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MARPOL-i MUUDETUD VI LISA 

 
 

Laevade põhjustatava õhusaaste vältimise reeglid I 

PEATÜKK 

ÜLDOSA 
 
 
Reegel 1 
Kohaldamine 

 
Kui käesoleva lisa reeglites 3, 5, 6, 13, 15, 16 ja 18 ei ole selgelt sätestatud teisiti, kohaldatakse 
käesoleva lisa sätteid kõigi laevade suhtes. 

 
Reegel 2 
Mõisted 

 
Käesolevas lisas kasutatakse järgmisi mõisteid: 

 
1 Lisa – 1978. ja 1997. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade 
põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (MAROPOL) VI lisa organisatsiooni 
muudetud kujul, tingimusel et muudatused on vastu võetud ja jõustatud konventsiooni artikli 16 
kohaselt. 

 
2 Samasugune ehitusjärk – ehitusjärk, milles: 

 
.1 algab kindla laevaga seotud äratuntav ehitustegevus ja 

 
.2 on alanud kõnealuse laeva kokkupanek, mis hõlmab vähemalt 50 tonni või 1% 

kogu ehitusmaterjali arvestuslikust massist, olenevalt sellest, kumb arv on 
väiksem. 

 
3 Tähtpäev – iga aasta päev ja kuu, mis vastab rahvusvahelise reoveereostuse vältimise 
tunnistuse kehtivusaja lõppemise kuupäevale. 

 
4 Lisajuhtseade – laeva diiselmootorile paigaldatud süsteem, funktsioon või 
juhtimisstrateegia, mida kasutatakse mootori ja/või selle abiseadmete kaitsmiseks töötingimuste 
eest, mis võivad viia kahjustuste või tõrgeteni või mida kasutatakse mootori käivitamise 
hõlbustamiseks. Lisajuhtseade võib olla ka strateegia või abinõu, kui on rahuldavalt tõendatud, et 
tegu ei ole katkestusseadega. 

 
5 Pidevetteanne – tavapärases tööolukorras jäätmepõletusahju põlemiskambrisse inimese 
abita jäätmete etteandmise protsess töötemperatuuril 850–1200 °C. 
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6 Katkestusseade – seade, mis mõõdab, teeb kindlaks või reageerib talitlusmuutujatele (nt 
mootori kiirusele, temperatuurile, sisselaskerõhule või mõnele muule parameetrile), et 
heitkoguste kontrollsüsteemi mis tahes osa töötamist selliselt aktiveerida, muuta, edasi lükata või 
deaktiveerida, et heitkoguste kontrollsüsteemi tõhusus tavapärasel kasutamisel esinevates 
tingimustes väheneb, välja arvatud juhul, kui sellise seadme kasutamine on heitmete hindamiseks 
kasutatava katsemenetluse koosseisu oluline osa. 

 
7 Heide – käesoleva lisa alusel kontrollitavate ainete väljutamine laevadelt atmosfääri või 
merre. 

 
8 Heitmekontrolli piirkond – piirkond, kus on nõutav eriliste kohustuslike meetmete 
rakendamine, et vältida, vähendada ja kontrollida õhusaastet NOx või SOx ja tahkete osakestega 
või kõiki kolme tüüpi heitmetega ning nende kaasnevaid kahjulikke mõjusid inimeste tervisele ja 
keskkonnale. Heitmekontrolli piirkonnad hõlmavad neid, mis on loetletud või kindlaks määratud 
lisa reeglites 13 ja 14. 

 
9 Kütteõli – kütus, mis on tarnitud ja kavandatud põletamiseks laeva pardal selle liikumise 
või töö tagamiseks, sealhulgas destillaat- ja jääkkütused. 

 
10 Kogumahutavus – kogumahutavus, mis on arvutatud 1969. aasta rahvusvahelise laevade 
mõõtmise konventsiooni I lisas või mis tahes järelkonventsioonis sisalduvate mahutavuse 
mõõtmise eeskirjade kohaselt. 

 
11 Paigaldised – käesoleva lisa reegli 12 tähenduses on süsteemide ja seadmete, sealhulgas 
kaasaskantavate tulekustutite, isolatsiooni või muu materjali paigaldamine laevale, kuid see ei 
hõlma varem paigaldatud süsteemide, varustuse, isolatsiooni või muu materjali parandamist või 
taastäitmist ega kaasaskantavate tulekustuti taastäitmist. 

 
12 Paigaldatud – kasutatakse diiselmootori puhul, mis on laevale paigaldatud või mis 
kavatsetakse laevale paigaldada, sealhulgas teisaldatav laeva abidiiselmootor, kui selle kütuse-, 
jahutus- või heitgaasisüsteem moodustab laeva lahutamatu osa. Kütusesüsteemi loetakse laeva 
lahutamatuks osaks, kui see on püsivalt laeva külge kinnitatud. See mõiste hõlmab laeva 
diiselmootorit, mida kasutatakse laeva paigaldatud võimsusele lisaks või selle suurendamiseks 
ning mis on kavandatud moodustama laeva lahutamatu osa. 

 
13 Irratsionaalne heitmete juhtimisstrateegia – strateegia või abinõu, mis laeva kasutamisel 
tavapärastes kasutustingimustes vähendab heitkoguste kontrollsüsteemi efektiivsust tasemeni, 
mis on heitmetele kohaldatavas katsemenetluses eeldatavast tasemest madalam. 

 
14 Laeva diiselmootor – vedel- või kaht liiki kütusega töötav sisepõlemis-kolbmootor, mille 
suhtes kohaldatakse käesoleva lisa reeglit 13, sealhulgas võimendus- ja liitsüsteemid, kui neid 
kasutatakse. 

 
15 Lämmastikoksiidide (NOx) koodeks – 1997. aasta MARPOL-i konverentsi resolutsiooniga 
2 vastu võetud laeva diiselmootoritest eralduvate lämmastikoksiidide heitme kontrolli tehniline 
koodeks, organisatsiooni muudetud kujul, tingimusel et sellised muudatused võetakse vastu ja 
jõustatakse käesoleva konventsiooni artikli 16 kohaselt. 
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16 Osoonikihti kahandavad ained – kontrollitavad ained, mis on määratletud 1987. aasta 
osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli artikli 1 lõikes 4 ja mis on loetletud 
nimetatud protokolli lisas A, B, C või E, mis on jõus käesoleva lisa kohaldamise või 
tõlgendamise ajal. 

 
Laevadel leiduvad osoonikihti kahandavad ained hõlmavad järgmist, kuid mitte ainult: 

 
haloon 1211 bromoklorodifluorometaan 

 
haloon 1301 bromotrifluorometaan 

 
haloon 2402 1,2-dibromo-1,1,2,2-tetrafluoroetaan (tuntud ka kui haloon 114B2) 

CFC-11 triklorofluorometaan 

CFC-12 diklorodifluorometaan 
 

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

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

115 kloropentafluoroetaan. 

17 Jäätmepõletus laeva pardal – jäätmete või muude ainete põletamine laeva pardal, kui 
sellised jäätmed või muud ained on tekkinud selle laeva tavapärase töö käigus. 

 
18 Laeva jäätmepõletusahi – laeva seade, mis on projekteeritud peamiselt jäätmete 
põletamiseks. 

 
19 Ehitatud laevad – laevad, mille kiilud on maha pandud või mis on samasuguses 
ehitusjärgus. 

 
20 Jääkõli – kütte- või määrdeõlipüünisest pärit jääkõli, pea- või abimasina 
määrdeõlijäätmed või pilsiveepüünistesse, õlifiltreerimisseadmetesse või pritsmepannidesse 
kogunevad õlijäätmed. 

 
21 Tanker – naftatanker, nagu määratletud käesoleva konventsiooni I lisa reeglis 1, või 
kemikaalitanker, nagu määratletud käesoleva konventsiooni II lisa reeglis 1. 

 
Reegel 3 
Erandid ja vabastused 

 
Üldist 

 
1 Käesoleva lisa reegleid ei kohaldata: 

 
.1 heitme suhtes, mis on vajalik laeva ohutuse tagamiseks või inimelu päästmiseks 

merel, või 
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.2 heitme suhtes, mille põhjustab laeva või selle seadmete vigastus: 

 
2.1 tingimusel et pärast kahju tekkimist või heitme avastamist on võetud kõik 

põhjendatud ettevaatusabinõud heitme vältimiseks või minimeerimiseks, ja 
 

2.2 välja arvatud juhul, kui laevaomanik või kapten tegutses kas kahju 
tekitamise tahtlusega või kergemeelselt, olles teadlik kahju tekkimise 
tõenäosusest. 

 
Katsed laevade heitme vähendamise ja kontrolli tehnoloogia alase uurimistöö raames 

 
2 Konventsiooniosalise administratsioon võib, tehes vastavalt vajadusele koostööd teiste 
administratsioonidega, teha laevale erandi käesoleva lisa konkreetsetest sätetest katsete 
tegemiseks laevade heitme vähendamise ja kontrolli tehnoloogia arendamise ning mootorite 
projekteerimise programmide jaoks. Selline erand tehakse ainult juhul, kui lisa või 2008. aasta 
lämmastikoksiidide koodeksi konkreetsete sätete rakendamine takistaks selliste tehnoloogiate või 
programmide arendamiseks tehtavat uurimistööd. Luba sellise erandi tegemiseks antakse üksnes 
võimalikult väikesele arvule vajalikele laevadele ning selle puhul kehtivad järgmised tingimused: 

 
.1 laeva diiselmootorite puhul, mille ühe silindri maht on kuni 30 liitrit, ei ületa 

merekatsete kestus 18 kuud. Kui on vajalik lisaaeg, siis võib loa andnud 
administratsioon või administratsioonid pikendada luba veel 18 kuuks, või 

 
.2 laeva diiselmootorite puhul, mille ühe silindri maht on 30 liitrit või suurem, ei 

ületa katsete kestus 5 aastat, ning iga vaheuuringu puhul nõuab loa andnud 
administratsioon või administratsioonid edenemisülevaadet. Selle ülevaate põhjal 
võidakse luba tagasi võtta, kui katsetamisel ei ole järgitud loa tingimusi või kui 
leitakse, et tehnoloogia või programm ei anna tõenäoliselt tõhusaid tulemusi 
laevade heitme vähendamisel ja kontrollimisel. Kui ülevaate teinud 
administratsioon või administratsioonid leiab või leiavad, et konkreetse 
tehnoloogia või programmi katsetamiseks on vaja lisaaega, võidakse luba 
pikendada täiendavaks ajavahemikuks, mis ei ületa viit aastat. 

 
Merepõhja maavaradega seotud tegevuste põhjustatavad heitmed 

 
3.1 Merepõhja maavarade uurimisest, kasutamisest ja sellega seotud avameretöötlemisest 
otse tulenevad heitmed on konventsiooni artikli 2 lõike 3 punkti b alapunkti ii kohaselt 
vabastatud käesoleva lisa nõuetest. Selliste heitmete hulka kuuluvad: 

 
.1 heitmed, mis tekivad selliste ainete põletamisel, mis eralduvad üksnes otse 

merepõhja maavarade uurimise, kasutamise ja sellega seotud avameretöötlemise 
käigus, sealhulgas, kuid mitte ainult süsivesinike põletamine, puuraugu rajamise ja 
katsetamise käigus tekkiva puurpuru, hiiva ja/või stimuleerimisvedelike 
põletamine ning häiringutest põhjustatud süttimine; 

 
.2 puurimisvedelikes ja puurpurus sisalduvate gaaside ja lenduvate ühendite heitmed; 
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.3 heitmed, mis tekivad üksnes otseses seoses merepõhja maavarade töötlemise, 
käitlemise või ladustamisega; 

 
.4 heitmed laeva diiselmootoritest, mida kasutatakse üksnes merepõhja maavarade 

uurimiseks ja kasutamiseks ning sellega seotud avameretöötlemiseks. 
 
