi 

ajal suletuna, tuleb sulgeda enne reisi algust. Selliste uste avamise ja sulgemise aeg (kui 

see on käesolevate reeglite alusel lubatud) tuleb registreerida logiraamatus, mille 
administratsioon on määranud. 

13. Kui vahetekil on reeglis 15.3.2 viidatud pardailluminaatori alaserv allpool joont, 

mis on paralleelne reisilaeva vaheseintetekiga või kaubalaeva vabapardatekiga laeva 

pardas ja mille madalaim punkt on 1,4 m + 2,5% laeva laiusest veest kõrgemal, kui reis 

algab, tuleb sulgeda kõik pardailluminaatorid vahetekkidel veetihedalt ja lukustada enne 

reisi algust ning neid ei tohi avada enne, kui laev saabub järgmisse sadamasse. Käesoleva 

punkti kohaldamisel võib vajadusel teha asjakohase erandi magevee puhul. 

13.1. Selliste pardailluminaatorite avamise aeg sadamas ning nende sulgemise ja 

lukustamise aeg enne reisi algust tuleb kanda logiraamatusse, mille 
administratsioon on määranud. 

13.2. Igale laevale, mille üks või mitu pardailluminaatorit on paigaldatud nii, et 

punkti 13 nõuded kehtiksid suurimal vaheruumideks jaotamise süvisel, võib 

administratsioon seada piirava keskmise süvise, millel nende pardailluminaatorite 

alaservad on üle joone, mis on paralleelne reisilaeva vaheseintetekiga või 

kaubalaeva vabapardatekiga laeva pardas ja mille madalaim punkt on 1,4 m + 

2,5% laeva laiusest veeliini kohal, mis vastab piiravale keskmisele süvisele ja 

mille juures on seetõttu reisi alustamine lubatud ilma neid sulgemata ja 

lukustamata, ning avada neid reisi ajal kapteni vastutusel. Troopikaaladel, mis on 

määratletud kehtivas rahvusvahelises laadungimärgi konventsioonis, võidakse 

sellist piiratud süvist suurendada 0,3 m võrra. 

14. Pardailluminaatorid ja nende tormikaaned, mis ei ole reisi ajal ligipääsetavad, peab 

sulgema veetihedalt enne reisi algust.  
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15. Kui lasti veetakse reeglis 15.5.2 viidatud ruumides, tuleb sulgeda 

pardailluminaatorid ja nende tormikaaned veetihedalt ja lukustada enne lasti vedamist 

ning selliste illuminaatorite ja tormikaante sulgemise ja lukustamise aeg registreerida 
logiraamatus, mille administratsioon on määranud.“ 

60. Senise punkti 17 numeratsiooni muudetakse selliselt, et see on nüüd punkt 16. 

Reegel 22-1. Vee sissevoolu tuvastamise süsteemid 1. juulil 2010 või hiljem ehitatud 

reisilaevadel, mis veavad 36 või rohkem inimest 

61. Reeglis 22-1 kustutatakse pealkirjast sõnad „1. juulil 2010 või hiljem ehitatud“. 

Reegel 23. Parvlaevade erinõuded 

62. Reegli senine sõnastus asendatakse järgnevaga: 

„1. Eritekkidel (parkimistekkidel) ja autotekkidel peab patrullima või neid pidevalt 

jälgima tõhusate vahenditega, näiteks jälgimiskaameraga, et tuvastada reisi ajal 

ebasoodsates ilmastikuoludes sõidukite liikumine ja reisijate volitamata ligipääs neile 
tekkidele. 

2. Laeval peab hoidma määratud kohtades dokumenteeritud tegevusjuhiseid kõigi 

pardaluukide, lastiluukide ja muude sulgurseadmete veetiheda sulgemise ja kinnitamise 

kohta, mis avatuna või nõuetekohaselt kinnitamata võivad administratsiooni arvates 
põhjustada vee sissevoolu eritekile (parkimistekile) või autotekile. 

3. Kõik pääsud autotekilt ja rampidelt vaheseintetekist madalamal asuvatesse 

ruumidesse tuleb sulgeda enne reisi algust ja need peavad jääma suletuks, kuni laev on 
järgmise kai ääres. 

