
I LISA LIITED 

I liide  Naftaloetelu 

II liide  Rahvusvahelise naftareostuse vältimise tunnistuse (IOPP) ja lisade vorm 

III liide Naftaraamatu vorm 

 

 

I LIIDE 

 

NAFTALOETELU* 

 

Asfaldilahused      Bensiini lähteained 

Lähteained       Alküülitud kütus 

Katusebituumeni lähteaine     Reformaadid 

Otsedestillatsiooni jääk     Polümeerkütus 

      

     Bensiinid 

Gaasikondensaat (looduslik)  

Naftatooted 

Selitatud       Autobensiin 

Toornafta       Lennukibensiin 

Toornaftat sisaldavad segud     Otsedestillaat 

Diislikütus       Kütteõli nr 1 (petrool) 

Kütteõli nr 4       Kütteõli nr 1-D 

Kütteõli nr 5       Kütteõli nr 2 

Kütteõli nr 6       Kütteõli nr 2-D 

Raske kütteõli 

Maanteeõli 

Trafoõli       Reaktiivkütused 

Aromaatne nafta (välja arvatud taimeõli)   JP-1 (petrool) 

Määrdeõlid ja lähteained     JP-3 

Mineraalõli       JP-4 



Mootoriõli       JP-5 (raskpetrool) 

Immutusõli       Turbiinikütus 

Spindliõli       Petrool 

Turbiiniõli       Lakibensiin 

Destillaadid 

Otsedestillaat 

Äkkdestillaadid      Raskbensiin 

Solventnafta 

Tööstusbensiin 

Diislifraktsioon      Destillatsiooni põhifraktsioon 

Krakitud diislifraktsioon 
 

* See naftaloetelu ei tarvitse olla täielik. 

 



 
II LIIDE 

 

RAHVUSVAHELISE NAFTAREOSTUSE VÄLTIMISE TUNNISTUSE (IOPP) JA 

LISADE VORM 

 

RAHVUSVAHELINE NAFTAREOSTUSE VÄLTIMISE TUNNISTUS 

 

(Märkus. Tunnistusele tuleb lisada ehituse ja seadmete kirjeldus) 

 

Välja antud kooskõlas 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise 

konventsiooniga, muudetud seda täiendava 1978. aasta muudetud protokolliga (edaspidi 

konventsioon). 

 

 (riigi täisnimetus) 

valitsuse nimel on käesoleva tunnistuse välja andnud 

 

(konventsiooni sätete kohaselt volitatud pädeva isiku täisnimi või organisatsiooni täisnimetus) 

 

Laeva andmed* 

 

Laeva nimi  

Tunnusnumber või kutsung  

Kodusadam   

Kogumahutavus  

Laeva kandevõime (tonnides)†  

IMO-number‡  

 
* Alternatiivina võib laeva andmed märkida horisontaalsetesse lahtritesse. 
† Naftatankeritele 
‡ Viide IMO laeva identifitseerimisnumbri kavale (IMO Ship Identification Number Scheme), mis on vastu 

võetud organisatsiooni resolutsiooniga A.600(15). 



 

Laeva tüüp:* 

Naftatanker 

Laev, mis ei ole naftatanker, kuid millel on lastitankid, mille suhtes kohaldatakse 

konventsiooni I lisa reegli 2 lõiget 2 

Muu laev kui eespool nimetatud 

 

TÕENDAME: 

1. et laev on üle vaadatud konventsiooni I lisa reegli 6 kohaselt ja 

2. ülevaatus näitab, et laeva konstruktsioon, seadmed, süsteemid, tarvikud, seadistus ja 

materjal on täiesti rahuldavas seisukorras ning laev vastab konventsiooni I lisa kohaldatavatele 

nõuetele. 

 

Tunnistus kehtib kuni___________________________________________________________†, 

tingimusel et ülevaatused korraldatakse konventsiooni I lisa reegli 6 kohaselt. 

 

Tunnistuse aluseks oleva ülevaatuse lõpetamise kuupäev: _____________________(pp/kk/aaaa) 

 

Välja antud:_____________________________________________________________________________________________ 

(Tunnistuse väljaandmise koht) 

 

______________________                        ________________________________________ 

(Väljaandmise kuupäev)   (Tunnistuse väljastanud volitatud ametiisiku allkiri) 

 

 

(Asutuse pitser või tempel) 

 
* Mittevajalik läbi kriipsutada 
† Lisatakse konventsiooni I lisa reegli 10 lõike 1 kohaselt administratsiooni poolt kindlaks määratud 
kehtivusaja lõppemise kuupäev. Päev ja kuu peavad vastama konventsiooni I lisa reegli 1 lõikes 27 määratletud 
tähtpäevale, kui seda ei ole muudetud konventsiooni I lisa reegli 10 lõike 8 kohaselt. 



IGA-AASTASE JA VAHEPEALSE ÜLEVAATUSE KINNITAMINE 
 

TÕENDAME, et konventsiooni I lisa reegliga 6 ettenähtud ülevaatusel 

on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni asjakohastele sätetele. 

 

Iga-aastane ülevaatus:  Allkiri __________________________________________ 

(Nõuetekohaselt volitatud ametiisiku allkiri) 

 

Koht   __________________________________________ 

 

Kuupäev ________________________________________ 

 

(Asutuse pitser või tempel) 

 

Iga-aastane*/vahepealne ülevaatus*: Allkiri _________________________________________ 

(Nõuetekohaselt volitatud ametiisiku allkiri) 

 

Koht __________________________________________ 

 

Kuupäev_______________________________________ 

 

(Asutuse pitser või tempel) 

 

Iga-aastane*/vahepealne ülevaatus*: Allkiri _________________________________________ 

(Nõuetekohaselt volitatud ametiisiku allkiri) 

 

Koht  __________________________________________ 

 

Kuupäev________________________________________ 

 

(Asutuse pitser või tempel) 

 



Iga-aastane ülevaatus:  Allkiri _________________________________________ 

(Nõuetekohaselt volitatud ametiisiku allkiri) 

 

Koht  __________________________________________ 

 

Kuupäev _______________________________________ 

 

(Asutuse pitser või tempel) 

 
* Mittevajalik läbi kriipsutada 

 



 
REEGLI 10 LÕIKE 8 PUNKTI 3 KOHANE 

IGA-AASTANE/VAHEPEALNE ÜLEVAATUS 

 

TÕENDAME, et konventsiooni I lisa reegli 

10 lõike 8 punkti 3 kohasel iga-aastasel*/vahepealsel ülevaatusel* on laev tunnistatud vastavaks 
konventsiooni asjakohastele sätetele: 
 

Allkiri _______________________________________ 

(Nõuetekohaselt volitatud ametiisiku allkiri) 

 

Koht_________________________________________ 

 

Kuupäev______________________________________ 

 

(Asutuse pitser või tempel) 
* Mittevajalik läbi kriipsutada 

 

ALLA VIIE AASTA KEHTIVA TUNNISTUSE KEHTIVUSAJA PIKENDAMISE 

KINNITAMINE, KUI KOHALDATAKSE REEGLI 10 LÕIGET 3 

 

Laev vastab konventsiooni asjakohastele sätetele ning tunnistus kehtib konventsiooni I lisa reegli 
10 lõike 3 kohaselt kuni _______________________________________________________ 
 

Allkiri _____________________________________ 

(Nõuetekohaselt volitatud ametiisiku allkiri) 

 

Koht ______________________________________ 

 

Kuupäev___________________________________ 

 

(asutuse pitser või tempel)



TÄISÜLEVAATUSE LÕPETAMISE KINNITAMINE, KUI KOHALDATAKSE 

REEGLI 10 LÕIGET 4 

 

Laev vastab konventsiooni asjakohastele sätetele ning tunnistus kehtib konventsiooni I lisa reegli 

10 lõike 4 kohaselt kuni ________________________________________________________ 

 

Allkiri _____________________________________ 

(Nõuetekohaselt volitatud ametiisiku allkiri) 

 

Koht ______________________________________ 

 

Kuupäev___________________________________ 

 

(Asutuse pitser või tempel) 

 

TUNNISTUSE KEHTIVUSAJA PIKENDAMISE KINNITAMINE, KUI KEHTIVUST 

PIKENDATAKSE ÜLEVAATUSSADAMASSE JÕUDMISENI VÕI LISAAJAKS, KUI 

KOHALDATAKSE REEGLI 10 LÕIGET 5 VÕI 6 

 

Tunnistus kehtib konventsiooni I lisa reegli 10 lõike 5* või reegli 10 lõike 6* kohaselt kuni 

___________________________________________________________________________ 

 

Allkiri _____________________________________ 

(Nõuetekohaselt volitatud ametiisiku allkiri) 

 

Koht ______________________________________ 

 

Kuupäev ___________________________________ 

 

(Asutuse pitser või tempel) 
* Mittevajalik läbi kriipsutada 



 
TÄHTPÄEVA MUUTMISE KINNITAMINE, KUI KOHALDATAKSE 

REEGLI 10 LÕIGET 8 

 

Konventsiooni I lisa reegli 10 lõike 8 kohane uus tähtpäev on 

_________________________________________________ 

 

Allkiri ______________________________________ 

(Nõuetekohaselt volitatud ametiisiku allkiri) 

 

Koht ________________________________________ 

 

Kuupäev _____________________________________ 

 

(Asutuse pitser või tempel) 

 

Konventsiooni I lisa reegli 10 lõike 8 kohane uus tähtpäev on 

_________________________________________________ 

 

Allkiri ______________________________________ 

(Nõuetekohaselt volitatud ametiisiku allkiri) 

 

Koht ________________________________________ 

 

Kuupäev _____________________________________ 

 



 
VORM A 

 

Rahvusvahelise naftareostuse vältimise tunnistuse lisa 

 

NENDE LAEVADE, MIS EI OLE NAFTATANKERID, EHITUSE 

JA SEADMETE KIRJELDUS 

 

 

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse 

vältimise konventsiooni (edaspidi „konventsioon“) I lisa sätete alusel. 