3.2 Käesoleva lisa reegli 18 nõudeid ei kohaldata selliste süsivesinike kasutamisele, mida 
toodetakse ja seejärel kasutatakse kohapeal kütusena, kui administratsioon on selle heaks kiitnud. 

 
Reegel 4 
Samaväärne asendus 

 
1 Osalisriigi administratsioon võib lubada käesolevas lisas nõutud armatuuri, materjali, 
seadise või aparaadi asemel paigaldada laevale teistsuguse armatuuri, materjali, seadise või 
aparaadi või kasutada lisas nõutust erinevat korda, kütteõli või nõuete täitmise meetodit, kui see 
on vähemalt sama tõhus, kui on nõutud lisas, sealhulgas reeglites 13 ja 14 sätestatud mis tahes 
standardis. 

 
2 Administratsioon, kes lubab lisas nõutud armatuuri, materjali, seadise või aparaadi asemel 
paigaldada laevale teistsuguse armatuuri, materjali, seadise või aparaadi või kasutada lisas 
nõutust erinevat korda, kütteõli või nõuete täitmise meetodit, teatab sellest organisatsioonile, kes 
edastab üksikasjad konventsiooniosalistele teadmiseks ja vajaduse korral asjakohaste meetmete 
võtmiseks. 

 
3 Osalisriigi administratsioon võtab arvesse kõiki asjakohaseid juhiseid, mille 
organisatsioon on välja töötanud selles reeglis nimetatud samaväärsete asenduste kohta. 

 
4 Osalisriigi administratsioon, mis lubab vastavalt selle reegli lõikes 1 sätestatule 
samaväärne asenduse kasutamist, püüab mitte kahjustada oma või muude riikide keskkonda, 
inimeste tervist, vara ja vahendeid. 
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II PEATÜKK 
 

ÜLEVAATUS, SERTIFITSEERIMINE JA KONTROLLVAHENDID 
 
 
Reegel 5 
Ülevaatused 

 
1 Kõigile 400-tonnise ja suurema kogumahutavusega laevadele ning kõigile kinnitatud ja 
liikuvatele puur- ja muudele platvormidele tuleb teha järgmised ülevaatused: 

 
.1 esmane ülevaatus enne laeva kasutusele võtmist või enne, kui laevale esimest 

korda antakse välja lisa reeglis 6 nõutud tunnistus. Selle ülevaatusega tagatakse, et 
laeva varustus, süsteemid, armatuur, seadmed ja materjalid vastavad täielikult lisa 
asjakohastele nõuetele; 

 
.2 Korraline ülevaatus administratsiooni määratud ajavahemike järel, mis ei tohi olla 

pikemad kui viis aastat, välja arvatud käesoleva lisa reegli 9.2, 9.5, 9.6 või 9.7 
kohaldamisel. Selle korralise ülevaatusega tagatakse, et laeva varustus, süsteemid, 
armatuur, seadmed ja materjalivastavad täielikult lisa kohaldatavatele nõuetele; 

 
.3 Vaheülevaatus, mis korraldatakse kolme kuu jooksul enne või pärast tunnistuse 

teist tähtpäeva või kolme kuu jooksul enne või pärast tunnistuse kolmandat 
tähtpäeva ning mis asendab ühte käesoleva reegli lõikes 1.4 nimetatud iga-aastast 
ülevaatust. Korralise ülevaatusega tuleb tagada et varustus ja seadmed vastavad 
täielikult käesoleva lisa kohaldatavatele nõuetele ning on heas töökorras. Sellised 
vaheülevaatused kinnitatakse käesoleva lisa reegli 6 või 7 alusel välja antavas 
tunnistuses; 

 
.4 iga-aastane ülevaatus, mida korraldatakse kolme kuu jooksul enne või pärast 

tunnistuse iga tähtpäeva, sisaldab käesoleva reegli lõikes 1.1 nimetatud varustuse, 
süsteemide, armatuuri, seadmete ja materjali üldist kontrollimist selle tagamiseks, 
et neid hooldatakse käesoleva reegli lõike 4 kohaselt ning et nad püsivad laeva 
otstarbekohaseks kasutamiseks rahuldavas seisukorras. Sellised iga-aastased 
ülevaatused kinnitatakse käesoleva lisa reegli 6 või 7 alusel välja antavas 
tunnistuses ja 

 
.5 lisaülevaatus, mis on asjaoludest olenevalt täielik või osaline, korraldatakse pärast 

käesoleva reegli lõikes 4 ettenähtud uuringutest tulenevaid parandustöid või alati 
pärast olulist remonti või uuendamist. Ülevaatusega tuleb tagada, et remont või 
uuendamine on tehtud korralikult, selleks kasutatud materjal ja töö teostus on 
täiesti rahuldav ning et laev vastab täiesti käesoleva lisa nõuetele. 

 
2 Administratsioon võib kehtestada alla 400-tonnise kogumahutavusega laevade suhtes 
asjakohased meetmed, et tagada lisa asjakohaste sätete järgimine. 
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3 Laevade ülevaatusi käesoleva lisa sätete rakendamiseks teevad administratsiooni 
ametiisikud. 

 
.1 Administratsioon võib volitada ülevaatusi tegema kas selleks nimetatud 

ülevaatajaid või administratsiooni tunnustatud organisatsioone. Sellised 
organisatsioonid järgivad organisatsiooni vastuvõetud suuniseid;1

 

 
.2 diiselmootorite ja seadmete ülevaatus lisa reegli 13 nõuetele vastavuse kohta 

tehakse kooskõlas muudetud 2008. aasta lämmastikoksiidide koodeksiga; 
 

.3 kui nimetatud ülevaataja või tunnustatud organisatsioon teeb kindlaks, et seadmete 
seisukord ei vasta olulisel määral tunnistuses märgitud andmetele, peavad nad 
tagama, et võetakse meetmed puuduste kõrvaldamiseks, ja teatama sellest 
asjakohasel viisil administratsioonile. Kui meetmeid puuduste kõrvaldamiseks ei 
võeta, tunnistab administratsioon tunnistuse kehtetuks. Kui laev on teise osalisriigi 
sadamas, tuleb sadamariigi asjaomastele asutustele samuti kohe teatada. Kui 
administratsiooni ametiisik, nimetatud ülevaataja või tunnustatud organisatsioon 
on teavitanud sadamariigi asjaomaseid asutusi, osutab kõnealuse sadamariigi 
valitsus sellisele ametiisikule, ülevaatajale või organisatsioonile igakülgset abi 
nende käesolevast reeglist tulenevate kohustuste täitmiseks, ja 

 
.4 asjaomane administratsioon tagab igal juhul täielikult, et ülevaatus on põhjalik ja 

tõhus, ning kohustub tagama kõik vajalikud meetmed selle ülesande täitmiseks. 
 
4 Varustust hoitakse sellisena, et see vastab lisa sätetele, ning ülevaatuse alla kuuluvat 
varustust, süsteeme, armatuuri, seadmeid ja materjale ei muudeta ilma administratsiooni 
selgesõnalise nõusolekuta. Varustuse ja seadmete otsene väljavahetamine lisa sätetele vastava 
varustuse ja seadmete vastu on lubatud. 

 
5 Kui laeval on juhtunud õnnetus või avastatud defekt, mis oluliselt ohustab käesolevas 
lisas käsitletud seadmete tõhusust või terviklust, teatab laeva kapten või omanik sellest esimesel 
võimalusel asjakohase tunnistuse väljaandmise eest vastutavale administratsioonile, nimetatud 
ülevaatajale või tunnustatud organisatsioonile. 

 
Reegel 6 
Tunnistuse väljaandmine või kinnitamine 

 
1 Rahvusvaheline õhusaaste vältimise tunnistus antakse välja pärast käesoleva lisa reegli 5 
kohast esmast või korralist ülevaatust: 

 
 
 

1 Vt organisatsiooni poolt resolutsiooniga A.739(18) vastu võetud suuniseid organisatsiooni muudetud kujul 
administratsiooni nimel tegutsevate organisatsioonide volitamise kohta ning organisatsiooni poolt resolutsiooniga 
A.789(19) vastu võetud administratsiooni nimel tegutsevate tunnustatud organisatsioonide ülevaatus- ja 
sertifitseerimisnõuete kirjeldust organisatsiooni muudetud kujul. 
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.1 400-tonnise ja suurema kogumahutavusega laevale, mis teeb reise teiste 
osalisriikide jurisdiktsiooni all olevatesse sadamatesse või meres paiknevatesse 
terminalidesse, või 

 
.2 platvormidele ja puurplatvormidel, mida kasutatakse teiste osalisriikide 

suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni all olevates vetes. 
 
2 Enne VI lisa jõustumist laeva administratsiooni suhtes ehitatud laevale antakse välja 
rahvusvaheline õhusaaste vältimise tunnistus käesoleva reegli lõike 1 kohaselt hiljemalt esimesel 
plaanipärasel kuivdokis viibimisel pärast sellise jõustumise kuupäeva, kuid mitte hiljem kui 
kolme aasta möödumisel pärast sellist kuupäeva. 

 
3 Selle tunnistuse annab välja või kinnitab kas administratsioon või administratsiooni poolt 
nõuetekohaselt volitatud isik või organisatsioon. Igal juhul vastutab administratsioon täielikult 
tunnistuse eest. 

 
Reegel 7 
Tunnistuse väljaandmine teise osalise poolt 

 
1 Osaline võib administratsiooni taotlusel korraldada laeva ülevaatuse ja olles veendunud, 
et laev vastab käesoleva lisa sätetele, annab välja või volitab laevale rahvusvahelise õhusaaste 
vältimise tunnistuse väljaandmise ning vajaduse korral kinnitab, et laevale on antud kõnealune 
tunnistus, või volitab seda kinnitama käesoleva lisa kohaselt. 

 
2 Tunnistuse ja ülevaatuse akti koopiad edastatakse võimalikult kiiresti taotluse esitanud 
administratsioonile. 

 
3 Sel viisil väljaantud tunnistuses peab olema märge, et tunnistus on välja antud 
administratsiooni taotlusel ning et see kehtib ja seda tunnustatakse samaväärselt käesoleva lisa 
reegli 6 alusel välja antud tunnistusega. 

 
4 Rahvusvahelise õhusaaste vältimise tunnistust ei anta välja laevadele, millel on õigus 
sõita selle riigi lipu all, kes ei ole osalisriik. 

 
Reegel 8 
Tunnistuse vorm 

 
Rahvusvaheline õhusaaste vältimise tunnistus koostatakse vähemalt inglise, prantsuse või 
hispaania keeles käesoleva lisa I liites esitatud vormi kohaselt. Kui kasutatakse ka tunnistuse 
välja andnud riigi ametlikku keelt, võetakse see aluseks vaidluse või lahknevuse korral. 

 
Reegel 9 
Tunnistuse kehtivusaeg ja -tingimused 

 
1 Rahvusvaheline õhusaaste vältimise tunnistus antakse välja administratsiooni nimetatud 
ajavahemikuks, mis ei tohi olla pikem kui viis aastat. 
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2 Olenemata käesoleva reegli lõike 1 nõuetest: 

 
.1 kui korraline sülevaatus viiakse läbi kolme kuu jooksul enne olemasoleva 

tunnistuse kehtivusaja lõppemise kuupäeva, hakkab uus tunnistus kehtima alates 
korralise ülevaatuse lõpetamise kuupäevast ning kehtib kuni viis aastat 
olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppemise kuupäevast; 

 
.2 kui korraline ülevaatus tehakse pärast olemasoleva tunnistuse kehtivusaja 

lõppemise kuupäeva, hakkab uus tunnistus kehtima alates korralise ülevaatuse 
lõpetamise kuupäevast ning kehtib kuni viis aastat alates olemasoleva tunnistuse 
kehtivusaja lõppemise kuupäevast, ja 

 
.3 kui korraline ülevaatus tehakse rohkem kui kolm kuud enne olemasoleva 

tunnistuse kehtivusaja lõppemise kuupäeva, hakkab uus tunnistus kehtima alates 
korralise ülevaatuse lõpetamise kuupäevast ning kehtib kuni viis aastat alates 
korralise ülevaatuse lõpetamise kuupäevast. 