4. Kapten peab tagama punktis 3 viidatud pääsude sulgemise ja avamise tõhusa 
kontrolli- ja teavitamissüsteemi rakendamise. 

5. Kapten peab tagama enne reisi algust, et reegliga 22.12 nõutavasse logiraamatusse 
tehakse kanne punktis 3 viidatud pääsude viimase sulgemise aja kohta. 

6. Olenemata punkti 3 nõuetest võib administratsioon lubada mõne pääsu avamist 

reisi ajal, kuid üksnes ajaks, mis on läbipääsu võimaldamiseks piisav ja, kui see on nõutav, 

laeva oluliseks tööks. 

7. Kõik põik- või pikivaheseinad, mida peetakse tõhusaks autotekile kogunenud 

merevee piiramiseks, peavad olema paigas ja kinnitatud enne reisi algust ning jääma 
kohale ja kinnitatuks, kuni laev on järgmise kai ääres. 

8. Olenemata punkti 7 nõuetest võib administratsioon lubada sellistes vaheseintes 

mõne pääsu avamist reisi ajal, kuid üksnes ajaks, mis on läbipääsu võimaldamiseks piisav 

ja, kui see on nõutav, laeva oluliseks tööks. 

9. Kõigis parvlaevades peab kapten või määratud tüürimees tagama, et ilma kapteni 
või määratud tüürimehe selgesõnalise loata ei lubata reisijaid reisi ajal suletud autotekile.“  
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63. Reeglis 24 asendatakse senine pealkiri ja punkt 1 järgnevaga: 

„Reegel 24. Lisanõuded vee sissevoolu jms ärahoidmiseks ja kontrollimiseks 

kaubalaevades 

1. Avad laevakere plaadistuses allpool vigastuse püstulatust piiravat tekki tuleb hoida 

reisi ajal pidevalt suletuna.“ 

64. Punkt 3 asendatakse järgnevaga: 

„3. Veetihedad uksed või rambid, mis on paigaldatud laeva sisse jaotama suuri 

lastiruume vaheruumideks, tuleb sulgeda enne reisi algust ja hoida reisi ajal suletuna; 

nende uste avamise ja sulgemise aeg tuleb kanda logiraamatusse, mille administratsioon 

on määranud.“ 

C OSA 

MEHAANILISED SEADMED 

Reegel 35-1. Pilsi pumbasüsteemid ja seadmed 

65. Punkti 2.6 lõppu lisatakse uus lause järgnevas sõnastuses: 

„Laevadel, millele kohaldub reegel II-1/1.1.1.1, tuleb püstuvuse vähenemisega seotud 

eriliste ohtude korral, kui on paigaldatud statsionaarsed fikseeritud rõhuga veepihustus-
tulekustutussüsteemid, lähtuda reeglist II-2/20.6.1.4.“ 

66. Punktis 3.2 asendatakse senine sõnastus reisijate ja laevapere ruumide kogumahu kohta 
vaheseintetekist madalamal ehk P järgnevaga: 

 „P = reisijate ja laevapere ruumide kogumaht vaheseintetekist madalamal (kuupmeetrites), 

mis on ette nähtud reisijatele ja laevaperele majutamiseks ja kasutamiseks, välja arvatud 
pagasi- ja laoruumid ning toidulaod;“ 

67. Punktis 3.4 asendatakse senine sissejuhatav lõik järgnevaga: 

 „3.4. 91,5 m pikkusel (L) või pikemal laeval või laeval, millel punkti 3.2 kohaselt 

arvutatud pilsipumpade arv on 30 või rohkem, peab nende seadistus olema selline, et 

kõigis üleujutusoludes, millele laev peab vastu pidama, on kasutatav vähemalt üks 

jõuajamiga pilsipump, ning laevadel, millele kohaldub reegel II-1/1.1.1.1, kõigis 
üleujutusoludes, arvestades reeglis 8 nimetatud väiksemaid kahjusid, järgmiselt:“ 

68. Punkti 3.10 lõppu lisatakse järgmine uus lause: 

 „Laevadel, millele kohaldub reegel II-1/1.1.1.1, peab arvestama suurima vaheruumideks 

jaotamise süvisena kõrgeimat vaheruumideks jaotamise veeliini.“ 
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II-2 PEATÜKK  