 

Märkused: 

 

1 Seda vormi tuleb kasutada kolmandat tüüpi laevade puhul, s.o. “laevad, mis ei kuulu 

kummassegi ülalmainitud tüüpi” vastavalt liigitamisele rahvusvahelises naftareostuse 

vältimise tunnistuses. Naftatankerite ja laevade puhul, mis ei ole naftatankerid, kuid mille 

lastitanke käsitletakse konventsiooni I lisa reegli 2 lõike 2 kohaselt, tuleb kasutada vormi 

B. 

 

2 Käesolev vorm on rahvusvahelise naftareostuse vältimise tunnistuse lahutamatu lisa ning 

see peab alati olema laeval. 

 

3 Kui eelmainitud vormi originaaltekst ei ole inglise või prantsuse keeles, peab kaasnema 

tõlge ühes nendest keeltest. 

 

4 Sissekanded tuleb teha märkides ruudukestesse vastuste jaoks ristikesed (X) “jah” või 

“kasutatakse” puhul, ning kriips (−) “ei” või “ei kasutata” puhul. 

 

5 Käesolevas vormis mainitud reeglid on Konventsiooni I lisa sätted ja Rahvusvahelise 
Mereorganisatsiooni poolt vastuvõetud resolutsioonid. 

 



 

1 Laeva andmed 

 

1.1 Laeva nimi _____________________________________________________________ 

 

1.2 Tunnusnumber või kutsung või registrinumber _________________________________ 

 

1.3 Kodusadam ____________________________________________________________ 

 

1.4 Kogumahutavus _________________________________________________________ 

 

1.5 Ehitamise kuupäev ______________________________________________________ 

 

1.5.1 Laevaehituse lepingu kuupäev ______________________________________________ 

 

1.5.2 Laeva kiilu mahapaneku või samas ehitusstaadiumis olemise kuupäev________________ 

 

1.5.3 Laeva üleandmise kuupäev ________________________________________________ 

 

1.6 Oluline ümberehitamine (kui teostati) ________________________________________ 

 

1.6.1 Ümberehitamise lepingu kuupäev___________________________________________ 

 

1.6.2 Ümberehitamise alguse kuupäev ____________________________________________ 

 

1.6.3 Ümberehitamise lõpp-tähtaeg________________________________________________ 

 

1.7 Administratsioon on laeva heaks kiitnud kui „hiljemalt 31. detsembril 1979 üle antud   

laeva“ reegli 1 lõike 28 lõike 1 alusel üleandmisel tekkinud ettenägematu viivituse tõttu.           □ 
 



2 Seadmed nafta eelmaldamise kontrollimiseks masinaruumi pilsist ja kütusetankidest 

(reeglid 16 ja 14) 

 

2.1 Ballastvee vedu naftakütusetankides:       

 

2.1.1 Tavatingimustes võib laev vedada ballastvett naftakütusetankides    □ 

 

2.2 Naftafiltreerimisseadmete tüüp: 

 

2.2.1 Seade nafta filtreerimiseks (15 mg/l) (reegli 14 lõige 6)     □ 

 

2.2.2 Seade nafta filtreerimiseks (15 mg/l) signalisatsiooni seadmega ja automaat 

stoppseadeldisega (reegli 14 lõige 7)         □ 

 

2.3 Heakskiitmisstandardid:* 

 

2.3.1 Separeerimis-/filtreerimisseadmed: 

 

.1 vastuvõetavaks tunnistatud vastavalt resolutsioonile A.393 (X)  □ 

 

.2 vastuvõetavaks tunnistatud vastavalt resolutsioonile MEPC.60(33) □ 

 

.3 vastuvõetavaks tunnistatud vastavalt resolutsioonile MEPC.107(49) □ 

 

.4 vastuvõetavaks tunnistatud vastavalt resolutsioonile A.233(VII)  □ 

.5 vastuvõetavaks tunnistatud vastavalt rahvuslikele normidele, kuid mitte 

resolutsiooni   A.393(X) või A.233(VII) alusel     □ 

.6 ei ole vastuvõetavaks tunnistatud      □ 



 

2.3.2 Eelpuhastusseade on vastuvõetavaks tunnistatud vastavalt resolutsioonile A.444(XI) □ 

 

2.3.3 Naftasisalduse mõõtur: 

.1 vastuvõetavaks tunnistatud vastavalt resolutsioonile A.393(X)  □ 

.2 vastuvõetavaks tunnistatud vastavalt resolutsioonile MEPC. 60(33) □ 

.3 vastuvõetavaks tunnistatud vastavalt resolutsioonile MEPC.107(49)  □ 

 

2.4 Süsteemi maksimaalne läbilaskevõime on _______________m3/h 

 

2.5 Reegli 14 eiramine: 

 

2.5.1 Reegli 14 lõike 1 või 2 nõuete täitmisest võib laev kõrvale kalduda reegli 14 lõike 5 

kohaselt. 

 

2.5.1.1 Laev teeb reise ainult eripiirkonnas (eripiirkondades):      □ 

 

2.5.1.2 Laev on tunnistatud kiirlaevade ohutuse rahvusvahelisele koodeksile vastavaks ja teeb 

regulaarreise edasi-tagasi sõiduajaga kuni 24 tundi        □ 

 

2.5.2 Laev on varustatud kogumistankidega kogu naftase pilsivee hoidmiseks laevas:  

Tanki nimetus Tanki asukoht Mahutavus (m3) 

Kaared (kust -kuhu) Põikiasend 

    

 

 

 

 

Kogumahutavus (m3)………………. 



 
* Viide soovitusele naftase vee separeerimisseadmete ja naftasisalduse mõõturite toimimise ja katsetamise 

rahvusvaheliste tehniliste normide kohta (Recommendation on international performance and test specifications of 

oily-water separating equipment and oil content meters), mis on vastu võetud organisatsiooni 14. novembri 1977. 

aasta resolutsiooniga A.393(X), millega asendati resolutsioon A.233(VII). Viide ka suunistele ja tehnilistele 

normidele laeva masinaruumi pilsist pärineva reostuse vältimise seadmete kohta (Guidelines and specifications for 

pollution prevention equipment for machinery space bilges), mis on vastu võetud organisatsiooni merekeskkonna 

kaitse komitee resolutsiooniga MEPC. 60(33), mis jõustus 6. juulil 1993 ja millega asendati resolutsioonid A.393(X) 

ja A.444(XI) (vaata IMO väljaanne IMO-646E), ning muudetud suunistele ja tehnilistele normidele laeva 

masinaruumist pärineva reostuse vältimise seadmete kohta (Guidelines and specifications for pollution prevention 

equipment for machinery spaces of ships), mis on vastu võetud organisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee 

resolutsiooniga MEPC. 107(49), mis jõustus 1. jaanuaril 2005 ja millega asendati resolutsioonid MEPC.60(33), 

A.393(X) ja A.444(XI). 

 

3. Naftajääkide (setete) hoidmise ja eemaldamise abinõud (reegel 12) ja pilsivee 

kogumise tank(id)* 

 

3.1 Laev on varustatud järgmiste naftajääkide (setete) tankidega: 

Tanki nimetus Tanki asukoht Mahutavus (m3) 

Kaared (kust -kuhu) Põikiasend 

    

 

 

 

 

Kogumahutavus (m3)………………. 

 

3.2  Naftajääkide eemaldamise vahendid lisaks settetankide olemasolule: 
 

3.2.1 Naftajääkide põletamisseade, võimsus ________________ l/tunnis   □ 

 

3.2.2 Naftajääkide põletamiseks kohaldatav abikatel                     □                                                                                     

 



3.2.3 Naftajääkide kütusesse segamise tank, mahutavus __________________ m3   □ 

 

3.2.4 Teised rakendatavad vahendid: _________________________________________ □ 

 

3.3 Laev on varustatud järgmiste kogumistanki(de)ga naftase pilsivee hoidmiseks: 
 

 

Tanki nimetus Tanki asukoht Mahutavus (m3) 

Kaared (kust -kuhu) Põikiasend 

    

 

 

 

 

Kogumahutavus (m3)………………. 
 

* Konventsiooni alusel ei nõuta pilsivee kogumistankide olemasolu; lõike 3 punkti 3 tabeli kanded on vabatahtlikud. 