 
3 Kui tunnistus antakse välja lühemaks ajaks kui viis aastat, võib administratsioon 
pikendada tunnistuse kehtivusaega selle lõppemise kuupäevast käesoleva reegli lõikes 1 
nimetatud maksimaalse ajavahemikuni, tingimusel et käesoleva lisa reegli 5.1.3 ja 5.1.4 
nimetatud ülevaatused, mida kohaldatakse viieks aastas tunnistuse väljaandmise korral, toimuvad 
ettenähtud korras. 

 
4 Kui korraline ülevaatus on tehtud, kuid uut tunnistust ei saa välja anda või laevale 
toimetada enne olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppemist, võib administratsiooni volitatud 
isik või organisatsioon kinnitada olemasoleva tunnistuse ning selline tunnistus kehtib kuni viis 
kuud alates kinnitamisele eelneva kehtivusaja lõppemise kuupäevast. 

 
5 Kui laev ei ole tunnistuse kehtivusaja lõppemise ajal sadamas, kus on ette nähtud teha 
ülevaatus, võib administratsioon pikendada tunnistuse kehtivusaega, kuid seda pikendatakse 
ainult selleks, et laev saaks lõpetada oma reisi sadamas, kus on ette nähtud teha ülevaatus, ja 
ainult juhul, kui see on asjakohane ja põhjendatud. Tunnistust pikendatakse kõige rohkem 
kolmeks kuuks; laeval, mille tunnistuse kehtivusaega on pikendatud, ei ole õigust pärast 
saabumist sadamasse, kus on ette nähtud teha ülevaatus, lahkuda selle pikenduse alusel sadamast 
ilma uue tunnistuseta. Kui korraline ülevaatus on tehtud, kehtib uus tunnistus kuni viis aastat 
alates olemasoleva tunnistuse pikendamisele eelneva kehtivusaja lõppemisest. 

 
6 Administratsioon võib pikendada lühireise tegevale laevale välja antud tunnistuse 
kehtivusaega, mida ei ole pikendatud käesoleva reegli kohaselt, kuni ühe kuu võrra alates 
tunnistuses märgitud kehtivusaja lõppemisest. Kui korraline ülevaatus on tehtud, kehtib uus 
tunnistus kuni viis aastat alates olemasoleva tunnistuse pikendamisele eelneva kehtivusaja 
lõppemisest. 

 
7 Administratsiooni kindlaksmääratud eri asjaolude korral ei pea uuele tunnistusele 
märkima olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppemise kuupäeva, nagu on nõutud käesoleva 
reegli lõikes 2.1, 5 või 6 kohaselt. Kõnealuste eriliste asjaolude korral kehtib uus tunnistus kuni 
viis aastat alates korralise ülevaatuse lõpetamise kuupäevast. 
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8 Kui iga-aastane või vaheülevaatus on tehtud enne käesoleva lisa reeglis 8 nimetatud 
ajavahemikku: 

 
.1 muudetakse kinnitamisel tunnistusele märgitud tähtpäeva nii, et uus tähtpäev on 

kuni kolm kuud pärast ülevaatuse lõpetamise kuupäeva; 
 

.2 korraldatakse järgmine käeoleva lisa reeglis 5 kohaselt nõutav iga-aastane või 
vaheülevaatus kõnealuses reeglis ettenähtud ajavahemike järel, võttes aluseks uue 
tähtpäeva, ja 

 
.3 võib kehtivuse tähtaeg jääda muutmata, tingimusel et üks või vajaduse korral mitu 

iga-aastast või vaheülevaatust korraldatakse nii, et käesoleva lisa reeglis 5 
sätestatud ülevaatuste vahelist maksimaalset vahet ei pikendata. 

 
9 Käesoleva lisa reegli 6 või 7 kohaselt välja antud tunnistus kaotab kehtivuse järgmistel 
juhtudel: 

 
.1 kui käesolevalisa reegli 5.1 alusel kindlaksmääratud ajavahemike jooksul ei ole 

tehtud asjakohaseid ülevaatuseid; 
 

.2 kui tunnistus ei ole käesoleva lisa reegli 5.1.3 või 5.1.4 kohaselt kinnitatud; 
 

.3 kui laev viiakse üle teise riigi lipu alla. Uue tunnistuse andmiseks peab seda välja 
andev valitsus olema täielikult veendunud, et laev vastab käesoleva lisa reegli 5.4 
nõuetele. Kui laev viiakse üle teise osalisriigi lipu alla ja kui taotlus tehakse kolme 
kuu jooksul pärast üleviimist, edastab selle osalisriigi valitsus, kelle lipu all laeval 
oli varem õigus sõita, nii kiiresti kui võimalik administratsioonile koopia 
tunnistusest, mis oli laeval enne üleviimist, ja võimaluse korral ka asjakohaste 
ülevaatusaktide koopiad. 

 
Reegel 10 
Sadamariigi kontroll ekspluatatsiooninõuete täitmise üle 

 
1 Kui laev on mõne teise osalisriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvas sadamas või meres 
paiknevas terminalis, kontrollivad selle osalisriigi valitsuse nõuetekohaselt volitatud ametiisikud 
lisas sätestatud ekspluatatsiooninõuete täitmist laevas, kui on ilmselt alust arvata, et laeva kapten 
või laevapere ei tunne põhilisi laeval kasutatavaid menetlusviise laevade põhjustatava õhusaaste 
vältimiseks. 

 
2 Käesoleva reegli lõikes 1 kirjeldatud asjaoludel võtab osalisriigi valitsus meetmeid, mis 
tagavad, et laev ei välju merele enne, kui olukord laeval vastab lisa nõuetele. 

 
3 Käesolevale reeglile kohaldatakse konventsiooni artiklis 5 ettenähtud sadamariigi 
kontrolli korda. 
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4 Ükski käesoleva reegli säte ei piira selle osalisriigi õigusi ja kohustusi, kes kontrollib 
konventsioonis ettenähtud ekspluatatsiooninõuete täitmist. 

 
Reegel 11 
Rikkumiste avastamine ja lisa jõustamine 

 
1 Osalisriigid teevad koostööd rikkumiste avastamiseks ja lisa sätete jõustamiseks, 
kasutades kõiki asjakohaseid ja teostatavaid meetmeid rikkumiste avastamiseks ja 
keskkonnaseireks, asjakohast teatamiskorda ning tõendite kogumist. 

 
2 Laeva, millele kohaldatakse lisa sätteid, võivad igas osalisriigi sadamas või meres 
paiknevas terminalis kontrollida selle osalisriigi nimetatud või volitatud ametiisikud, et teha 
kindlaks, kas laevalt on lisa sätteid rikkudes paisatud õhku lisas nimetatud aineid. Kui 
inspekteerimine näitab, et lisa sätteid on rikutud, edastatakse administratsioonile selle kohta 
ettekanne asjakohaste meetmete võtmiseks. 

 
3 Kui esineb tõendeid, et laevalt on lisa sätteid rikkudes paisatud õhku lisas nimetatud 
aineid, peab asjaomane osalisriik edastama sellised tõendid administratsioonile. Võimaluse korral 
teatab eespool nimetatud osalisriigi pädev asutus väidetavast rikkumisest laeva kaptenile. 

 
4 Saanud tõendid, korraldab asjast teavitatud administratsioon asja uurimise ja võib taotleda 
teiselt osalisriigilt lisa- või paremaid tõendeid väidetava rikkumise kohta. Kui administratsioon 
on veendunud, et on olemas piisavad tõendid menetluse algatamiseks väidetava rikkumise tõttu, 
siis korraldab ta võimalikult kiiresti sellise menetluse algatamise oma õiguse kohaselt. 
Administratsioon teavitab väidetavast rikkumisest teatanud osalisriiki ja organisatsiooni võetud 
meetmetest viivitamata. 

 
5 Laeva, mille suhtes kohaldatakse käesolevat lisa, võib osalisriik inspekteerida ka laeva 
saabumisel tema jurisdiktsiooni all olevasse sadamasse või meres paiknevasse terminali, kui 
teiselt osalisriigilt on saadud uurimistaotlus koos piisavate tõenditega selle kohta, et laevalt on 
mis tahes paigas lisa sätteid rikkudes paisatud õhku lisas nimetatud aineid. Uurimise kohta 
koostatud aruanne saadetakse uurimist taotlenud osalisriigile ja administratsioonile, et võtta 
konventsiooni alusel asjakohaseid meetmeid. 

 
6 Laevade põhjustatava merekeskkonna reostuse vältimist, vähendamist ja kontrollimist 
käsitlevat rahvusvahelist õigust, sealhulgas jõustamist ja kaitsemeetmeid käsitlevaid õigusakte, 
mis on jõus käesoleva lisa kohaldamise või tõlgendamise ajal, kohaldatakse lisas sätestatud 
reeglite ja normatiivide suhtes mutatis mutandis. 
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III PEATÜKK 
 

LAEVADE PÕHJUSTATAVA HEITME SEIRENÕUDED 
 
 
Reegel 12 
Osoonikihti kahandavad ained 

 
1 See reegel ei kehti püsivalt suletud seadmete puhul, millel puuduvad külmutusagensiga 
täitmise ühendused ja eemaldatavad komponendid, mis sisaldavad osoonikihti kahandavaid 
aineid. 

 
2 Kui reeglist 3.1 ei tulene teisiti, on kõik tahtlikud osoonikihti kahandavate ainete heitmed 
keelatud. Tahtlike heitmete hulka kuuluvad süsteemide või seadmete hoolduse, remondi või 
kõrvaldamise käigus aset leidvad heitmed, välja arvatud osoonikihti kahandavate ainete 
minimaalsed heitmed seoses sellise aine taaskogumise või ringlussevõtuga. Osalisriigid võivad 
reglementeerida osoonikihti kahandavate ainete lekkest tulenevate heitmete korral, kas lekked on 
tahtlikud või mitte. 

 
3.1 Paigaldised, mis sisaldavad muid osoonikihti kahandavaid aineid peale 
klorofluorosüsivesinike, on keelatud: 

 
.1 laevadel, mis on ehitatud 19. mail 2005 või pärast seda, või 

 
.2 enne 19. maid 2005 ehitatud laevade puhul, mille seadmete laevale tarnimise 

lepinguline tähtaeg on 19. mail 2005 või pärast seda kuupäeva, või kui lepinguline 
tarnekuupäev puudub, on seadmete laevale tarnimise tegelik kuupäev on 19. mai 
2005 või hilisem. 

 
3.2 Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad paigaldised on keelatud: 

 
.1 laevadel, mis on ehitatud 1. jaanuaril 2020 või pärast seda, või 

 
.2 enne 1. jaanuari 2020 ehitatud laevade puhul, mille seadmete laevale tarnimise 

lepinguline tähtaeg on 1. jaanuaril 2020 või pärast seda kuupäeva, või kui 
lepinguline tarnekuupäev puudub, mille seadmete laevale tarnimise tegelik 
kuupäev on 1. jaanuar 2020 või hilisem. 

 
4 Käesolevas reeglis nimetatud ained ja neid aineid sisaldavad seadmed tuleb laevalt 
eemaldamisel toimetada asjakohasesse vastuvõtukohta. 