KONSTRUKTSIOON – TULEKAITSE, TULEKAHJU AVASTAMINE JA 

TULEKUSTUTUS  

A OSA  

ÜLDSÄTTED  

Reegel 3. Mõisted 

69. Reegel II-2/3.56 asendatakse järgnevaga: 

„56. autolastilaev – kaubalaev, mis veab kaupa ainult autolastitekkidel või autotekkidel 

ja mis on mõeldud juhita ja lastita mootorsõidukite vedamiseks lastina.“ 

C OSA 

TULE SUMMUTAMINE 

Reegel 9. Tule ohjeldamine 

70. Punkti 4.1.3.3 järel lisatakse järgnevad uued punktid 4.1.3.4 kuni 4.1.3.6: 

„4.1.3.4. Olenemata punkti 4.1.3.3 nõudest kohalduvad punktide 4.1.3.5 ja 4.1.3.6 

nõuded 1. jaanuaril 2020 või hiljem ehitatud laevadele. 

4.1.3.5. Rohkem kui 36 reisijat vedavatel laevadel peavad aknad, mis asuvad 

päästevahendite, päästevahenditesse asumise ja kogunemiskohtade, evakuatsooniteedeks 

kasutatavate välistreppide ja avatekkide poole, ja aknad, mis asuvad allpool päästeparvi ja 

mere-evakuatsioonisüsteemide liugteid päästevahenditesse asumise alal, olema tabelis 9.1 

nõutava tulekindlusega. Kui akende jaoks on paigaldatud automaatsed erisprinkleripead, 

võib A-0-klassi aknaid aktsepteerida samaväärsetena. Käesoleva punkti alusel 

käsitlemiseks peavad sprinklerid olema kas: 

4.1.3.5.1. akende kohal asuvad spetsiaalsed sprinklerid, mis paigaldatakse 

lisaks tavalistele sprinkleritele, või 

4.1.3.5.2. tavalised laesprinklerid, mis on paigaldatud nii, et akent kaitstakse 

keskmise kulunormiga vähemalt 5 liitrit/min ruutmeetri kohta, ja katvusala 
arvutuses on arvestatud täiendavat aknapinda, või 

4.1.3.5.3. veeudu pihusteid on katsetatud ja need on heaks kiidetud IMO 
suuniste* kohaselt ning 

laeva küljel päästepaatidesse asumise alast allpool asuvad aknad peavad olema 
vähemalt A-0-klassiga võrdse tulekindlusega. 

4.1.3.6. Kuni 36 reisijat vedavatel laevadel peavad aknad, mis asuvad päästevahendite, 

liugtee ja päästevahenditesse asumise alade poole ja allpool neid alasid, olema vähemalt 

A-0- klassiga võrdse tulekindlusega. 
________________ 
* Vt muudetud suuniseid SOLAS-e reeglis II-2/12 viidatud sprinklersüsteemidega samaväärsete süsteemide heakskiitmise kohta 

(resolutsioon A.800(19), muudetud).“ 
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G OSA 

ERINÕUDED 

Reegel 20. Autolastitekkide, eritekkide (parkimistekkide) ja autotekkide kaitse 

71. Punkti 2.1 numeratsiooni muudetakse nii, et see on nüüd 2.1.1 ning selle järele lisatakse 
järgnev punkt 2.1.2: 

„2.1.2. Kõigil laevadel võib sõidukeid, mille paakides on nende liikumiseks vajalik 

kütus, vedada muudel lastitekkidel peale autolastitekkide, eritekkide (parkimistekkide) 

või autotekkide, kui on täidetud on järgmised tingimused: 

  2.1.2.1. sõidukid ei kasuta lastitekkidel oma mootoreid; 

  2.1.2.2. lastitekid vastavad reegli 19 asjakohastele nõuetele ning 

  2.1.2.3. sõidukeid veetakse kooskõlas IMDG koodeksiga, nagu on määratletud 
reeglis VII/1.1.“ 