 

 

4. Standardne väljalaskeühendus (reegel 13) 

 

4.1 Laeval on reegli 13 kohase standardse väljalaskeühendusega torustik naftasetete ja 

masinaruumi pilsist pärinevate naftajääkide üleandmiseks vastuvõtuseadmesse.  □ 

 

5. Laeva erakordsete abinõude plaan nafta-/merereostuse puhuks (reegel 37) 

 

5.1 Laeval on erakordsete abinõude plaan naftareostuse puhuks kooskõlas reegliga 37 □ 

 

5.2    Laeval on erakordsete abinõude plaan merereostuse puhuks kooskõlas reegli 37 lõikega 3  □ 

 



 

6. Vabastus 

 

6.1 Administratsioon on andnud vabastusi konventsiooni I lisa 3. peatükis esitatud nõuete 

täitmisest reegli 3 lõike 1 kohaselt käesoleva kirjelduse lõikes ___________ loetletud punktides 

 

7. Samaväärne asendus (reegel 5) 

 

7.1 Administratsioon on heaks kiitnud I lisa teatavate nõuete samaväärse asenduse käesoleva 

kirjelduse lõikes (lõigetes)_________________ loetletud seadmete puhul. 

 

 

TÕENDAME, et see vorm on igas suhtes usaldusväärne. 

 

Välja antud:___________________________________________________________________ 

(Kirjelduse väljaandmise koht) 

__________________________________________________________ 

(Väljaandmise kuupäev) 

_________________________________________________________ 

(Kirjelduse väljastanud nõuetekohaselt volitatud ametiisiku allkiri) 

 

(Asutuse pitser või tempel) 

 



 
VORM B 

 

Rahvusvahelise naftareostuse vältimise tunnistuse (IOPP-tunnistuse) lisa 

 

NAFTATANKERITE EHITUSE JA SEADMETE KIRJELDUS 

 

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse 

vältimise konventsiooni (edaspidi „konventsioon“) I lisa sätete alusel. 

 

Märkused: 

 

1 Seda vormi tuleb kasutada kahe esimese tüübi laevade puhul vastavalt liigitamisele 

rahvusvahelises naftareostuse vältimise tunnistuses s.o.” naftatankerid ja laevad, mis ei ole 

naftatankerid, kuid mille lastitanke käsitletakse konventsiooni I lisa reegli 2 lõike 2 kohaselt“. 

Kolmandat tüüpi laevade puhul vastavalt liigitamisele rahvusvahelises naftareostuse vältimise 

tunnistuses, tuleb kasutada  vormi A. 

 

2 Käesolev vorm on rahvusvahelise naftareostuse vältimise tunnistuse lahutamatu lisalisana 

ning see peab alati olema laeval. 

 

3 Kui eelmainitud vormi originaaltekst ei ole inglise või prantsuse keeles, peab kaasnema 

tõlge ühes nendest keeltest. 

 

4 Sissekanded tuleb teha märkides ruudukestesse vastuste jaoks ristikesed (X) ” jah” või 
“kasutatakse” puhul, ning Kriips (--) “ ei “ või “ei kasutata” puhul. 
 

5 Kui ei ole teisiti märgitud, siis on käesolevas vormis kasutusel konventsiooni I lisa sätted 

ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni poolt vastu võetud resolutsioonid. 

 

 

 



1. Laeva andmed 

 

1.1 Laeva nimi _____________________________________________________________ 

 

1.2 Tunnusnumber või kutsung või registrinumber __________________________________ 

 

1.3 Kodusadam ___________________________________________________________ 

 

1.4 Kogumahutavus _________________________________________________________ 

 

1.5 Laeva lastimahutavus___________________________________________________(m3) 

 

1.6 Laeva kandevõime _________________________________ (tonnides) (reegli 1 lõige 23) 

 

1.7 Laeva pikkus __________________________________________ (m) (reegli 1 lõige 19) 

 

1.8 Ehitamise kuupäev ________________________________________________________ 

 

1.8.1 Laevaehituse lepingu kuupäev ______________________________________________ 

 

1.8.2 Laeva kiilu mahapaneku või samas ehitusstaadiumis olemise kuupäev ________________ 

 

1.8.3 Laeva üleandmise kuupäev ________________________________________________ 

 

1.9 Oluline ümberehitamine (kui teostati) _________________________________________ 

 

1.9.1 Ümberehitamise lepingu kuupäev ___________________________________________ 

 

1.9.2 Ümberehitamise alguse kuupäev _____________________________________________ 

 

1.9.3 Ümberehitamise lõpetamise kuupäev ________________________________________ 



 

1.10 Ettenägematu viivitus üleandmisel ____________________________________________ 

 

1.10.1 Administratsioon on laeva heaks kiitnud kui „hiljemalt 31. detsembril 1979 üle antud 

laeva“ reegli 1 lõike 28 lõike 1 alusel üleandmisel tekkinud ettenägematu viivituse tõttu.  □ 

 

1.10.2 Administratsioon on laeva heaks kiitnud kui „hiljemalt 1. juunil 1982 üle antud laeva“ 

reegli 1 lõike 28 lõike 3 alusel üleandmisel tekkinud ettenägematu viivituse tõttu.  □ 

 

1.10.3 Laev ei pea vastama reegli 26 nõuetele üleandmisel tekkinud ettenägematu viivituse tõttu. □ 

 

1.11 Laeva tüüp: 

 

1.11.1 Toornaftatanker          □ 

 

1.11.2 Naftasaaduste tanker          □ 

 

1.11.3 Naftasaaduste tanker, mis ei vea reegli 20 lõikes 2 nimetatud kütteõli, rasket diisliõli ega 

määrdeõli.            □ 

 

1.11.4 Toornafta- / naftasaaduste tanker        □ 

 

1.11.5 Kombineeritud laev          □ 

 

1.11.6 Laev, mis ei ole naftatanker ja millel on konventsiooni I lisa reegli 2 lõike 2 kohased 

lastitankid            □ 

 

1.11.7 Naftatanker reegli 2 lõikes 4 nimetatud saaduste vedamiseks    □ 



 

1.11.8 Laev, mis on määratletud kui toornafta pesusüsteemiga „toornaftatanker“, on määratluse 

kohaselt ka puhta ballasti tankidega „naftasaaduste tanker“, millele on antud ka eraldi 

rahvusvaheline naftareostuse vältimise tunnistus.       □ 

 

1.11.9 Laev, mis on määratletud kui puhta ballasti tankidega „naftasaaduste tanker“, on 

määratluse kohaselt ka toornafta pesusüsteemiga „toornaftatanker“, millele on antud ka eraldi 

rahvusvaheline naftareostuse vältimise tunnistus.       □ 

 

2. Masinaruumi pilsi ja naftakütusetankide naftaheite kontrollimise seadmed (reegel 16 

ja reegel 14) 

 

2.1 Ballastvee vedu kütusetankides         □ 

 

2.1.1 Laev võib tavatingimustes vedada ballastvett kütusetankides    □ 

 

2.2 Naftafiltreerimisseadmete tüüp: 

 

2.2.1 Naftafiltreerimisseadmed (15 mg/l) (reegli 14 lõige 6)     □ 

 

2.2.2 Naftafiltreerimisseadmed (15 mg/l) signalisatsiooni seadme ja automaatse 

stoppseadeldisega (reegli 14 lõige 7)                    □

    

2.3 Vastuvõetavad normatiivid: * 

 

2.3.1 Separeerimis-/filtreerimissüsteemid: 

 

.1 vastuvõetavaks tunnistatud vastavalt resolutsioonile A.393(X)             □                         

 



.2 vastuvõetavaks tunnistatud vastavalt resolutsioonile MEPC.60(33) □ 

 

.3 vastuvõetavaks tunnistatud vastavalt resolutsioonile MEPC.107(49)         □ 

 

.4 vastuvõetavaks tunnistatud vastavalt resolutsioonile A.233(VII)                □                                                                         

.5  vastuvõetavaks tunnistatud vastavalt rahvuslikele normidele, mitte           □    

resolutsioonile A.393(X) või A.233(VII)                                                                                                                       

.6 ei ole vastuvõetavaks tunnistatud      □     

 

2.3.2 Eelpuhastusseade vastuvõetavaks tunnistatud vastavalt resolutsioonile A.444(XI)           □                                                  

 

2.3.3 Naftasisalduse mõõtur: 

 

.1 vastuvõetavaks tunnistatud vastavalt resolutsioonile A.393(X)  □                                                  

 

.2 vastuvõetavaks tunnistatud vastavalt resolutsioonile MEPC.60(33)  □                                                  

 

.3 vastuvõetavaks tunnistatud vastavalt resolutsioonile MEPC.107(49)  □                                                  

 

2.4 Süsteemi maksimaalne läbilaskevõime _____________________________________m3/h 

 

2.5 Reegli 14 eiramine: 

 

2.5.1 Reegli 14 lõike 1 või 2 nõuete täitmisest võib laev kõrvale kalduda reegli 14 lõike 5 

kohaselt. 

 

Laev teeb reise ainult eripiirkondades ____________________________________________ □ 

 



2.5.2 Laev on varustatud kogumistankiga(dega) kogu naftase pilsivee hoidmiseks laevas:  

Tanki nimetus Tanki asukoht Mahutavus (m3) 

Kaared (kust -kuhu) Põikiasend 

    

 

 

 

 

Kogumahutavus (m3)………………. 