 
5 Kõik laevad, millele laieneb reegel 6.1, peavad loendit osoonikihti kahandavaid aineid 
sisaldavate seadmete kohta.2 

 
6 Kõik laevad, millele laieneb reegel 6.1 ja millel on osoonikihti kahandavaid aineid 
sisaldavad täidetavad süsteemid, peavad osoonikihti kahandavate ainete arvestusraamatut. See 
arvestusraamat võib administratsiooni poolse heakskiidu korral olla osa olemasolevast 
logiraamatust või elektroonilisest arvestussüsteemist. 

 
 
 

2 Vt rahvusvahelise õhusaaste vältimise tunnistuse (IAPP tunnistuse) I lisa jaotist 2.1. 
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7 Osoonikihti kahandavate ainete arvestusraamatusse tuleb kanda aine mass 
(kilogrammides) ilma viivituseta iga kord, kui: 

 
.1 täielikult või osaliselt taastäidetakse osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavaid 

seadmeid; 
 

.2 parandatakse või hooldatakse osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavaid seadmeid; 
 

.3 osoonikihti kahandavaid aineid lastakse atmosfääri: 
 

3.1 sihilikult ja 
 

3.2 mittesihilikult; 
 

.4 täielikult või osaliselt taastäidetakse osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavaid 
seadmeid ja 

 
.5 osoonikihti kahandavaid aineid tarnitakse laevale. 

 
Reegel 13 
Lämmastikoksiidid (NOx) 

 
Kohaldamine 

 
1.1 Käesolevat reeglit kohaldatakse: 

 
.1 laevale paigaldatud üle 130 kW koguvõimsusega laeva diiselmootorite suhtes ja 

 
.2 üle 130 kW koguvõimsusega laeva diiselmootorite suhtes, mis ehitatakse olulises 

osas ümber 1. jaanuaril 2000 või pärast seda, välja arvatud juhul, kui 
administratsiooni rahuldaval moel tõendatakse, et selline mootor on eelmise 
mootori identne asendus ning sellele ei laiene muul põhjusel käesoleva reegli 
lõige 1.1.1. 

 
1.2 Käesolevat reeglit ei kohaldata: 

 
.1 laeva diiselmootori suhtes, mis on mõeldud kasutamiseks ainult hädaolukorras või 

ainult mis tahes seadme või varustuse toitmiseks, mis on mõeldud kasutamiseks 
ainult hädaolukorras laeval, millele see on paigaldatud, ega päästepaati 
paigaldatud diiselmootori suhtes, mis on mõeldud kasutamiseks ainult 
hädaolukorras, ja 

 
.2 sellistele laevadele paigaldatud mootorite suhtes, mis teevad reise üksnes selle 

riigi suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni all olevates vetes, mille lipu all neil 
on õigus sõita, tingimusel et nende mootorite suhtes kohaldatakse 
administratsiooni kehtestatud alternatiivmeetmeid lämmastikoksiidide heitmete 
kontrollimiseks. 

 
1.3 Olenemata käesoleva lõike alalõike 1.1 sätetest võib administratsioon lubada jätta 
käesoleva reegli kohaldamisalast välja diiselmootori, mis on paigaldatud enne 19. maid 2005 
ehitatud või olulises ulatuses ümber ehitatud laevale, tingimusel et laev, millele mootor on 
paigaldatud, teeb reise ainult selle riigi sadamatesse või meres paiknevatesse terminalidesse, 
mille lipu all tal on õigus sõita. 
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Olulises osas ümberehitamine 
 
2.1 Käesoleva reeglis tähendab olulises osas ümberehitamine sellise laeva diiselmootori 
muutmist 1. jaanuaril 2000 või pärast seda kuupäeva, mida ei ole veel sertifitseeritud vastavalt 
käesoleva reegli lõigetes 3, 4 või 5.1.1 sätestatud standarditele, kusjuures: 

 
.1 mootor asendatakse laevale paigaldatud diiselmootoriga või paigaldatakse laevale 

lisamootor või 
 

.2 mootori juures tehakse oluline muudatus, nagu see on defineeritud läbivaadatud 
2008. aasta lämmastikoksiidide koodeksis või 

 
.3 mootori maksimumvõimsust pideval töörežiimil suurendatakse rohkem kui 10% 

võrreldes algselt sertifitseeritud mootori maksimumvõimsusega pideval 
töörežiimil. 

 
2.2 Olulises osas ümberehitamise suhtes, mis hõlmab laeva diiselmootori asendamist 
mitteidentse laeva diiselmootoriga või lisamootori paigaldamist, kohaldatakse käesoleva reegli 
standardeid, mis kehtivad mootori asendamise või lisamise ajal. 1. jaanuaril 2016 või pärast seda 
kuupäeva ning ainult mootori asendamise puhul peab uus mootor vastama käesoleva reegli lõikes 
4 sätestatud standarditele (II tase), kui see asendusmootor ei vasta käesoleva reegli lõikes 5.1.1 
sätestatud standarditele (III tase). Organisatsioonil tuleb töötada välja juhtnöörid kriteeriumide 
kehtestamiseks, mille korral ei vasta asendusmootor käesoleva reegli alalõike 5.1.1. standarditele. 

 
2.3 Lõikes 2.1.2 või 2.1.3 nimetatud laeva diiselmootor peab vastama järgmistele 
standarditele: 

 
.1 enne 1. jaanuari 2000 ehitatud laevade puhul kehtivad käesoleva reegli lõikes 3 

sätestatud standardid ja 
 

.2 1. jaanuaril 2000 või pärast seda kuupäeva ehitatud laevade puhul kehtivad laeva 
ehitamise ajal kehtivad standardid. 

 
I aste 

 
3 Käesoleva lisa reeglit 3 kohaldades on keelatud kasutada 1. jaanuaril 2000 või pärast seda 
kuupäeva ja enne 1. jaanuari 2011 ehitatud laeva diiselmootorit, välja arvatud kui 
lämmastikoksiidide heide (mis arvutatakse NO2 kaalutud koguheitmena) mootorist on järgmistes 
piirides, kus n = mootori nimipöörlemiskiirus (väntvõlli pöörded minutis): 

 
.1 17,0 g/kWh, kus n on alla 130 pöörde/minutis; 

 
.2 45·n(-0,2) g/kWh, kus n on 130–1999 pööret/min; 

 
.3 9,8 g/kWh, kus n on 2000 või rohkem pööret/minutis. 
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II aste 
 
4 Käesoleva lisa reegli 3 alusel on keelatud kasutada 1. jaanuaril 2011 või pärast seda 
kuupäeva ehitatud laeva diiselmootorit, välja arvatud kui lämmastikoksiidide heide (mis 
arvutatakse NO2 kaalutud koguheitmena) mootorist on järgmistes piirides, kus n = mootori 
nimipöörlemiskiirus (väntvõlli pöörded minutis): 

 
.1 14,4 g/kWh, kus n on alla 130 pöörde/minutis; 

 
.2 44·n(-0,23) g/kWh, kus n on 130–1999 pööret/min; 

 
.3 7,7 g/kWh, kus n on 2000 või rohkem pööret/minutis. 

 
III aste 

 
5.1 Käesoleva lisa reegli 3 alusel on 1. jaanuaril 2016 või pärast seda kuupäeva ehitatud 
laeva diiselmootori kasutamine: 

 
.1 keelatud, välja arvatud kui lämmastikoksiidide heide (mis arvutatakse NO2 

kaalutud koguheitmena) mootorist on vastavalt järgmistes piirides, kus n = 
mootori nimipöörlemiskiirus (väntvõlli pöörded minutis): 

 
1.1 3,4 g/kWh, kus n on alla 130 pöörde/minutis; 

 
1.2 9 · n(-0,2) g/kWh, kus n on 130–1999 pööret minutis ja 

 
1.3 2,0 g/kWh, kus n on 2000 pööret/minutis või rohkem; 

 
.2 toimub vastavalt käesoleva lõike alalõikes 5.1.1. sätestatud standarditele, kui laeva 

kasutatakse käesoleva reegli lõikes 6 määratud heitmekontrolli piirkonnas; 
 

.3 toimub vastavalt käesoleva reegli lõikes 4 sätestatud standarditele, kui laeva 
kasutatakse väljaspool käesoleva reegli lõikes 6 määratud heitmekontrolli 
piirkonda. 

 
5.2 Käesoleva reegli lõikes 10 sätestatud läbivaatust arvestades ei kehti käesoleva reegli 
lõikes 5.1.1 sätestatud standardid: 

 
.1 laeva diiselmootori suhtes, mis on paigaldatud laevale, mille pikkus (L) on 

käesoleva konventsiooni lisa I reegli 1.19 kohaselt alla 24 meetri, kui see on 
spetsiaalselt kavandatud ja seda kasutatakse ainult meelelahutuslikuks otstarbeks; 

 
.2 laeva diiselmootori suhtes, mis on paigaldatud laevale, mille diiselmootorite 

kombineeritud nominaalne efektiivne koguvõimsus jääb alla 750 kW, kui 
administratsiooni rahuldaval viisil tõendatakse, et laev ei saa vastata käesoleva 
reegli lõikes 5.1.1 sätestatud standarditele laeva projekteerimisest või 
konstruktsioonist tulenevate piirangute tõttu. 
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Heitmekontrolli piirkond 
 
6 Käesolevas reeglis on heitmekontrolli piirkond mis tahes merepiirkond, sealhulgas 
sadamapiirkond, mille organisatsiooni on kindlaks määranud vastavalt käesoleva lisa III liites 
sätestatud kriteeriumidele ja korrale. 

 
Enne 1. jaanuari 2000 ehitatud laevadele paigaldatud diiselmootorid 

 
7.1 Käesoleva reegli lõikest 1.1.1 hoolimata peab laeva diiselmootor väljundvõimsusega üle 
5000 kW ja ühe silindri mahuga 90 liitrit või rohkem, mis on paigaldatud 1. jaanuaril 1990 või 
pärast seda kuupäeva, aga enne 1. jaanuari 2000 ehitatud laevale, vastama käesoleva lõike 
alalõikes 7.4 sätestatud heite piirväärtustele, tingimusel et osalisriigi administratsioon on selle 
mootori jaoks sertifitseerinud heakskiidetud meetodi ja sertifitseerinud administratsioon on 
sellise sertifitseerimise kohta saatnud organisatsioonile teate. Käesoleva lõike täitmist 
tõendatakse ühel järgmistest viisidest: 

 
.1 sertifitseeritud heakskiidetud meetodi paigaldamine, nagu seda kinnitatakse 

heakskiidetud meetodi failis märgitud kontrollimiskorda kasutava uuringuga, 
sealhulgas asjakohase märkega heakskiidetud meetodi kohta laeva rahvusvahelisel 
õhusaaste vältimise tunnistusel; 

 
.2 mootori sertifitseerimine, mis kinnitab, et see töötab käesoleva reegli lõigetes 3, 4 

või 5.1.1 sätestatud piiriväärtustes, ning asjakohane märge mootori 
sertifitseerimise kohta laeva rahvusvahelisel õhusaaste vältimise tunnistusel. 

 
7.2 Alalõiget 7.1 kohaldatakse hiljemalt esimesel korralisel ülevaatusel, mis toimub 12 või 
enam kuud pärast alalõikes 7.1 nimetatud teate hoiuleandmist. Kui laeva, millel kasutatakse 
heakskiidetud meetodit, omanik suudab administratsiooni rahuldaval viisil tõendada, et 
heakskiidetud meetod ei olnud müügil selle vaatamata, et selle saamiseks kehti kõik endast 
sõltuv, siis paigaldatakse heakskiidetud meetod laevale hiljemalt selle laeva järgmisel iga-
aastasel ülevaatusel, mis toimub pärast heakskiidetud meetodi müügiletulekut. 