Reegel 20-1. Nõuded autolastilaevadele, mis veavad lastina mootorsõidukeid, mille paakides 

on nende liikumiseks vajalik suruvesinik või -maagaas 

72. Punkt 2.1 asendatakse järgnevaga: 

„2.1. Lisaks reegli 20 nõuete täitmisele peavad 1. jaanuaril 2016 või hiljem ehitatud 

autolastilaevad, mis on kavandatud vedama lastina mootorsõidukeid, mille paakides on 

nende liikumiseks vajalik suruvesinik või surumaagaas, vastama käesoleva reegli punktide 
3–5 nõuetele.“ 
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III PEATÜKK 

Päästevahendid ja -seadmed 

A OSA 

ÜLDSÄTTED 

Reegel 1. Kohaldamine 

73. Punkt 4 asendatakse järgnevaga: 

„4. Enne 1. juulit 1998 ehitatud laevade puhul peab administratsioon tagama, et: 

4.1. punkti 4.2 kohased nõudeid, mida kohaldatakse uute või olemasolevate 

laevade suhtes enne 1. juulit 1998 kehtinud 1974. aasta rahvusvahelise 

konventsiooni inimelude ohutusest merel III peatüki alusel nii, nagu on nimetatud 
peatükis ette nähtud; 

4.2. kui päästevahendid või -seadmed nendel laevadel asendatakse või tehakse 

neis laevades ulatuslikke remonditöid, ümberehitusi või muudatusi, mis hõlmavad 

olemasolevate päästevahendite või -seadmete asendamist või täiendamist, vastavad 

sellised päästevahendid või -seadmed käesoleva peatüki nõuetele, kuivõrd see on 

põhjendatud ja teostatav. Kui siiski päästepaat või -parv, välja arvatud täispuhutav 

päästeparv, asendatakse ilma selle veeskamisvahendit asendamata või vastupidi, 
võib päästepaat või -parv või veeskamisvahend olla asendatavaga sama tüüpi ning 

4.3. täidetakse reeglite 30.3 ja 37.3.9 nõudeid.“ 

B OSA 

NÕUDED LAEVADELE JA PÄÄSTEVAHENDITELE 

Reegel 30. Õppused 

74. Punkti 2 järele lisatakse järgmine uus punkt 3: 

 „3. Laeva vigastuse kontrolli õppused viiakse läbi reegli II-1/19.1 nõuete kohaselt.“ 

Reegel 37. Laevahäirete kava ja hädaolukorra juhendid 

75. Punkti 3 alapunktid 3.7 ja 3.8 asendatakse järgnevaga: 

 „3.7. tulekahjudega tegelema määratud tuletõrjerühmade mehitamine; 

3.8. tuletõrjeseadmete ja -süsteemide kasutamisega seoses määratud eriülesanded ning 

3.9. reisilaevadel vigastuse kontroll üleujutusega seotud hädaolukordades.“ 
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LIIDE 

TUNNISTUSED 

VARUSTUSE NIMEKIRI REISILAEVA OHUTUSE TUNNISTUSE JUURDE (VORM P) 

76. 5. osas asendatakse punkt 3.1 alljärgnevaga: 

„3.1. Üleilmse satelliitnavigatsiooni süsteemi vastuvõtja / maapealne raadio-
navigatsioonisüsteem / mitmesüsteemne laeva raadionavigatsiooni vastuvõtja 3'4“ 

VARUSTUSE NIMEKIRI KAUBALAEVA OHUTUSE TUNNISTUSE JUURDE 

(VORM E) 

77. 3. osas asendatakse punkt 3.1 alljärgnevaga: 

„3.1. Üleilmse satelliitnavigatsiooni süsteemi vastuvõtja / maapealne raadio-
navigatsioonisüsteem / mitmesüsteemne laeva raadionavigatsiooni vastuvõtja 2'3“ 

VARUSTUSE NIMEKIRI KAUBALAEVA OHUTUSE TUNNISTUSE JUURDE  

(VORM C) 

78. 5. osas asendatakse punkt 3.1 alljärgnevaga: 

„3.1. Üleilmse satelliitnavigatsiooni süsteemi vastuvõtja / maapealne raadio-
navigatsioonisüsteem / mitmesüsteemne laeva raadionavigatsiooni vastuvõtja 2'3“ 

* * * 

 