 

2.5.3 Kogumistanki asemel on laev varustatud seadmega pilsivee pumpamiseks settetanki      □                                

 

* Viide soovitusele naftase vee separaatorite ning naftasisalduse mõõturite toimimise ja katsetamise 
rahvusvaheliste tehniliste normide kohta (Recommendation on international performance and test specifications of 
oily-water separating equipment and oil content meters), mis on vastu võetud organisatsiooni 14. novembri 1977. 
aasta resolutsiooniga A.393(X) ja millega asendati resolutsioon A.233(VII). Viide ka suunistele ja tehnilistele 
normidele masinaruumi pilsist pärineva reostuse vältimise seadmete kohta (Guidelines and specifications for 
pollution prevention equipment for machinery space bilges), mis on vastu võetud organisatsiooni merekeskkonna 
kaitse komitee resolutsiooniga MEPC. 60(33), mis jõustus 6. juulil 1993 ja millega asendati resolutsioonid A.393(X) 
ja A.444(XI) (vaata IMO väljaanne IMO-646E), ning muudetud suunistele ja tehnilistele normidele laevade 
masinaruumist pärineva reostuse vältimise seadmete kohta (Guidelines and specifications for pollution prevention 
equipment for machinery spaces of ships), mis on vastu võetud organisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee 
resolutsiooniga MEPC. 107(49), mis jõustus 1. jaanuaril 2005 ja millega asendati resolutsioonid MEPC.60(33), 
A.393(X) ja A.444(XI). 
 

3. Naftajääkide (setete) hoidmise ja eemaldamise abinõud (reegel 12) ja pilsivee 
kogumise tank(id)* 

 
3.1 Laev on varustatud järgmiste naftajääkide (setete) tankidega: 

Tanki nimetus Tanki asukoht Mahutavus (m3) 

Kaared (kust -kuhu) Põikiasend 

    

 

 

 

 

Kogumahutavus (m3)………………. 



 

3.2 Naftajääkide eemaldamise vahendid lisaks settetankide olemasolule: 

3.2.1 Naftajääkide põletamisseade, võimsus _________________________________l/h □ 

3.2.2 Naftajääkide põletamiseks kohaldatav abikatel                     □                                                                                     

3.2.3 Naftajääkide kütusesse segamise tank, mahutavus ________________________m3 □ 

3.2.4 Teised rakendatavad vahendid ___________________________________________ □ 

 

3.3 Laev on varustatud järgmiste kogumistanki(de)ga naftase pilsivee hoidmiseks: 

Tanki nimetus Tanki asukoht Mahutavus (m3) 

Kaared (kust -kuhu) Põikiasend 

    

 

 

 

 

Kogumahutavus (m3)………………. 

 

 

* Konventsiooni alusel ei nõuta pilsivee kogumistankide olemasolu; lõike 3 punkti 3 tabeli 

kanded on vabatahtlikud. 

 

4. Standardne väljalaskeühendus (reegel 13) 

 

4.1 Laeval on reegli 13 kohase standardse väljalaskeühendusega torustik naftasetete ja 

masinaruumi pilsist pärinevate naftajääkide üleandmiseks vastuvõtuseadmesse.   □ 

 

5. Ehitus (reeglid 18, 19, 20, 23, 26, 27 ja 28) 

 

5.1 Vastavalt reegli 18 nõuetele peab laeval olema: 

 



5.1.1 varustatud ohutu asendiga isoleeritud ballastitankidega ning toornafta pesusüsteemiga    □                                               

5.1.2 varustatud ohutu asendiga isoleeritud ballastitankidega               □ 

5.1.3 varustatud isoleeritud ballastitankidega        □ 

5.1.4 varustatud isoleeritud ballastitankidega või toornafta pesusüsteemiga           □ 

5.1.5 varustatud isoleeritud ballastitankidega või puhaste ballasttankidega          □                                                                                

5.1.6 ei ole nõutud vastamine reegli 18 nõuetele       □ 

 

5.2 Isoleeritud ballastitankid: 

 

5.2.1 Laev on varustatud isoleeritud ballastitankidega vastavalt reeglile 18           □                                                                       

 

5.2.2 Laev on varustatud reegli 18 kohaselt isoleeritud ballastitankidega, mis on paigutatud 

kaitstud asukohtadesse reegli 18 lõigetes 12–15 ettenähtud korras 

 

5.2.3 Isoleeritud ballastitankide asetus: 

 

Tank Mahutavus (m3) Tank Mahutavus (m3) 

    

Kogumahutavus (m3)______________________ 

 

 

5.3 Puhtad ballastitankid: 

 

5.3.1 Laev on varustatud puhaste ballastitankidega vastavalt reegli 18 lõikele 8 ja laeva võib 

kasutada nagu naftatankerit naftasaaduste veoks       □ 

 



5.3.2 Puhtaste ballastitankide asetus: 

Tank Mahutavus (m3) Tank Mahutavus (m3) 

    

Kogumahutavus (m3)______________________ 

 

5.3.3 Laev on varustatud puhaste ballastitankide kasutamise juhendiga, 

dateerituna________________________                            .□ 

 
5.3.4 Laevas on ühised pumbad ja torustik puhaste ballastitankide ballastimiseks ja naftalaadungi 
lastimiseks/lossimiseks                                    □ 
 

5.3.5 Laeval on eraldi sõltumatu torustik ja pumbad puhaste ballastitankide ballastimiseks □ 

 

5.4 Toornaftaga pesemise süsteem: 

 

5.4.1 Laev on varustatud toornafta pesusüsteemiga vastavalt reeglile 33    □ 

 

5.4.2 Laev on varustatud toornafta pesusüsteemiga vastavalt reeglile 33, olenemata sellest, et 

süsteemi tõhusust ei ole kinnitatud reegli 33 lõike 1 ning toornafta pesusüsteemide muudetud 

tehniliste nõuetega (Revised COW Specifications) (resolutsioon A.446(XI), mida on muudetud 

resolutsioonidega A.497(XII) ja A.897(21)) lõike 4 punkti 2 alapunkti 10 kohaselt  □ 

 

5.4.3 Laeval on toornafta pesusüsteemi kasutamise ja varustuse kehtiv juhend, 

dateeritud ___________________________       □ 

 

5.4.4 Ei ole kohustusklik, kuid laev on varustatud toornafta pesusüsteemiga, mis vastab 

toornafta pesusüsteemide muudetud tehnilistes nõuetes (Revised COW Specifications) 



(resolutsioon A.446(XI), mida on muudetud resolutsioonidega A.497(XII) ja A.897(21)) 

sisalduvatele ohutusnõuetele          □ 

 

5.5 Mööndused reeglist 18: 

 

5.5.1 Laeva kasutatakse üksnes kaubavedudeks _____________________ ja 

______________________ vahel reegli 2 lõike 5 kohaselt, mistõttu tõttu on laev vabastatud 

reegli 18 nõuete täitmisest          □ 

 

5.5.2 Laevas kasutatakse spetsiaalset ballastisüsteemi reegli 18 lõike 10 kohaselt, seetõttu on 

laev vabastatud reegli 18 nõuete täitmisest        □ 

 

5.6 Lastitankide piiratud suurus ja nende asend (reegel 26): 

 

5.6.1 Laev peab olema ehitatud vastavalt reeglile 26 ja vastama nendele nõuetele  □ 

 

5.6.2 Laev peab olema ehitatud vastavalt reegli 26 lõikele 4 ja vastama nendele nõuetele (vaata 

reegli 2 lõige 2)           □ 

 

5.7 Vaheruumideks jaotumine ja püstuvus (reegel 28) 

 

5.7.1 Laev peab olema ehitatud vastavalt reeglile 28 ja vastama nendele nõuetele  □ 

 

5.7.2 Reegli 28 lõike 5 alusel nõutud teave ja andmed antakse laevale üle heakskiidetud kujul □ 

 

5.7.3 Laev peab olema ehitatud reegli 27 nõuete kohaselt ja vastab nendele nõuetele  □ 

 

5.7.4 Reegli 27 alusel nõutud teave ja andmed antakse kombineeritud laevale üle kirjalikult, 

administratsiooni heakskiidetud korras        □ 



 

5.8 Topeltkere konstruktsioon: 

 

5.8.1 Laev peab olema ehitatud vastavalt reeglile 19 ja vastama: 

 

.1 selle reegli lõike 3 nõuetele (topeltkere konstruktsioon)   □ 

.2 selle reegli lõike 4 nõuetele (naftatankerid vaheteki ja topeltpoordi 

konstruktsiooniga)         □ 

.3 selle reegli lõike 5 nõuetele (alternatiivne konstruktsioon aktsepteeritud 

Merekeskkonnakaitse komitee poolt)       □ 

 

5.8.2 Laev peab olema ehitatud vastavalt reegli 19 lõikele 6 ja vastama nendele nõuetele 

(nõuded topeltpõhjaga konstruktsioonidele)        □ 

 

5.8.3 Laev ei pea täitma reegli 19 nõudeid        □ 

 

5.8.4 Laeva suhtes kohaldatakse reeglit 20 ja: 

 