 
7.3 1. jaanuaril 1990 või pärast seda kuupäeva, aga enne 1. jaanuari 2000 ehitatud laeva 
puhul, millel on diiselmootor väljundvõimsusega üle 5000 kW ja ühe silindri mahuga 90 liitrit 
või rohkem, näidatakse rahvusvahelisel õhusaaste vältimise tunnistusel laeva diiselmootori kohta, 
mille puhul kohaldatakse käesoleva reegli lõiget 7.1, et kasutatud on heakskiidetud meetodit 
vastavalt käesoleva reegli lõikele 7.1.1 või on mootor sertifitseeritud vastavalt käesoleva reegli 
lõikele 7.1.2 või et heakskiidetud meetodit ei ole veel olemas või see ei ole veel müügil, nagu 
seda kirjeldatakse käesoleva reegli alalõikes 7.2. 

 
7.4 Käesoleva lisa reegli 3 kohaselt on keelatud kasutada alalõikes 7.1 kirjeldatud laeva 
diiselmootorit, välja arvatud kui mootori lämmastikoksiidide heide (mis arvutatakse NO2 
kaalutud koguheitmena) jääb järgmistesse piiridesse, kus n = mootori nimipöörlemiskiirus 
(väntvõlli pöörded minutis): 

 
.1 17,0 g/kWh, kus n on alla 130 pöörde/minutis; 

.2 45 · n(-0,2) g/kWh, kus n on 130–1999 pööret minutis ja 

.3 9,8 g/kWh, kus n on 2000 või rohkem pööret/minutis. 
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x 

 

7.5 Heakskiidetud meetod sertifitseeritakse vastavalt läbivaadatud 2008. aasta 
lämmastikoksiidide koodeksi 7. peatükile ja see hõlmab järgmist kontrolli: 

 
.1 laeva selle baasdiiselmootori projekteerija poolt, mille suhtes heakskiidetud 

meetod kehtib, et heakskiidetud meetodi arvestuslik mõju ei vähenda mootori 
nimipöörlemiskiirust üle 1,0% ega suurenda kütusekulu üle 2,0% mõõdetuna 
vastavalt läbivaadatud 2008. aasta lämmastikoksiidide koodeksis sätestatud 
asjakohasele katsetsüklile ega mõjuta negatiivselt mootori vastupidavust ega 
töökindlust, ja 

 
.2 et heakskiidetud meetod ei ole liiga kulukas, mille kindlakstegemiseks võrreldakse 

alalõikes 7.4 sätestatud taseme saavutamiseks heakskiidetud meetodi poolt 
vähendatava NOx kogust ning heakskiidetud meetodi soetamise ja paigaldamise 
kulu. 

 
Sertifitseerimine 

 
8 Käesolevas reeglis sätestatud standardite kohasel sertifitseerimisel, katsetamisel ja 
mõõtmisel kohaldatakse läbivaadatud 2008. aasta lämmastikoksiidide koodeksit. 

 
9 Läbivaadatud 2008. aasta lämmastikoksiidide koodeksis NOx heitmete määramiseks 
sätestatud kord on kavandatud esindama mootori tavapärast kasutamist. Katkestusseadmed ja 
irratsionaalsed heitmete juhtimisstrateegiad takistavad selle eesmärgi saavutamist ning nende 
kasutamine ei ole lubatud. Käesolev reegel ei takista lisajuhtseadmete kasutamist mootori ja/või 
selle abiseadmete kaitsmiseks töötingimuste eest, mis võivad viia kahjustuste või tõrgeteni või 
mida kasutatakse mootori käivitamise hõlbustamiseks.3 

 
Ülevaatus 

 
10 2012. aastast alates ja hiljemalt 2013. aastal lõppedes vaatab organisatsioon üle 
tehnoloogiaarengu seisundi, et rakendada käesoleva reegli lõikes 5.1.1 sätestatud standardeid 
ning vajadusel muuta korrigeerida selles alalõikes sätestatud ajavahemikke. 

 
Reegel 14 
Vääveloksiidid (SOx) ja tahked osakesed 

 
Üldnõuded 

 
1 Laevadel kasutatava kütteõli väävlisisaldus ei tohi ületada järgmisi piirmäärasid: 

 
.1 4,50 C% enne 1. jaanuari 2012; 

 
 
 
 
 

3  Heakskiidetud meetodid maksumus ei tohi ületada 375 SDR / tonn NOx, mis on arvutatud vastavalt allpool toodud 
kulutõhususe valemile: 

Heakskiidetud meetodi maksumus · 106
 

Ce = P(kW) · 0,768 · 6000(tundi/aasta) · 5 (aastat) · Δ NOx(g/kWh)



MEPC 58/23/Add.1 
LISA 13 

Lk 20 

 

 
.2 3.50C% alates 1. jaanuarist 2012 ja 

 
.3 0,50 C% alates 1. jaanuarist 2020. 

 
2 Laevadel kasutamiseks mõeldud raske kütteõli ülemaailmset keskmist väävlisisaldust 
jälgitakse organisatsiooni väljatöötatavaid suuniseid arvestades.4 

 
Nõuded heitmekontrolli piirkondades 

 
3 Käesolevas reeglis hõlmavad heitmekontrolli piirkonnad: 

 
.1 Läänemere ala, nagu määratletud I lisa reeglis 1.11.2 , ja Põhjameri, nagu 

määratletud V lisa reegli 5 lõike 1 punktis f, ja 
 

.2 muu mereala, sealhulgas sadamaalad, mille organisatsioon nimetab käesoleva lisa 
III liites toodud kriteeriumide ja korra kohaselt. 

 
4 Kui laev viibib heitmekontrolli piirkonnas, ei tohi laeval kasutatava kütteõli 
väävlisisaldus ületada järgnevaid piirmäärasid: 

 
.1 1,50 C% enne 1. juulit 2010; 

 
.2 1,00 C% alates 1. juulist 2010 ja 

 
.3 0,10 C% alates 1. jaanuarist 2015. 

 
5 Kütteõli tarnija dokumenteerib käesoleva reegli lõikes 1 ja lõikes 4 nimetatud kütteõli 
väävlisisalduse lisa reeglis 18 sätestatud nõuete kohaselt. 

 
6 Nendel laevadel, mis kasutavad käesoleva reegli lõike 4 täitmiseks eraldi kütteõlisid ja 
mis sisenevad käesoleva reegli lõikes 3 sätestatud heitmekontrolli piirkonda või väljuvad sellest, 
peab olema pardal kirjalik kord, mis näitab, kuidas peab toimuma kütteõli vahetamine, ning jätab 
enne heitmekontrolli piirkonda sisenemist piisavalt aega kütteõli kasutamise süsteemide 
täielikuks loputamiseks kõikidest kütteõlidest, mis ületavad käesoleva reegli lõikes 4 kindlaks 
määratud väävlisisaldust. Madala väävlisisaldusega kütteõlide maht igas paagis ning samuti 
kuupäev, aeg ja laeva asukoht, mil kütteõli vahetamise protseduur lõpetati enne heitmekontrolli 
piirkonda sisenemist või mil seda alustati pärast heitmekontrolli piirkonnast väljumist, tuleb 
kanda logiraamatusse administratsiooni poolt ette nähtud viisil. 

 
7 Esimese kaheteistkümne kuu jooksul pärast muudatust, millega määratakse käesoleva 
reegli lõike 3.2 kohaselt kindlaks konkreetne heitmekontrolli piirkond, on selles piirkonnas 
tegutsevad laevad vabastatud käesoleva reegli lõigetes 4 ja 6 sisalduvate nõuete täitmisest ning 
lõikes 5 sisalduvate nõuete täitmisest, kuivõrd need on seotud käesoleva reegli lõikega 4. 

 
 
 
 
 
 
 

4 MEPC.82(43), „Laeva pardal kasutamiseks tarnitud jääkkütteõlide keskmise väävlisisalduse ülemaailmse järelevalve 
suunised “
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Läbivaatamise säte 
 
8 Käesoleva reegli alalõikes 1.3 sätestatud standardi läbivaatamine lõpetatakse 2018. 
aastaks, et teha kindlaks kütteõli saadavus, mis on vajalik selles lõikes sätestatud kütteõli 
standardi täitmiseks, ning see peab võtma arvesse järgmisi asjaolusid: 

 
.1 maailmaturu nõudlus ja pakkumine läbivaatuse tegemise ajal kütteõli järele, mis 

on vajalik käesoleva reegli lõike 1.3 täitmiseks; 
 

.2 kütteõli turgude suundumuste analüüs; 
 

.3 kõik muud olulised küsimused. 
 
9 Organisatsioon loob käesoleva reegli lõikes 8 nimetatud läbivaatuse tegemiseks 
ekspertgrupi, mille liikmetel on teadmised kütteõli turu ja asjakohased merendus-, keskkonna-, 
teadus- ja õigusteadmised. Ekspertgrupp töötab välja asjakohase teabe, et teavitada osalisriikide 
tehtavast otsusest. 

 
10 Osalisriigid võivad ekspertgrupi koostatud teabe alusel otsustada, kas laevadel on 
võimalik täita selle reegli lõikes 1.3 nimetatud kuupäeva. Kui otsustatakse, et laevadel ei ole 
võimalik seda täita, siis jõustub selles alalõikes nimetatud standard 1. jaanuaril 2025. 

 
Reegel 15 
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ-d) 

 
1 Kui osalisriigi jurisdiktsiooni all olevas sadamas või terminalis reguleeritakse LOÜ 
heitmeid tankeritelt, tuleb neid reguleerida kooskõlas käesoleva reegliga. 

 
2 Osalisriik, kes reguleerib tankerite LOÜ-heitmeid, esitab organisatsioonile teate. Teates 
sisalduvad andmed kontrollitavate tankerite suuruse kohta, nimetatakse lastid, mille puhul on 
nõutav auruheite kontrollisüsteem, ja kontrolli kehtestamise kuupäev. Teade esitatakse vähemalt 
kuus kuud enne jõustumiskuupäeva. 

 
3 Osalisriik, kes määrab sadamad või terminalid, milles reguleeritakse LOÜ-heitmeid 
tankeritelt, tagab, et nendes sadamates või terminalides on kasutusel auruheite 
kontrollisüsteemid, mille selline valitsus on organisatsiooni5 väljatöötatud ohutusstandardeid 
arvestades heaks kiitnud, ning et need süsteemid töötavad ohutult ega põhjusta laevadele asjatuid 
viivitusi. 

 
4 Organisatsioon edastab osalisriikidele määratud sadamate ja terminalide nimekirjad 
teadmiseks teistele osalisriikidele ja organisatsiooni liikmesriikidele. 

 
5 Tanker, millel suhtes kehtib käesoleva reegli lõige 1, peab olema varustatud auruheite 
kogumise süsteemiga, mille on heaks kiitnud administratsioon organisatsiooni5 poolt selliste 
süsteemide koha välja töötatud ohutusstandardeid arvestades, ning seda süsteemi kasutatakse 
asjakohase lasti lastimise ajal. Sadam või terminal, mis on paigaldanud vastavalt käesolevale 

 
5 MSC/Circ.585, auruheite kontrollisüsteemide standardid. 
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reeglile auruheite kontrollisüsteemid, võib võtta aurukogumissüsteemideta tankereid vastu kolme 
aasta jooksul pärast käesoleva reegli lõikes 2 toodud jõustumiskuupäeva. 

 
6 Toornaftat vedava tankeri pardal peab olema administratsiooni poolt heaks kiidetud LOÜ 
vähendamise kava ja seda tuleb rakendada. Selline kava tuleb koostada vastavalt organisatsiooni 
poolt välja töötatud suunistele. Kava peab olema koostatud konkreetse laeva kohta ja vähemalt: 

 
.1 sisaldama kirjalikku korda LOÜ-heitmete minimeerimiseks lastimise, merereisi ja 

lossimise ajal; 
 

.2 võtma arvesse täiendavaid LOÜ-sid, mis tekivad toornaftapesu käigus; 
 

.3 määrama kindlaks kava rakendamise eest vastutava isiku; 
 

.4 olema rahvusvahelisi reise tegevatel laevadel kirjutatud laeva kapteni ja juhtkonna 
liikmete töökeeles ning kui laeva kapteni ja juhtkonna liikmete töökeel ei ole 
inglise, prantsuse või hispaania keel, sisaldama tõlget ühte nendest keeltest. 

