
   
 

   
 

 

LISA 2 

SOLASi konverentside vastuvõetud resolutsioonide loetelu 

 
1974. aasta rahvusvaheline konverents inimelude ohutusest merel (oktoober 1974) 
Resolutsioon 1 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 

põhjalik läbivaatamine 
Resolutsioon 2 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 

kiire muutmise kord ja jõustumine 
Resolutsioon 3 Hääleõigus meresõiduohutuse komitees muudatuste vastuvõtmisel 
Resolutsioon 4 1960. aasta ohutuse konverentsi soovitused ja IMO assamblee 

resolutsioonid seoses 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni 
inimelude ohutusest merel reeglitega 

Resolutsioon 5  Soovitused 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude 
ohutusest merel mõõtühikute süsteemi kasutamise kohta 

 
1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel osalisriikide 
valitsuste konverents (mai 1994) 
Resolutsioon 1 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 

lisa muudatuste vastuvõtmine 
Resolutsioon 2 Laevade ohutu käitamise juhtimist käsitleva 1974. aasta SOLASi 

konventsiooni IX peatüki rakendamine 
Resolutsioon 3 Rahvusvahelise ohutusjuhtimise (ISM) koodeksi rakendamine 

kaubalaevadele kogumahutavusega alla 500 
Resolutsioon 4 Kiirendatud vaikiva aktsepteerimise kord erandlikes olukordades 1974. 

aasta SOLASi konventsiooni alusel 
Resolutsioon 5  1974. aasta SOLASi konventsiooni XI peatüki tulevased muudatused 

meresõiduohutuse parendamise erimeetmete kohta 
 
1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel osalisriikide 
valitsuste konverents (november 1995) 
Resolutsioon 1 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel lisa 

muudatuste vastuvõtmine 
Resolutsioon 2 Tulekustutuse korraldus reisilaevade masinaruumides 
Resolutsioon 3 Evakuatsiooni korraldus enne 1. juulit 1997 ehitatud laevadel 
Resolutsioon 4 Maksimaalne evakuatsiooniaeg uutel parvlaevadel 
Resolutsioon 5 1974. aasta SOLASi konventsiooni III peatüki muudatused 
Resolutsioon 6 Parvlaevade päästeparvede väikese võimsusega juhtraadioseadmed 
Resolutsioon 7 Nõuete, suuniste ja tehniliste nõuete väljatöötamine 
Resolutsioon 8 Hädateated: kohustused ja protseduurid 



   
 

   
 

Resolutsioon 9 Automaatsed laeva identifitseerimise vastamis-/ülekandesüsteemid 
Resolutsioon 10 Töökeelte kehtestamine laevadel 
Resolutsioon 11 Käitamispiirangud reisilaevadel 
Resolutsioon 12 Reisiinfo salvestid 
Resolutsioon 13 Lastikinnitusvahendid 
Resolutsioon 14 Parvlaevade eripüstuvusnõuete regionaalsed kokkulepped 
 
1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel osalisriikide 
valitsuste konverents (november 1997) 
Resolutsioon 1 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel lisa 

muudatuste vastuvõtmine 
Resolutsioon 2 Muudatuste vastuvõtmine suunistes puistlastilaevade ja naftatankerite 

ülevaatuste käigus tehtavate kontrollide tõhustatud programmi kohta 
(resolutsioon A.744(18)) 

Resolutsioon 3 Soovitus vastavuse kohta SOLASi reegliga XII/5 
Resolutsioon 4 Kahe eesmise lastiruumi vahelise veetiheda vertikaalselt gofreeritud 

põikvaheseina talastiku ja plaadistuse ristlõigete hindamise ja eesmise 
lastiruumi lubatud koormuse hindamise standardid 

Resolutsioon 5 Soovitus lastimisinstrumentide kohta 
Resolutsioon 6 1974. aasta SOLASi IX peatükis, muudetud 1994. aastal, toodud mõiste 

puistlastilaev tõlgendamine 
Resolutsioon 7 Laiendatud ülevaatused, mis tehakse enne muudatuste jõustumist 
Resolutsioon 8 Edasine töö seoses puistlastilaevade ohutusega 
Resolutsioon 9  Rahvusvahelise ohutusjuhtimise (ISM) koodeksi rakendamine 
 
1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel osalisriikide 
valitsuste konverents (detsember 2002) 
Resolutsioon 1 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 

lisa muudatuste vastuvõtmine 
Resolutsioon 2 Rahvusvahelise laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi 

vastuvõtmine 
Resolutsioon 3 Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni edasine töö meresõidu turvalisuse 

parendamisel 
Resolutsioon 4 1974. aasta SOLASi konventsiooni XI-1 ja XI-2 peatüki tulevased 

muudatused erimeetmete kohta meresõiduohutuse ja turvalisuse 
parendamiseks 

Resolutsioon 5 Tehnilise koostöö ja abistamise edendamine 
Resolutsioon 6 Meresõidu turvalisuse parendamise erimeetmete ennetähtaegne 

rakendamine 
Resolutsioon 7 Asjakohaste meetmete kehtestamine nende laevade, sadamarajatiste, 

positsioonil asuvate liikuvate merepuurimisaluste ning kinnis- ja 



   
 

   
 

ujuvplatvormide turvalisuse parendamiseks, mida ei hõlma 1974. aasta 
SOLASi konventsiooni XI-2 peatükk 
 

Resolutsioon 8 Turvalisuse parendamine koostöös Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooniga 

Resolutsioon 9  Turvalisuse parendamine koostöös Maailma Tolliorganisatsiooniga 
Resolutsioon 10 Laevade kaugtuvastamise ja jälgimise ennetähtaegne rakendamine 
Resolutsioon 11 Inimfaktoriga seotud aspektid ja meremeeste maaleminek 
 

 