.1 laev peab vastama reegli 19 lõigetele 2–5, 7 ja 8 ning reeglile 28 seoses 

reegli 28 lõikega 6, mitte hiljem kui _______________________________  □ 

.2 laeval on lubatud jätkata tegevust vastavalt reegli 20 lõikele 5 kuni 

____________________________________________________________ □ 

.3 laeval on lubatud jätkata tegevust vastavalt reegli 20 lõikele 7 kuni 

____________________________________________________________ □ 

 

5.8.5 Laeva suhtes ei kohaldata reeglit 20        □ 

 

5.8.6 Laeva suhtes kohaldatakse reeglit 21 ja: 



.1 laev peab vastama reegli 21 lõikele 4 hiljemalt _________________ □ 

.2 laeval on lubatud jätkata tegevust vastavalt reegli 21 lõikele 5 kuni 

____________________________________________________________ □ 

.3 laeval on lubatud jätkata tegevust vastavalt reegli 21 lõike 6 punktile 1 kuni 

____________________________________________________________ □ 

.4 laeval on lubatud jätkata tegevust vastavalt reegli 21 lõike 6 punktile 2 kuni 

_____________________________________________________________ □ 

.5 laev on vabastatud reegli 21 sätete täitmisest reegli 21 lõike 7 punkti 2 

kohaselt          □ 

 

5.8.7 Laeva suhtes ei kohaldata reeglit 21        □ 

 

5.8.8 Laeva suhtes kohaldatakse reeglit 22 ja: 

 

.1 laev vastab reegli 22 lõikele 2 _______________________________ □ 

.2 laev vastab reegli 22 lõikele 3 ________________________________ □ 

.3 laev vastab reegli 22 lõikele 5 ________________________________ □ 

 

5.8.9 Laeva suhtes ei kohaldata reeglit 22        □ 

 

5.9 Õnnetusjuhtumist tingitud nafta väljavoolu kiirus 

 

5.9.1 Laev vastab reeglile 23          □ 

 

6. Nafta hoidmine laevas (reeglid 29, 31 ja 32) 

 

6.1 Naftaheite seire- ja kontrollsüsteem: 

 



6.1.1 Laev kuulub naftatankeri kategooriasse vastavalt resolutsioonile A.496(XII) või 

A.586(14)*(mittevajalik maha kriipsutada) ___________________________________  □ 

 

6.1.2 Naftaheite seire- ja kontrollsüsteem on heaks kiidetud resolutsiooni MEPC.108(49)** 

kohaselt.            □ 

 

6.1.3 Süsteem koosneb: 

.1 kontrollseadmest        □ 

.2 arvutist         □ 

.3 arvestusseadmest        □ 

 

6.1.4 Süsteem on varustatud: 

 

.1 käivitusblokeeringuga       □ 

.2 automaatse peatamise seadmega      □ 

 

6.1.5 Naftasisalduse mõõtur, mis on vastuvõetavaks tunnistatud vastavalt  resolutsiooni 

A.393(X) või resolutsiooni A.586(14)† või reolutsiooni MEPC.108(49) (mittevajalik läbi 

kriipsutada) tingimustele on kõlbulik: 

 

.1 toornaftale         □ 

.2 tumedatele naftasaadustele       □ 

.3 heledatele naftasaadustele       □ 

.4 naftataolistele kahjulike vedelainete jaoks, millised on loetletud tunnistuse 

lisas           □ 

 

6.1.6 Laeval on instruktsioon naftaheite monitooringu ja kontrollsüsteemi kasutamiseks □ 



 

∗ Naftatankeritele, mille kiil on maha pandud või mis on samasuguses ehitusjärgus 2. oktoobril 1986 või 

pärast seda, peab olema paigaldatud resolutsiooni A.586(14) alusel heakskiidetud süsteem; vaata IMO väljaanne 

IMO-646E. 

∗∗ Naftatankeritele, mille kiil on maha pandud või mis on samasuguses ehitusjärgus 1. jaanuaril 2005 või 

pärast seda, peab olema paigaldatud resolutsiooni MEPC.108(49) alusel heakskiidetud süsteem. 

 
† Enne 2. oktoobrit 1986 ehitatud naftatankeritele paigaldatud naftasisalduse mõõturite kohta – viide 
organisatsiooni resolutsiooniga A.393(X) vastuvõetud soovitusele naftase vee separeerimisseadmete ning 
naftasisalduse mõõturite toimimise ja katsetamise rahvusvaheliste tehniliste normide kohta (Recommendation on 
International Performance and Test Specification for Oily-Water Separating Equipment and Oil Content Meters). 2. 
oktoobril 1986 või pärast seda ehitatud naftatankeritele paigaldatud heite seire- ja kontrollsüsteemi osana toimivate 
naftasisalduse mõõturite kohta – viide organisatsiooni resolutsiooniga A.585(14) vastuvõetud suunistele ja 
tehnilistele normidele naftatankerite naftaheite seire- ja kontrollsüsteemi kohta (Guidelines and specifications for oil 
discharge monitoring and control systems for oil tankers); vaata IMO väljaanne IMO-646E. Naftatankeritele, 
mille kiil on maha pandud või mis on samasuguses ehitusjärgus 1. jaanuaril 2005 või pärast seda, paigaldatud heite 
seire- ja kontrollsüsteemi osana toimivate naftasisalduse mõõturite kohta – viide organisatsiooni resolutsiooniga 
MEPC.108(49) vastuvõetud muudetud suunistele ja tehnilistele normidele naftatankerite naftaheite seire- ja 
kontrollsüsteemi kohta (Guidelines and specifications for oil discharge monitoring and control systems for oil 
tankers);  
 

 

6.2 Settetankid: 

 

Laev on varustatud __________________ eraldatud settetanki(de)ga kogumahutavusega 

__________________ m3 , mis moodustab _________ % nafta laadungi mahutavusest vastavalt: 

 

.1 reegli 29 lõike 2 punktile 3       □ 

.2 reegli 29 lõike 2 punkti 3 alapunktile 1      □ 

.3 reegli 29 lõike 2 punkti 3 alapunktile 2      □ 

.4 reegli 29 lõike 2 punkti 3 alapunktile 3      □ 

 

6.2.2 Lastitankid on kasutusel settetankidena                 □ 

 

6.3 Mõõtur nafta ja vee piiri määramiseks       □ 



 

6.3.1 Laev on varustatud mõõturiga nafta ja vee piiri määramiseks, mis on vastuvõetavaks 

tunnistatud vastavalt resolutsioonile MEPC.5(XIII)*      □ 

* Viide organisatsiooni resolutsiooniga MEPC.5(XIII) vastuvõetud nafta ja vee piiri mõõturite tehnilistele 
normidele (Specifications for Oil/Water Interface Detectors); vaata IMO väljaanne IMO-646E. 
 

6.4 Mööndused reeglitest 29, 31 ja 32: 

 

6.4.1 Reeglite 29, 31 ja 32 nõuete täitmisest võib laev kõrvale kalduda reegli 2 lõike 4 kohaselt □ 

 

6.4.2 Reeglite 29, 31 ja 32 nõuete täitmisest võib laev kõrvale kalduda reegli 2 lõike 2 kohaselt □ 

 

6.5 Reegli kohaldamisest loobumine 

 

6.5.1 Reeglite 31 ja 32 nõuete täitmisest võib laev kõrvale kalduda reegli 3 lõike 5 kohaselt. 

Laev teeb ainult: 

.1 reegli 2 lõikes 5 ettenähtud teatavaid kaubavedusid_________________ □ 

.2 meresõidud eripiirkonna tsoonis(des) ____________________________  □ 

.3 50 meremiili ulatuses lähemast kaldast väljaspool eripiirkonda kuni 72 tunni 

jooksul tingimusel, et _____________________________________________ □ 

 

7. Pumbad, torustik ja heitveeseadmed (reegel 30) 

 
7.1 Isoleeritud ballasti parda heitvee väljavooluavad jaoks on asukohas: 
 
7.1.1  veeliinist kõrgemal          □ 

7.1.2 veeliinist allpool          □ 

 

7.2 Puhta ballastivee pardaväljavooluavad, väljaarvatud vastuvõtu – väljavoolu kollektor on 

asukohas †:           

 



7.2.1 veeliinist kõrgemal          □ 

7.2.2 veeliinist allpool          □ 

 

7.3 Musta ballasti või naftareovete väljavoolu avad lastitankide piirkonnas, väljaarvatud 

vastuvõtu-väljalaske kollektor, asuvad: 

 

7.3.1 veeliinist kõrgemal          □ 

7.3.2 veeliinist allpool koos seadmega osalise joa kõrvaldamisega reegli 30 lõike 6 punkti 5 

kohaselt            □ 

7.3.3 veeliinist allpool          □ 

 

7.4 Nafta heide lasti pumpadest ja nafta torustikust (reegli 30 lõiked 4 ja 5): 

 

7.4.1 Seadmed nafta lasti pumpadest ja torustikust naftajääkide eemaldamiseks pärast lossimise 
lõpetamist: 

.1 võimalus jääkide eemaldamiseks lastitanki või settetanki   □ 

.2 spetsiaalne väikese läbimõõduga torustik jääkide juhtimiseks kaldale □ 

 
† Märgitakse ainult need väljalaskeavad, mida saab kontrollida. 