 
7 Käesolevat reeglit kohaldatakse ainult gaasitankerite suhtes, mille lastimis- ja 
hoidlasüsteemid võimaldavad LOÜ-de (välja arvatud metaani) ohutut hoidmist laeva pardal või 
nende ohutut kaldale tagasisaatmist.6 

 
Reegel 16 
Jäätmepõletus laeva pardal 

 
1 Kui lõikes 4 ei sätestata teisiti, on jäätmete põletamine laeval lubatud ainult laeva 
jäätmepõletusahjus. 

 
2 Keelatud on järgmiste jäätmete põletamine laeva pardal: 

 
.1 konventsiooni I, II ja III lisa kohased lastijäätmed või nendega seotud saastunud 

pakkematerjal; 
 

.2 polüklooritud bifenüülid (PCB-ühendid); 
 

.3 konventsiooni V lisas määratletud prügi, mis sisaldab raskmetalle rohkem kui 
mikrokogustes; 

 
.4 halogeenühendeid sisaldavad rafineeritud naftasaadused; 

 
.5 kanalisatsioonijäägid ja jääkõli, mis ei ole tekkinud laeva pardal, ja 

 
.6 heitgaaside puhastamise süsteemi jäägid. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 MSC.30(61), „Rahvusvaheline eeskiri veeldatud gaase vedellastina vedavate laevade tarindite ja seadmete kohta“, 5. 
ptk. 
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3 Polüvinüülkloriidide (PVC-ühendite) põletamine laeva pardal on keelatud, välja arvatud 
laeva jäätmepõletusahjus, millel on IMO tüübikinnitustunnistus7. 

 
4 Laeva tavapärase töö käigus tekkivaid kanalisatsioonijäägid ja jääkõli võib põletada ka 
pea- või abijõuseadmes või kateldes, kuid sellisel juhul ei toimu see laeva sadamas või 
jõesuudmetes viibimise ajal. 

 
5 Mitte miski käesolevas reeglis: 

 
.1 ei mõjuta jäätmete ja muu aine kaadamisest põhjustatava merereostuse vältimise 

1972. aasta konventsioonis selle muudetud kujul ja selle 1996. aasta protokollis 
toodud keeldu ega muid nõudeid, ega 

 
.2 välista võimalust välja töötada, paigaldada ja kasutada alternatiivse 

konstruktsiooniga laeva jäätmete termilise töötlemise seadmeid, mis vastavad 
käesoleva reegli nõuetele või ületavad neid. 

 
6.1 Kui käesoleva lõikes alalõikes 6.2 ei sätestata teisiti, peavad kõik jäätmepõletusahjud 1. 
jaanuaril 2000 või pärast seda ehitatud laeval või jäätmepõletusahjud, mis on laevale paigaldatud 
1. jaanuaril 2000 või pärast seda kuupäeva, vastama käesoleva lisa IV liite nõuetele. Kõik 
jäätmepõletusahjud tuleb administratsioonil heaks kiita, arvestades organisatsiooni8 väljatöötatud 
standardspetsifikaate laeva jäätmepõletusahjude kohta, või 

 
6.2 Administratsioon võib lubada jätta käesoleva lõike alalõike 6.1 kohaldamisalast välja 
laeva jäätmepõletusahju, mis on paigaldatud laevale enne 19. maid 2005, tingimusel et sellise 
laevaga tehakse reise ainult selle riigi suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni all olevates vetes, 
kelle lipu all on laeval õigus sõita. 

 
7 Jäätmepõletusahjul, mis on paigaldatud käesoleva reegli lõike 6.1 kohaselt, peab olema 
tootja kasutusjuhend, mida hoitakse seadme juures ja milles on kirjeldatud, kuidas kasutada 
jäätmepõletusahju käesoleva lisa IV liite lõikes 2 kirjeldatud piirides. 

 
8 Jäätmepõletusahju, mis on paigaldatud käesoleva reegli lõike 6.1 kohaselt, käitamise eest 
vastutavad töötajad peavad olema välja õpetatud rakendama tootja kasutusjuhendi suuniseid, mis 
on nõutud käesoleva reegli lõikes 7. 

 
9 Jäätmepõletusahjul, mis on paigaldatud käesoleva reegli lõike 6.1 kohaselt, jälgitakse 
põlemiskambri suitsugaasi väljundtemperatuuri alati, kui seade töötab. Pidevetteandega 
jäätmepõletusahju ei tohi jäätmeid panna, kui põlemiskambri suitsugaasi väljundtemperatuur on 
alla 850 °C. Jäätmepõletusahjud, millesse jäätmeid antakse ette partiide kaupa, peavad olema 
projekteeritud nii, et põlemiskambri suitsugaaside väljundtemperatuur 600 °C saavutatakse viie 
minuti jooksul pärast käivitamist ja seejärel stabiliseerub see vähemalt 850 °C juures. 

 
 
 
 
 
 

7 Tüübikinnitussertifikaat, mis on välja antud vastavalt resolutsioonile MEPC.59(33) või MEPC.76(40). 
8 Vt resolutsioon MEPC.76(40), Standardspetsifikaadid laeva jäätmepõletusahjude kohta. 
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Reegel 17 
Vastuvõtuseadmed 

 
1 Iga osalisriigi valitsus kohustub tagama vastuvõtuseadmete olemasolu, mis vastavad: 

 
.1 laeva vajadustele, mis kasutab selle laevaremondisadamaid osoonikihti 

kahandavate ainete ja neid aineid sisaldavate seadmete vastuvõtuks laevalt 
eemaldamisel; 

 
.2 laeva vajadustele, mis kasutab selle sadamaid, terminale või 

laevaremondisadamaid heakskiidetud heitgaasi puhastussüsteemidest pärit 
puhastusjääkide vastuvõtuks, 

 
põhjustamata laevale põhjendamatuid viivitusi ja 

 
.3 laeva lammutusseadmete vajadusi osoonikihti kahandavate ainete ja neid aineid 

sisaldavate seadmete vastuvõtuks laevalt eemaldamisel. 
 
2 Kui osalisriigi teatav sadam või terminal asub organisatsiooni poolt välja töötatud 
suuniseid arvestades käesoleva reegli lõikes 1 nimetatud ainete käitlemiseks ja töötlemiseks 
vajalikust tööstuslikust infrastruktuurist kaugel või ei oma sellist infrastruktuuri, siis teavitab 
osalisriik organisatsiooni sellisest sadamast või terminalist, nii et teavet on võimalik edastada 
kõikidele osalisriikidele ja organisatsiooni liikmesriikidele teadmiseks ja kohaste meetmete 
rakendamiseks. Osalisriik, mis on edastanud organisatsioonile sellise teabe, teavitab 
organisatsiooni ka oma sadamatest ja terminalidest, kus on vastuvõtuseadmed selliste ainete 
käitlemiseks ja töötlemiseks. 

 
3 Iga osalisriik teatab organisatsioonile selle liikmetele edastamiseks kõikidest juhtudest, 
kui käesolevas reeglis sätestatud seadmed puuduvad või on väidetavalt ebapiisavad. 

 
Reegel 18 
Kütteõli kättesaadavus ja kvaliteet 

 
Kütteõli kättesaadavus 

 
1 Osalisriigid võtavad kõik põhjendatud meetmed, et soodustada käesolevale lisale vastavate 
kütteõlide kättesaadavust ning teavitavad organisatsiooni nõuetele vastavate kütteõlide 
kättesaadavusest oma sadamates ja terminalides. 

 
2.1 Kui osalisriik leiab, et laeval kasutatavad kütteõlid ei vasta käesoleva lisa kütteõlide 
standarditele, on osalisriigi pädeval asutusel õigus nõuda, et laev: 

 
.1 esitaks dokumendi meetmete kohta, mida on võetud nõuetele vastavuse 

saavutamiseks, ja 
 

.2 esitaks tõendid selle kohta, et vastavalt reisikavale on püütud osta nõuetele 
vastavat kütteõli ning kui see ei olnud kavandatud kohas kättesaadav, püüti leida 
sellise kütteõli alternatiivseid allikaid ning vaatamata nõuetekohase kütteõli 
saamiseks tehtud jõupingutustele polnud sellist kütteõli võimalik osta. 
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2.2 Laevalt ei tuleks nõuda nõuetele vastavuse saavutamiseks kavandatud marsruudilt 
kõrvalekaldumist ega tarbetut viivitamist. 

 
2.3 Kui laev esitab käesoleva lõike alalõikes 2.1 märgitud teabe, võtab osalisriik arvesse 
kõiki olulisi asjaolusid ja esitatud tõendeid, et määrata kindlaks asjakohased meetmed, sealhulgas 
kontrollimeetmete võtmata jätmine. 

 
2.4 Kui nõuetele vastavat kütteõli ei õnnestu osta, teavitab laev sellest administratsiooni ja 
asjaomase sihtsadama pädevat asutust. 

 
2.5 Kui laev on esitanud tõendid selle kohta, et nõuetele vastav kütteõli ei ole kättesaadav, 
teavitab osalisriik sellest Organisatsiooni. 

 
Kütteõli kvaliteet 

 
3 Lisa kohaldamisalasse kuuluvatele laevadele põletamiseks tarnitud ja selleks kasutatav 
kütteõli peab vastama järgmistele nõuetele: 

 
.1 välja arvatud kui alalõikes 3.2 on sätestatud teisiti: 

 
1.1 peab kütteõli olema nafta rafineerimisel saadud süsivesinike segu. See ei 

välista väikeste lisaainekoguste kasutamist teatavate kasutusomaduste 
parandamiseks; 

 
1.2 kütteõli ei tohi sisaldada anorgaanilist hapet ja 

 
1.3 kütteõli ei tohi sisaldada lisaaineid ega keemilisi jäätmeid, mis: 

 
1.3.1 kahjustavad laevade ohutust või mõjuvad kahjulikult masinate 

tööle või 
 

1.3.2 on töötajatele kahjulikud või 
 

1.3.3 suurendavad üldiselt õhusaastet; 
 

.2 muul viisil peale nafta rafineerimisel saadud põletamiseks ettenähtud kütteõli ei 
tohi: 

 
2.1 ületada lisa reeglis 14 sätestatud kohaldatavat väävlisisaldust; 

 
2.2 põhjustada seda, et mootori lämmastikoksiidide heide ületab lisa reegli 13 

lõigetes 3, 4, 5.1.1 ja 7.4 sätestatud kohaldatavaid heite piirväärtusi; 
 

2.3 sisaldada anorgaanilist hapet või 
 

2.4.1 kahjustada laevade ohutust või mõjuda kahjulikult masinate jõudlusele, 
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2.4.2 olla kahjulik töötajatele või 

 
2.4.3 suurendada üldiselt õhusaastet. 

 
4 Käesolevat reeglit ei kohaldata tahke kivisöe ega tuumakütuste suhtes. Käesoleva reegli 
lõikeid 5, 6, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.2, 9.3 ja 9.4 ei kohaldata gaasiliste kütuste suhtes, näiteks 
veeldatud maagaasi, surumaagaasi või veeldatud petrooleumgaasi puhul. Laevale konkreetselt 
põletamiseks tarnitud gaasiliste kütuste väävlisisalduse dokumenteerib tarnija. 

 
5 Lisa reeglite 5 ja 6 kohaldamisalasse kuuluvate laevade pardale põletamiseks tarnitud ja 
seal kasutatud kütteõli üksikasjad tuleb registreerida punkri saatelehes, mis sisaldab vähemalt 
käesoleva lisa V liites nimetatud andmeid. 

 
6 Punkri saatelehte hoitakse laeva pardal sellises kohas, kus see on igal ajal kontrollimiseks 
kergesti kättesaadav. Seda säilitatakse kolm aastat pärast kütteõli tarnimist pardale. 