 

8. Laeva erakordsete abinõude plaan nafta-/merereostuse puhuks (reegel 37) 

 

8.1 Laev on varustatud erakordsete abinõude plaaniga naftareostuse puhuks vastavalt reeglile 

reeglile 37            □ 

 

8.2 Laev on varustatud erakordsete abinõude plaaniga merereostuse puhuks vastavalt 

reegli 37 lõikele 3           □ 

 

 



9. Vabastus 

 

9.1 Administratsioon on andnud vabastusi konventsiooni I lisa 3. peatükis esitatud nõuete 

täitmisest reegli 3 lõike 1 kohaselt käesoleva kirjelduse lõikes (lõigetes) 

_____________________________________________________________  loetletud punktides. 

 

10. Samaväärne asendus (reegel 5) 

 

10.1 Administratsioon on heaks kiitnud I lisa teatavate nõuete samaväärse asenduse käesoleva 

kirjelduse lõikes (lõigetes) ________________________________________ loetletud punktides. 

 

 

TÕENDAME, et see vorm on igas suhtes usaldusväärne. 

 

Välja antud: ___________________________________________________________________ 

(Kirjelduse väljaandmise koht) 

_______________________  ________________________________________________ 

(Väljaandmise kuupäev) (Kirjelduse väljastanud nõuetekohaselt volitatud 

ametiisiku allkiri) 

 

(Asutuse pitser või tempel) 

 



III LIIDE 

NAFTARAAMATU VORM 

 

NAFTARAAMAT 

 

I OSA. Masinaruum 

 

       (Kõik laevad) 

Laeva nimi: ____________________________________________________________________ 

 

Tunnusnumber või kutsung: _______________________________________________________ 

 

Kogumahutavus: ________________________________________________________________ 

 

Alustatud ______________________________ Lõpetatud ______________________________ 

 

Märkus. Igal vähemalt 150-se kogumahutavusega naftatankeril ja igal vähemalt 400-se 
kogumahutavusega laeval, mis ei ole naftatanker, peab olema naftaraamatu I osa masinaruumis 
tehtavate toimingute registreerimiseks. Naftatankeritel peab olema ka naftaraamatu II osa lasti-
/ballastitoimingute registreerimiseks. 
 

 
Sissejuhatus 
 
Selle osa järgmistel lehekülgedel esitatakse täielik loetelu masinaruumis tehtavatest toimingutest, 

mis tuleb registreerida naftaraamatu I osas kooskõlas 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. 

aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (MARPOL 

73/78) I lisa reegliga 17. Kirjed on esitatud toimingute järgi osadena, iga osa on tähistatud 

suurtähega. 

 

Kannete tegemisel naftaraamatu I osasse märgitakse asjakohasesse lahtrisse kuupäev, toimingu 

kood ja kirje number ning kantakse tühjaks jäetud kohtadele nõutavad andmed ajalises 

järjekorras. 

 



Iga lõpetatud toimingu kohta peab olema vastutavate juhtkonnaliikmete allkiri ja kuupäev. Igal 

täidetud leheküljel peab olema laeva kapteni allkiri. 

 

Naftaraamatu I osa sisaldab rohkesti viiteid naftakogusele. Tanki mõõteseadmete ebatäpsus, 

temperatuuri kõikumine ja nafta viskoossus mõjutavad näitude täpsust. Seda tuleb naftaraamatu I 

osa kannete tõlgendamisel arvesse võtta. 

 

Õnnetusjuhtumist tingitud või muu erakorralise naftaheite korral tuleb naftaraamatu I osasse 

märkida heite asjaolud ja põhjused. 

 

Kõik naftafiltreerimisseadmete rikked tuleb märkida naftaraamatu I osasse. 

 

Laeval, millel on rahvusvahelise naftareostuse vältimise tunnistus, peavad naftaraamatu I osa 

kanded olema vähemalt inglise, prantsuse või hispaania keeles. Kui kanded naftaraamatusse on 

tehtud ka selle riigi ametlikus keeles, kelle lipu all on laeval õigus sõita, võetakse need aluseks 

vaidluse või lahkarvamuse korral. 

 

Naftaraamatu I osa tuleb kogu aeg hoida kontrollimiseks kergesti kättesaadavas kohas; see peab 

olema alati laevas, välja arvatud mehitamata pukseeritav laev. Naftaraamatu I osa tuleb säilitada 

kolm aastat pärast viimase kande tegemist. 

 

Konventsiooniosalise valitsuse pädev asutus võib kontrollida naftaraamatu I osa laeval, mille 

suhtes kohaldatakse käesolevat lisa, kui laev asub kõnealuse konventsiooniosalise sadamas või 

meres paiknevas terminalis, kopeerida raamatu ükskõik millise kande ja nõuda, et laeva kapten 

kinnitaks kõnealuse kande koopia tõesust. Naftaraamatu I osa kandest sel viisil tehtud koopiat, 

mille tõesust on laeva kapten kinnitanud, võib kasutada kohtumenetlustes tõendusmaterjalina 

kandes esitatud asjaolude kohta. 

Pädeval asutusel tuleb käesoleva lõike kohaselt naftaraamatu I osa kontrollida ja tõestatud koopia 

võtta nii kiiresti kui võimalik, põhjustamata laevale asjatuid viivitusi. 



REGISTREERITAVATE TOIMINGUTE LOETELU 

 

(A) Naftakütusetankide ballastimine või puhastamine 

 

1. Ballastitud tankide tähistus. 

 

2. Kas tanke on puhastatud pärast viimast naftavedu? Kui ei ole, märkida viimati veetud 
nafta liik. 
 

3. Puhastamine: 

.1 laeva asukoht ning puhastamise alguse ja lõpu kellaaeg; 

.2 tankid, mille puhul kasutati sulgudes esitatud meetodeid (läbiloputamine, 

aurutamine, kemikaalidega puhastamine; kasutatud kemikaalide liik ja kogus (m3)); 

.3 tankid, millesse pumbati puhastusvesi. 

 

4. Ballastimine: 

.1 laeva asukoht ning ballastimise alguse ja lõpu kellaaeg; 

.2 ballasti kogus (m3), kui tanke ei ole puhastatud. 

 

(B) Puhastamata ballasti või puhastusvee heide punktis A nimetatud naftakütusetankidest 

 

5. Tankide tähistus. 

 

6. Laeva asukoht heite alguses. 

 

7. Laeva asukoht heite lõpus. 

 

8. Laeva kiirus heite ajal. 

 

9. Heiteviis: 

.1 seadme (15 miljondikosa) kaudu 

.2 vastuvõtuseadmesse. 



 

10. Heidetud kogus (m3). 

 

(C) Naftajääkide (kõnts ja muud naftajäägid) kogumine ja eemaldamine 

 

11. Naftajääkide kogumine 

 

Laevas hoitavate naftajääkide (kõnts ja muud naftajäägid) kogused. Kogus registreeritakse kord 
nädalas1 (see tähendab, et kogus tuleb registreerida kord nädalas ka juhul, kui reis kestab üle 
nädala): 

.1  – tanki(de) tähistus ____________________________________________ 

.2 –  tanki(de) mahutavus _______________________________________ m3 

.3 – hoitavate naftajääkide üldkogus ______________________________ m3 

 

12. Jääkide eemaldamisviisid. 

Märgitakse eemaldatud jääkide kogus, tühjendatud tankid ja laevas hoitavate jääkide kogus (m3): 

.1 vastuvõtuseadmesse (märkida sadam)2; 

.2 ümber pumbatud teise tanki (märkida tank ja tanki sisu üldkogus) 

.3 põletatud (märkida toimingu kestus); 

.4 muu viis (milline). 

 

(D) Masinaruumidesse kogunenud pilsivee mitteautomaatne heide või muul viisil 

kõrvaldamine 

 

13. Heidetud või eemaldatud kogus kuupmeetrites (m3)3. 

 

14. Heite või eemaldamise aeg (algus ja lõpp). 

 

15.  Heite- või eemaldamisviis: 

.1 seadme (15 miljondikosa) kaudu (märkida laeva asukoht alguses ja lõpus); 

.2 vastuvõtuseadmesse (märkida sadam)2; 

.3 ümberpumpamine sette- või kogumistanki (märkida tankid; märkida 
tankides hoitav üldkogus, m3). 



(E) Masinaruumidesse kogunenud pilsivee automaatne merreheide või muul viisil 

eemaldamine 

 

16. Kellaaeg ja laeva asukoht sel ajal, kui süsteem lülitati sisse automaatseks merreheiteks 

seadme (15 miljondikosa) kaudu. 

 

17. Kellaaeg, kui süsteem lülitati sisse pilsivee automaatseks ümberpumpamiseks 

kogumistanki (märkida tank). 

 

18. Kellaaeg, millal süsteem lülitati käsitsijuhtimisele. 

 

(F) Naftafiltreerimisseadmete seisund 

 

19. Süsteemirikke tekkimise kellaaeg4. 

 

20. Häireteta töö taastamise kellaaeg. 

 

21. Rikke põhjused. 

 

(G) Õnnetusjuhtumist tingitud või muu erakorraline naftaheide 

 

22. Sündmuse kellaaeg. 

 

23. Laeva asukoht või asend heite toimumise ajal. 

 

24. Nafta liik ja ligikaudne kogus. 

 

25. Heite või lekke asjaolud, põhjused ja üldised märkused. 

 

(H) Nafta või määrdeõli punkerdamine 

 



26. Punkerdamine: 

.1 Punkerdamise koht. 

.2 Punkerdamise aeg. 

.3 Nafta liik ja kogus, tankide tähised (märkida lisatud kogus tonnides ja nafta 
üldkogus tankides). 
.4 Määrdeõli liik ja kogus, tankide tähised (märkida lisatud kogus tonnides ja 
määrdeõli üldkogus tankides). 

 

(I) Muud tööprotsessid ja üldised märkused 

______________________________________________________________________________ 
 
Laeva nimi ____________________________________________________________________ 
 
Tunnusnumber või kutsung _______________________________________________________ 
 
 
MASINARUUMITOIMINGUD 

 

Kuupäev Kood 
 (täht) 

Kirje 
 (number) 

Registreeritud 
toimingud / vastutava 

juhtkonnaliikme allkiri 
    

    

    

    

 

Kapteni allkiri: :   ______________________________________________________________ 

 
1 Rahvusvahelise naftareostuse vältimise tunnistuse lisa vormi A ja B punktis 3.1 loetletud naftajäägi- 
(kõntsa-) tankid. 
 
2 Laeva kapten peab saama vastuvõtuseadmete, sealhulgas praamide ja paakautode käitajalt kviitungi või 
tõendi, milles esitatakse üksikasjalikud andmed ära antud tankipesuvee, puhastamata ballasti, naftajääkide või 
naftaste segude koguse kohta, ära andmise kellaaeg ja kuupäev. Kui kviitung või tõend on lisatud naftaraamatu I 
osale, võib see aidata kaptenil tõendada, et kõnealune laev ei osalenud väidetavas reostusjuhtumis. Kviitungit või 
tõendit tuleb hoida koos naftaraamatu I osaga. 
 
3 Kogumistankidest pilsivee heite või eemaldamise korral märkida kogumistankide tähistus ja maht ning 
kogumistankides hoitav kogus. 
 
4 Naftafiltreerimisseadmete seisund hõlmab kohaldataval juhul ka häire- ja automaatseid seiskamisseadmeid. 



 

 

NAFTARAAMAT 

 

II OSA. Lasti-/ballastitoimingud 

 

(Naftatankerid) 

 

Laeva nimi: ____________________________________________________________________ 

 

Tunnusnumber või kutsung: ______________________________________________________ 

 

Kogumahutavus: _______________________________________________________________ 

 

Ajavahemik: ___________________________________________________________________ 

 

Märkus. Igal vähemalt 150 kogumahutavusega naftatankeril peab olema naftaraamatu II osa, et 

registreerida lasti- ja ballastitoimingud. Kõnealusel tankeril peab olema ka naftaraamatu I osa 

masinaruumis tehtavate toimingute registreerimiseks. 

 

 

Laeva nimi ____________________________________________________________________ 

 

Tunnusnumber või kutsung  _______________________________________________________ 

 

 



LASTITANKIDE JA SETTETANKIDE SKEEM 

 (täidetakse laevas) 

 

Tankide tähised Mahutavus 

  

  

  

  

  

Settetankide kõrgus  

 

(Märkida iga tanki mahutavus ja settetankide 

kõrgus) 

 

 



 
Sissejuhatus 

 
Selle osa järgmistel lehekülgedel esitatakse täielik loetelu lasti- ja ballastitoimingutest, mis tuleb 
registreerida naftaraamatu II osas kooskõlas 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta 
rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (MARPOL 73/78) I 
lisa reegliga 36. Kirjed on esitatud toimingute järgi osadena, iga osa on tähistatud suurtähega. 
 
Kannete tegemisel naftaraamatu II osasse märgitakse asjakohasesse lahtrisse kuupäev, toimingu 
kood ja kirje number ning kantakse tühjaks jäetud kohtadele nõutavad andmed ajalises 
järjekorras. 
 
Iga lõpetatud toimingu kohta peab olema vastutavate juhtkonnaliikmete allkiri ja kuupäev. Igal 
täidetud leheküljel peab olema laeva kapteni kaasallkiri. 
 
MARPOL 73/78 I lisa reegli 2 lõike 5 kohaselt teatavateks kaubavedudeks kasutatavate 
naftatankerite puhul peab naftaraamatu II osasse tehtud asjakohase kande kinnitama sadamariigi 
pädev asutus.* 
 
Naftaraamatu II osa sisaldab rohkesti viiteid naftakogusele. Tanki mõõteseadmete ebatäpsus, 
temperatuuri kõikumine ja nafta viskoossus mõjutavad näitude täpsust. Seda tuleb naftaraamatu 
II osa kannete tõlgendamisel arvesse võtta. 
 
Õnnetusjuhtumist tingitud või muu erandliku naftaheite korral tuleb naftaraamatu II osasse 
märkida heite asjaolud ja põhjused. 
 
Kõik naftaheite seire- ja kontrollsüsteemi rikked tuleb märkida naftaraamatu II osasse. 
 
Laeval, millel on rahvusvahelise naftareostuse vältimise tunnistus, peavad naftaraamatu II osa 
kanded olema vähemalt inglise, prantsuse või hispaania keeles. Kui kanded on tehtud ka selle 
riigi ametlikus keeles, kelle lipu all on laeval õigus sõita, võetakse need aluseks vaidluse või 
lahkarvamuse korral. 
 
Naftaraamatu II osa tuleb kogu aeg hoida kontrollimiseks kergesti kättesaadavas kohas; see peab 
olema alati laevas, välja arvatud mehitamata pukseeritav laev. Naftaraamatu II osa säilitatakse 
kolm aastat pärast viimase kande tegemist.  
 
Konventsiooniosalise valitsuse pädev asutus võib kontrollida naftaraamatu II osa laeval, mille 
suhtes kohaldatakse käesolevat lisa, kui laev asub kõnealuse konventsiooniosalise sadamas või 
meres paiknevas terminalis, kopeerida raamatu ükskõik millise kande ja nõuda, et laeva kapten 
kinnitaks kõnealuse kande koopia tõesust. Naftaraamatu II osa kandest sel viisil tehtud koopiat, 
mille tõesust on laeva kapten kinnitanud, võib kasutada kohtumenetlustes tõendusmaterjalina 
kandes esitatud asjaolude kohta. Pädeval asutusel tuleb käesoleva lõike kohaselt naftaraamatu II 
osa kontrollida ja tõestatud koopia võtta nii kiiresti kui võimalik, põhjustamata laevale asjatuid 
viivitusi. 
∗ See lause tuleb lisada teatavaid kaubavedusid tegeva tankeri naftaraamatusse. 



REGISTREERITAVATE TOIMINGUTE LOETELU 

 
(A) Naftalasti lastimine 
 
1. Lastimiskoht. 
 
2. Lastitava nafta liik ja tankide tähistus. 
 
3. Lastitud nafta üldkogus (märkida lisatud kogus (m3) temperatuuril 15 °C ning üldkogus 
tankides, m3) 
 
(B) Naftalasti laevasisene ümberlaadimine reisi kestel 
 
4. Tankide tähistus. 

.1 tankist: 

.2 tanki: (märkida ümberlaaditud kogus ja üldkogus tankides, m3). 
 
5.  Kas lõike 4 punktis 1 nimetatud tankid tühjendati? (Kui mitte, märkida tankides hoitav 
kogus, m3) 
 
(C) Naftalasti lossimine 
 
6. Lossimiskoht. 
 
7. Lossitud tankide tähistus. 
 
8. Kas tankid tühjendati? (Kui mitte, märkida tankides hoitav kogus, m3) 
 
(D) Toornaftaga pesemine (ainult toornafta pesusüsteemiga tankerid) 
(Täidetakse iga toornaftaga pestava tanki kohta) 
 
9. Sadam, kus toornaftapesu tehti, või laeva asukoht, kui toornaftapesu toimus kahe 
heitesadama vahel. 
 
10. Pestud tankide tähistus.1 
 
11. Kasutatavate pesemisseadmete arv. 
 
12. Pesu alustamise kellaaeg. 
 
13. Kasutatud pesemisviis.2 
 
14. Pesuliini surve. 
 
15. Pesu lõpetamise või seiskamise kellaaeg. 
 



16. Märkida viis, mille abil tankid tunnistati kuivaks. 
 
17. Märkused.3 

 
(E) Lastitankide ballastimine 
 
18. Laeva asukoht ballastimise alguses ja lõpus. 
 
19. Ballastimine: 

.1 ballastitud tankide tähistus; 

.2  ballastimise alguse ja lõpu kellaaeg;   

.3 vastuvõetud ballasti kogus. Märgitakse iga toiminguga hõlmatud tanki 
ballasti üldkogus (m3). 