 
7.1 Osalisriigi pädev asutus võib kontrollida punkri saatelehte laeva pardal, mille suhtes lisa 
kohaldatakse, kui laev viibib selle riigi sadamas või meres paiknevas terminalis, teha saatelehest 
koopia ja nõuda, et laeva kapten või laeva juhtimise eest vastutav isik tõendab punkri saatelehest 
tehtud koopia õigsust. Pädev asutus võib samuti kontrollida iga saatelehe sisu, konsulteerides 
sadamaga, kus saateleht välja anti. 

 
7.2 Pädev asutus kontrollib kooskõlas käesoleva lõikega punkri saatelehti ja teeb tõestatud 
koopiad nii kiiresti kui võimalik, põhjustamata laevale asjatuid viivitusi. 

 
8.1 Punkri saatelehega peab olema kaasas organisatsiooni väljatöötatavaid suuniseid 
arvestades tarnitud kütteõli representatiivne proov.9 Tarnija esindaja ja laeva kapten või punkri 
täitmise eest vastutav juhtkonnaliige pitseerivad ja allkirjastavad proovi, kui punker on täidetud, 
ning proovi säilitatakse laeva kontrolli all nii kaua, kui kütteõli on olulises osas tarbitud, kuid igal 
juhul vähemalt 12 kuud alates tarne ajast. 

 
8.2 Kui administratsioon nõuab representatiivse proovi analüüsimist, siis tehakse seda 
vastavalt VI lisas sätestatud kontrollimiskorrale, et teha kindlaks, kas kütteõli vastab käesoleva 
lisa nõuetele. 

 
9 Osalisriigid kohustuvad tagama, et nende asjakohased määratud asutused: 

 
.1 peavad kohalike kütteõli tarnijate registrit; 

 
.2 nõuavad kohalikelt tarnijatelt käesoleva reegliga nõutud punkri saatelehe ja proovi 

esitamist, millega kütteõli tarnija tõendab, et kütteõli vastab lisa reeglite 14 ja 18 
nõuetele; 

 
 
 
 

9 Vt MEPC 96(47) „Suunised kütteõli proovide võtmiseks MARPOL 73/78 IV lisa täitmise tuvastamise eesmärgil“. 
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.3 nõuavad kohalikelt tarnijatelt punkri saatelehe koopia säilitamist vähemalt kolme 
aasta jooksul, et sadamariik saaks vajadusel saatelehega tutvuda ja seda 
kontrollida; 

 
.4 võtavad asjakohaseid meetmeid kütteõli tarnijate vastu, kelle puhul on leitud, et 

tarnitud kütteõli ei vasta punkri saatelehes märgitule; 
 

.5 teavitavad administratsiooni laevast, mis võtab vastu kütteõli, mis ei vasta lisa 
reegli 14 või 18 nõuetele, ja 

 
.6 edastavad organisatsioonile informatsiooni osalisriikidele ja organisatsioonile 

edastamiseks nende juhtude kohta, kui kütteõli tarnijad ei täitnud lisa reeglis 14 
või 18 sätestatud nõudeid. 

 
10 Seoses osalisriikide tehtava sadamariigi inspekteerimisega kohustuvad osalisriigid veel: 

 
.1 teavitama nõuetevastase kütteõli tarnimisest osalisriiki või kolmandat riiki, kelle 

jurisdiktsiooni all punkri saateleht välja anti, ja edastama kogu asjakohase teabe, 
ja 

 
.2 tagama, et vajadusel võetakse meetmeid avastatud nõuetevastase kütteõli nõuetega 

vastavusse viimiseks. 
 
11 400-tonnise ja suurema kogumahutavusega laeva puhul, mida kasutatakse sagedaste ja 
regulaarsete sadamasse saabumistega liinivedudel, võib administratsioon pärast kohaldamist ja 
mõjutatud osalisriikidega konsulteerimist otsustada, et käesoleva reegli lõike 6 täitmist võib 
dokumenteerida muul viisil, mis annab sarnase kindluse käesoleva lisa reeglite 14 ja 18 täitmise 
kohta. 
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I LIIDE 
 
 

Rahvusvahelise õhusaaste vältimise (IAPP) tunnistuse vorm 
(Reegel 8) 

 
 

INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE 
 
 
Välja antud 1978. aasta protokolliga ja resolutsiooniga MEPC.176(58) 2008. aastal muudetud 
1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (edaspidi 
konventsioon) muutmise 1997. aasta protokolli alusel järgmise valitsuse nimel??: 

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

(riigi täisnimi) 
 
....................................................................................................................................................... 

(konventsiooni kohaselt volitatud pädeva isiku 
täisnimi või organisatsiooni täisnimetus) 

 
 
 
Laeva andmed* 

 
Laeva nimi ……………………………………………………………………………………….. 

Eraldusnumber või -tähed ……………………………………………………………………….. 

Registreerimissadam 

……………………………………………………………………………………… 

Kogumahutavus 

……………………………………………………………………………………….  

IMO-number+……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

* Alternatiivina võib laeva andmed esitada horisontaalsetes lahtrites. 
+ Organisatsiooni resolutsiooniga A.600(15) vastu võetud IMO laeva identifitseerimisnumbri skeemi kohaselt. 
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KÄESOLEVAGA KINNITATAKSE, ET: 

 
1 Laev on üle vaadatud konventsiooni VI lisa reegli 5 kohaselt ja 

 
2 ülevaatus näitab, et laeva seadmed, süsteemid, armatuur, seadistus ja materjal vastavad 

täielikult konventsiooni VI lisa nõuetele. 
 
 
Tunnistuse aluseks oleva ülevaatuse lõpetamise kuupäev: …………………... (pp/kk/aaaa) 

 

 
 
 
Tunnistus kehtib kuni ............................................................*, tingimusel et ülevaatused 
korraldatakse konventsiooni VI lisa reegli 5 kohaselt. 

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

(Tunnistuse väljaandmise koht) 
 
(pp/kk/aaaa) .................................. ........................................................................ 
(Väljaandmise kuupäev) (Tunnistuse väljaandnud 
 volitatud ametniku allkiri) 

 
 
 

(Vajaduse korral asutuse pitser või tempel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Märkida administratsiooni poolt konventsiooni VI lisa reegli 9.1 kohaselt määratud kehtivuse lõppkuupäev. See 
kuupäev vastab konventsiooni VI lisa reeglis 2.3 määratletud tähtpäevale, välja arvatud kui seda muudeti 
konventsiooni VI lisa reegli 9.8 kohaselt. 
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Iga-aastase ülevaatuse ja vaheülevaatuse kinnitamine 
 

 
KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et konventsiooni VI lisa reegliga 5 nõutud ülevaatusel on 
laev tunnistatud vastavaks konventsiooni asjakohastele sätetele: 

 
Iga-aastane ülevaatus: Allkiri: ........................................................... 

(Volitatud ametniku allkiri) 
 

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

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

 
(Vajaduse korral asutuse pitser või tempel) 

 
Iga-aastane / vahe-* ülevaatus: Allkiri: .......................................................... 

(Volitatud ametniku allkiri)  

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

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

(Vajaduse korral asutuse pitser või tempel) 
 
 
Iga-aastane / vahe-* ülevaatus: Allkiri: ........................................................... 

(Volitatud ametniku allkiri)  

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

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

(Vajaduse korral asutuse pitser või tempel) 
 
 
Iga-aastane ülevaatus: Allkiri: ........................................................... 

(Volitatud ametniku allkiri)  

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

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

(Vajaduse korral asutuse pitser või tempel) 
 
 
 
 

* Vajadusel kustutada. 
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Reegli 9.8.3 kohane iga-aastane/vaheülevaatus 
 
KÄESOLEVAGA KINNITATAKSE, et konventsiooni VI lisa reegli 9.8.3 kohasel iga-aastasel / 
vahe-* ülevaatusel on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni asjakohastele sätetele: 

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

(Volitatud ametniku allkiri)  

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

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

(Vajaduse korral asutuse pitser või tempel) 
 
Alla 5-aastase kehtivusega tunnistuse kehtivusaja pikendamise kinnitamine, kui 
kohaldatakse reeglit 9.3 

 
Laev vastab lisa asjakohastele sätetele ning käesolev tunnistus kehtib konventsiooni VI lisa reegli 
9.3 kohaselt kuni (pp/kk/aaaa): 
…………………………………………………………………………………….. 

 
 

Allkiri: ....................................................... 
(Volitatud ametniku allkiri)  

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

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

(Vajaduse korral asutuse pitser või tempel) 
 
Korralise ülevaatuse lõpetamise kinnitamine, kui kohaldatakse reeglit 9.4 

 
Laev vastab lisa asjakohastele sätetele ning käesolev tunnistus kehtib konventsiooni VI lisa reegli 
9.4 kohaselt kuni (pp/kk/aaaa): 
…………………………………………………………………………………….. 

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

(Volitatud ametniku allkiri)  

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

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

(Vajaduse korral asutuse pitser või tempel) 
 
Tunnistuse kehtivusaja pikendamise kinnitamine, kui kehtivust pikendatakse 
ülevaatussadamasse jõudmiseni või lisaajaks, kui kohaldatakse reeglit 9.5 või 9.6 

 
* Vajadusel kustutada. 
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Tunnistus kehtib konventsiooni VI lisa reegli 9.5 või 9.6 kohaselt kuni (pp/kk/aaaa): 
…………………………………………………………. 

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

(Volitatud ametniku allkiri)  

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

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

 
(Vajaduse korral asutuse pitser või tempel) 

 
 
Tähtpäeva muutmise kinnitamine, kui kohaldatakse reeglit 9.8  

 
Konventsiooni VI lisa reegli 9 lõike 8 kohane uus tähtpäev on (pp/kk/aaaa)): 
…..………………………………………………………………………………… 

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

(Volitatud ametniku allkiri)  

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

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

 
(Vajaduse korral asutuse pitser või tempel) 

 
Konventsiooni VI lisa reegli 9 lõike 8 kohane uus tähtpäev on (pp/kk/aaaa)): 
………….…………………..……………………………………………………… 

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

(Volitatud ametniku allkiri)  

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

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

 
(Vajaduse korral asutuse pitser või tempel) 

 

 
 
 
 
 
  
 

* Vajadusel kustutada. 
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RAHVUSVAHELISE ÕHUSAASTE VÄLTIMISE 

TUNNISTUSE (IAPP-TUNNISTUS) LISA 
 

KONTSTRUKTSIOONI JA SEADMETE LOEND 
 
 
Märkused: 

 
1 Käesolev loend peab alati olema IAPP-tunnistuse juures. IAPP-tunnistus peab olema kogu aeg 

laeva pardal kättesaadav. 
2 Loend koostatakse vähemalt inglise, prantsuse või hispaania keeles. Kui kasutatakse ka tunnistuse 

väljaandnud riigi ametlikku keelt, võetakse see aluseks vaidluse või lahknevuse korral. 
3 Lahtrite täitmisel tehakse rist (x), kui vastus on „jah“ ja „kohaldatav“, või kriips (-), kui vastus on 

„ei“ ja „ei ole kohaldatav“. 
4 Kui ei ole teisiti märgitud, viitavad käesolevas loendis nimetatud reeglid konventsiooni VI lisa 

reeglitele ning resolutsioonid ja ringkirjad viitavad Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni 
vastuvõetud resolutsioonidele ja ringkirjadele. 

 
1 Laeva andmed 

 
1.1 Laeva nimi .................................................................................................................. 

 
1.2  IMO-number ............................................................................................................... 

 
1.3 Kuupäev, mil kiil pandi maha või laev oli samasuguses ehitusjärgus .......................  

1.4 Pikkus (L) # meetrites ................................................................................................ 