 
(F) Puhta ballasti jaoks määratud tankide ballastimine (ainult puhta ballasti tankidega 
tankerid) 
 
20. Ballastitud tankide tähistus. 
 
21. Laeva asukoht, kui loputusvett või sadamaballasti võeti puhta ballasti jaoks määratud 
tankidesse. 
 
22. Laeva asukoht, kui pumpasid ja torustikke loputati settetanki. 
 
23. Naftase vee kogus, mis pärast torustiku läbiloputamist laaditakse ümber settetankidesse 
või lastitankidesse, mida kasutatakse jääkide esialgseks hoidmiseks (nimetada tankid). 
Märkida üldkogus (m3). 
 
24. Laeva asukoht, kui puhta ballasti jaoks määratud tankidesse võeti lisaballastvett. 
 
25. Aeg ja laeva asukoht, kui puhta ballasti jaoks määratud tanke lasti- ja tühjendustorudest 
eraldavad klapid suleti. 
 
26. Laeva võetud puhta ballasti kogus (m3). 
 
(G) Lastitankide puhastamine 
 
27. Puhastatud tankide tähistus. 
 
28. Sadam või laeva asukoht. 
 
29. Puhastamise kestus. 
 
30. Puhastamisviis.4 
 
31. Tankipesuvesi on: 

.1 ära antud vastuvõtuseadmesse (nimetada sadam ja kogus (m3)5;  



.2 laaditud ümber settetankidesse või settetankidena kasutatavatesse lastitankidesse 
(nimetada tankid; heidetud või ümberlaaditud kogus ja üldkogus, m3). 

 
(H) Puhastamata ballasti heide 
 
32. Tankide tähistus. 
 
33. Aeg ja laeva asukoht merreheite alguses. 
 
34. Aeg ja laeva asukoht merreheite lõppemisel. 
 
35. Merre heidetud kogus (m3). 
 
36. Laeva kiirus heite ajal. 
 
37. Kas naftaheite seire- ja kontrollsüsteem töötas heite ajal? 
 
38. Kas heite kohas kontrolliti korrapäraselt heitvett ja veepinda? 
 
39. Settetankidesse ümberlaaditud naftase vee kogus (nimetada settetankid). Märkida 
üldkogus (m3). 
 
40. Ära antud kaldal asuvasse vastuvõtuseadmesse (nimetada sadam ja heidetud kogus, m3).5 
 
(I) Vee merreheide settetankist 
 
41. Settetankide tähistus. 
 
42. Settimisaeg alates jääkide viimasest sisseviimist või 
 
43. Settimisaeg alates viimasest heitest. 
 
44. Aeg ja laeva asukoht heite alguses. 
 
45. Vedelikupinna kohal täitmata ruumi kõrgus heite alguses. 
 
46. Nafta ja vee piirpinna kõrgus heite alguses. 
 
47. Üldine heitekogus (m3) ja heite kiirus (m3/h). 
 
48. Lõplik heitekogus (m3) ja heite kiirus (m3/h). 
 
49. Aeg ja laeva asukoht heite lõppemisel. 
 
50. Kas naftaheite seire- ja kontrollsüsteem töötas heite ajal? 
 
51. Nafta ja vee piirpinna kõrgus heite lõppemisel (m). 



 
52. Laeva kiirus heite ajal. 
 
53. Kas heite kohas kontrolliti korrapäraselt heitvett ja veepinda? 
 
54. Kinnitus selle kohta, et kõik laeva torustikusüsteemis kasutatavad klapid suleti, kui heide 
settetankidest lõpetati. 
 
(J) Mujal käsitlemata jääkide ja naftaste segude eemaldamine 
 
55. Tankide tähistus. 
 
56. Igast tankist eemaldatud kogus. (Märkida hoitav kogus, m3). 
 
57. Eemaldamisviis: 

.1 ära antud vastuvõtuseadmesse (märkida sadam ja naftajääkide kogus)5; 

.2 segatud lastiga (märkida kogus); 

.3 laaditud ümber teistesse tankidesse (nimetada tankid; märkida heidetud või 
ümberlaaditud kogus ja üldkogus tankides, m3); 
.4 muu viis (märkida missugune); märkida kõrvaldatud kogus (m3). 

 
(K) Lastitankides sisalduva puhta ballasti heide 
 
58. Laeva asukoht puhta ballasti heite alguses. 
 
59. Tühjendatavate tankide tähistus. 
 
60. Kas tankid olid tühjad, kui heide lõppes? 
 
61. Laeva asend heite lõpus, kui see erineb punktis 58 märgitust. 
 
62. Kas heite kohas kontrolliti korrapäraselt heitvett ja veepinda? 
 
(L) Ballasti heide puhta ballasti jaoks määratud tankist (ainult puhta ballasti tankidega 
tankerid) 
 
63. Tühjendatavate tankide tähistus. 
 
64. Aeg ja laeva asukoht puhta ballasti merreheite alguses. 
 
65. Aeg ja laeva asukoht merreheite lõpus. 
 
66. Heidetud kogus (m3): 

.1 merre või 

.2 vastuvõtuseadmesse (märkida sadam)5 

 
67. Kas enne või pärast merreheidet võis täheldada ballastvee reostumist naftaga? 



 
68. Kas heidet jälgiti naftasisalduse mõõturi abil? 
 
69. Aeg ja laeva asend, kui puhta ballasti jaoks määratud tanke lasti- ja tühjendustorudest 
eraldavad klapid suleti ballastist vabastamise lõpus. 
 
(M) Naftaheite seire- ja kontrollsüsteemi seisund 
 
70. Süsteemis rikke tekkimise kellaaeg. 
 
71. Häireteta töö taastamise kellaaeg. 
 
72. Rikke põhjused. 
 
(N) Õnnetusjuhtumist tingitud või muu erandlik naftaheide 
 
73. Toimumisaeg. 
 
74. Sadam või laeva asukoht heite toimumise ajal. 
 
75. Ligikaudne kogus (m3) ja nafta liik. 
 
76. Heite või lekke asjaolud, põhjused ja üldised märkused. 
 
(O) Muud toimingud ja üldised märkused 
 
TEATAVAID KAUBAVEDUSID TEGEVAD TANKERID 
 
(P) Ballastvee lastimine 
 
77. Ballastitud tankide tähistus. 
 
78. Laeva asukoht ballastimisel. 
 
79. Lastitud ballasti üldkogus kuupmeetrites. 
 
80. Märkused. 
 
(Q) Ballastvee ümberpumpamine laevas 
 
81. Ümberpumpamise põhjus. 
 
(R) Ballastvee ära andmine vastuvõtuseadmesse 
 
82. Sadamad, kus ballastvesi ära anti. 
 
83. Vastuvõtuseadme nimetus või tähistus. 



 
84. Ära antud ballastvee üldkogus kuupmeetrites. 
 
85. Kuupäev, sadamaasutuse tempel ja volitatud ametiisiku allkiri. 
 
Laeva nimi ____________________________________________________________________ 
 
Tunnusnumber või kutsung _______________________________________________________ 
 

LASTI-/BALLASTITOIMINGUD (NAFTATANKERID) 

 

Kuupäev Kood 
 (täht) 

Kirje  
(number) 

Registreeritud 
toimingud / vastutava 

juhtkonnaliikme allkiri 
    

    

    

    

    

    

    

    

 

Kapteni allkiri: _______________________________________________________________ 

 
1 Kui tankis on rohkem pesuseadmeid, kui korraga saab tööle rakendada, nagu on kirjeldatud toimingute ja 
seadmete käsiraamatus, tuleb märkida toornaftaga pestud osa, näiteks: nr 2 keskosa vööripoolne osa. 
 
2 Toimingute ja seadmete käsiraamatu kohaselt märkida, kas kasutati ühe- või mitmejärgulist pesemisviisi. 
Kui kasutati mitmejärgulist pesemisviisi, esitada pesemisseadmetega kaetava vertikaalse kaare ulatus ning 
kõnealusele kaarele vastav kordade arv programmi igas konkreetses järgus. 
 
3 Kui toimingute ja seadmete käsiraamatus esitatud programme ei järgita, tuleb märkuste lahtris nimetada 
selle põhjused. 
 
4 Käsipesu, masinpesu ja/või keemiline puhastus. Keemilise puhastuse korral nimetada kemikaal ja selle 
kogus. 
 
5 Laeva kapten peab saama vastuvõtuseadmete, sealhulgas praamide ja paakautode käitajalt kviitungi või 
tõendi, milles esitatakse üksikasjalikud andmed tankipesuvee, puhastamata ballasti, naftajääkide või naftaste segude 
ära antud koguse kohta, heite kellaaeg ja kuupäev. Kui kviitung või tõend on lisatud naftaraamatu II osale, võib see 
aidata laeva kaptenil tõendada, et kõnealune laev ei osalenud väidetavas reostusjuhtumis. Kviitungit või tõendit tuleb 
hoida koos naftaraamatu II osaga. 


	3.2  Naftajääkide eemaldamise vahendid lisaks settetankide olemasolule:
	3.3 Laev on varustatud järgmiste kogumistanki(de)ga naftase pilsivee hoidmiseks:
	4.1 Laeval on reegli 13 kohase standardse väljalaskeühendusega torustik naftasetete ja masinaruumi pilsist pärinevate naftajääkide üleandmiseks vastuvõtuseadmesse.  □