# Täidetakse üksnes laeva kohta, mis on ehitatud 1. jaanuaril 2016 või pärast seda 
kuupäeva ja mis on spetsiaalselt kavandatud ja mida kasutatakse ainult meelelahutuslikel 
eesmärkidel ning mille puhul ei kehti reegli 13.5.2.1 kohaselt NOx heite piirväärtus, mis 
on määratud reegliga 13.5.1.1. 

 
2 Laevaheitmete kontroll 

 
2.1 Osoonikihti kahandavad ained (reegel 12) 

 
2.1.1 Järgmisi tulekustutussüsteeme, muid süsteeme ja seadmeid, mis sisaldavad muid 
osoonikihti kahandavaid aineid peale klorofluorosüsivesinike ja mis on paigaldatud enne 
19. maid 2005, võib edasi kasutada: 

 
Süsteem või seade Asukoht pardal Aine 
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2.1.2 Enne 1. jaanuari 2020 paigaldatud klorofluorosüsivesinikke (HCFC) sisaldavate 
süsteemide ja seadmete kasutamist võib jätkata: 

 
Süsteem või seade Asukoht pardal Aine 

   

 

2.2 Lämmastikoksiidid (NOx) (reegel 13) 

2.2.1 Järgmised laevadele paigaldatud laeva diiselmootorid vastavad reeglis 13 esitatud heite 
piirväärtusele kooskõlas 2008. aasta lämmastikoksiidide koodeksiga: 

 

 
 
 

 Mootor 
#1 

Mootor 
#2 

Mooto
r 

 

Mootor 
#4 

Mootor 
#5 

Mooto
r 

 Tootja ja mudel       

Seerianumber       

Kasutus       

Koguvõimsus (kW)       

Nimipöörlemiskiirus 
(pööret minutis) 

      

Paigaldamise 
kuupäev 

 

      

 
 

Olulises osas 
ümberehitam
ise kuupäev 
(pp/kk/aaaa) 

Vastavalt 
reeglile 
13.2.2. 

      

Vastavalt 
reeglile 
13.2.3 

      

Vabastatud järgmise reegli 
alusel 

 

      

I tase Reegel 13.3       

II tase Reegel 13.4       

II tase Reegel 13.2.2 või 
13.5.2 

      

III tase Reegel 13.5.1.1       

Heakskiidetud meetod on 
olemas 

      

Heakskiidetud meetod 
ei ole müügil       

Heakskiidetud 
meetod 

 

      



MEPC 58/23/Add.1 
LISA 13 

Lk 35 

 

 
 
2.3 Vääveloksiidid (SOx) a tahked osakesed (reegel 14) 

 
2.3.1 Kui laev viibib reeglis 14.3 nimetatud heitmekontrolli piirkonnas, kasutab laev: 

 
.1 kütteõli, mille väävlisisaldus ei ületa kohaldatavat piirväärtust, nagu on 

dokumenteeritud punkri saatelehtedes, või ...................................  
 

.2 samaväärset korraldust, mis on heaks kiidetud vastavalt reeglile 4.1, nagu 
loetletud punktis 2.6 ......................................................................  

 
2.4 Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) (reegel 15) 

 
2.4.1 Tankerile on paigaldatud aurukogumissüsteem, mis on heaks kiidetud ringkirjaga 
MSC/Circ.585 ……………………………………………………………………………….  

 
2.4.2.1 Toornaftat transpordtival tankeril on heaks kiidetud LOÜ vähendamise kava ……..   

 
2.4.2.2 LOÜ vähendamise kava heakskiitmise viide: .............................................................. 

 
2.5 2.5 Jäätmepõletus laeva pardal (reegel 16) 

 
Laeval on jäätmepõletusahi: 

 
.1 mis on paigaldatud 1. jaanuaril 2000 või pärast seda kuupäeva ja mis vastab 

resolutsiooni MEPC.76(49) (muudetuna) nõuetele ………………………….·  
 

.2 mis on paigaldatud enne 1. jaanuari 2000 ja mis vastab: 
 

.2.1 resolutsioonile MEPC.59(33) …………………………………………...  
 

.2.2 resolutsioonile MEPC.76(40) …………………………………………..  
 
2.6 2.6 Samaväärne asendamine 

 
Laeval on lubatud järgmise laevale kinnitatava detaili, materjali, seadeldise või aparaadi 
kasutamine või muude protseduuride, alternatiivsete kütteõlide või nõuete täitmise meetodi 
kasutamine käesolevas lisas nõutu alternatiivina. 

 
Süsteem või seade Kasutatav ekvivalent Viide 

heakskiidule 
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KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et loend on igati õige. 

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

(Loendi väljaandmise koht) 
 
(pp/kk/aaaa) .................................. ........................................................................ 

(Väljaandmise kuupäev) (Loendi väljaandnud volitatud 
ametniku allkiri) 

 
 
 

(Vajaduse korral asutuse pitser või tempel) 
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II LIIDE 
 
 

KATSETSÜKLID JA KAALUTEGURID 
(Reegel 13) 

 
 
Laeva diiselmootorite vastavuse kontrollimiseks käesoleva lisa reeglis 13 toodud 
lämmastikoksiidide heite piirväärtuste suhtes tuleb kohaldada järgmisi katsetsükleid ja 
kaalutegureid, kasutades selleks läbivaadatud 2008. aasta lämmastikoksiidide koodeksis 
nimetatud katsekorra ja arvutusmeetodit. 

 
.1 Laeva peajõuseadme püsiva pöörete arvuga laevamootorite suhtes, sealhulgas 

diiselelektriajamitega mootorite suhtes, kohaldatakse katsetsüklit E2; 
 

.2 reguleeritava sammuga sõukruviga varustatud diiselmootorite suhtes kohaldatakse 
katsetsüklit E2; 

 
.3 madala pöörete arvuga pea- ja abimasinate suhtes kohaldatakse katsetsüklit E3; 

 
.4 püsiva pöörete arvuga abimasinate suhtes kohaldatakse katsetsüklit D2 ja 

 
.5 vahelduva pöörete arvuga ja vahelduva koormusega abimasinate suhtes, mida ei 

ole eespool hõlmatud, kohaldatakse katsetsüklit C1. 
 
Püsiva pöörete arvuga peajõuseadme katsetsükkel 
(sealhulgas diiselelektriajamiga ja reguleeritava sammuga sõukruviga varustatud diiselmootorid) 

 
 

Katsetsükli tüüp E2 
Pöörded 100% 100% 100% 100% 
Võimsus 100% 75% 50% 25% 

Kaalutegur 0,2 0,5 0,15 0,15 

 

Madala pöörete arvuga pea- ja abimasinate katsetsükkel 
 
 

Katsetsükli tüüp E3 
Pöörded 100% 91% 80% 63% 
Võimsus 100% 75% 50% 25% 

Kaalutegur 0,2 0,5 0,15 0,15 

 

Püsiva pöörete arvuga abimasinate katsetsükkel 
 
 

Katsetsükli tüüp D2 
Pöörded 100% 100% 100% 100% 100% 
Võimsus 100% 75% 50% 25% 10% 

Kaalutegur 0,05 0,25 0,3 0,3 0,1 
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Vahelduva pöörete arvuga ja vahelduva koormusega abimasinate katsetsükkel 

 
 
Katsetsükli tüüp C1 

Pöörded Nimipöörded Vahepealne Tühikäigul 
Pöördemo

 
100% 75% 50% 10% 100% 75% 50% 0% 

Kaalutegur 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 

 
 
Juhul kui mootor tuleb sertifitseerida vastavalt reegli 13 alalõikele 5.1.1, ei tohi heide üheski 
režiimi punktis ületada kohaldatavat NOx heitme piirväärtust üle 50%, välja arvatud järgmistel 
juhtudel: 

 
.1 10% režiimi punkt katsetsüklis D2. 

 
.2 10% režiimi punkt katsetsüklis C1. 

 
.3 Tühikäigu punkt katsetsüklis C1. 
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III LIIDE 
 
 

HEITMEKONTROLLI PIIRKONDADE MÄÄRAMISE 
KRITEERIUMID JA KORD 

(reeglid 13.6 ja 14.3) 
 
 
1 EESMÄRGID 

 
1.1 Käesoleva liite eesmärk on sätestada osalisriikidele kriteeriumid ja kord ettepanekute 
koostamiseks ja esitamiseks heitmekontrolli piirkondade määramise kohta ning sätestada tegurid, 
mida organisatsioon peab selliste ettepanekute hindamisel arvesse võtma. 

 
1.2 Ookeanilaevadelt pärit NOx, SOx ja tahketest osakestest koosnevad heitmed suurendavad 
õhusaaste kontsentratsiooni kogu maailma linnades ja rannikualadel. Õhusaastega on muu hulgas 
seotud sellised kahjulikud mõjud inimeste tervisele ja keskkonnale nagu enneaegne suremus, 
kardiopulmonaarsed haigused, kopsuvähk, kroonilised hingamisteede haigused, hapestumine ja 
eutrofeerumine. 

 
1.3 Organisatsioon peaks kaaluma heitmekontrolli piirkonna määramist, kui seda toetab 
tõendatud vajadus vältida, vähendada ja kontrollida laevadelt pärit NOx või SOx ja tahkete 
osakeste heitmeid või kõiki kolme tüüpi heitmeid (edaspidi: heitmed). 

 
2 HEITMEKONTROLLI PIIRKONDADE MÄÄRAMISE PROTSESS 

 
2.1 Organisatsioonile võivad esitada ettepaneku NOx või SOx ja tahkete osakeste või kõigi 
kolme tüüpi heitmekontrolli piirkonna määramise kohta ainult osalisriigid. Kui konkreetse 
piirkonna puhul on kahel või mitmel osalisriigil ühised huvid, koostavad nad kooskõlastatud 
ettepaneku. 

 
2.2 Ettepanek teatava piirkonna määramise kohta heitmekontrolli piirkonnaks tuleb esitada 
organisatsioonile vastavalt organisatsiooni poolt kehtestud reeglitele ja korrale. 

 
3 3 HEITMEKONTROLLI PIIRKONNA MÄÄRAMISE KRITEERIUMID 

 
3.1 Ettepanek peab sisaldama: 

 
.1 kavandatava rakenduspiirkonna selget kirjeldust koos kaardiga, millele on 

piirkond märgitud; 
 

.2 heitmete tüüp (tüübid), mida kavandatakse kontrollida (st NOx või SOx ja tahked 
osakesed või kõik kolm heitmete tüüpi); 

 
.3 laevaheitmete poolt ohustatud inimasurkondade ja keskkonnaalade kirjeldus; 

 
.4 hinnang, et kavandatavas rakenduspiirkonnas tegutsevatelt laevadelt pärit heitmed 

suurendavad õhusaaste kontsentratsiooni või kahjulikke keskkonnamõjusid. 
Selline hinnang peab hõlmama asjakohaste heitmete mõjusid inimeste tervisele ja 
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keskkonnale, näiteks negatiivsed mõjud maismaa- ja veeökosüsteemidele, 
loomuliku produktiivsusega piirkondadele, ohustatud elupaikadele, vee 
kvaliteedile, inimtervisele ning kultuurilise ja teadusliku tähtsusega piirkondadele, 
kui see on kohaldatav. Tuleb nimetada asjakohaste andmete allikad ja kasutatud 
meetodid; 

 
.5 asjakohane teave kavandatava piirkonna ohustatud inimasurkondi ja 

keskkonnaalasid mõjutavate meteoroloogiliste tingimuste kohta – eelkõige 
valitsevad tuuled, topograafilised, geoloogilised, okeanograafilised, 
morfoloogilised või muud tingimused, mis suurendavad õhusaate 
kontsentratsiooni või kahjulikke keskkonnamõjusid; 

 
.6 laevaliikluse iseloom kavandatavas heitmekontrolli piirkonnas, sealhulgas selle 

liikluse mustrid ja tihedus; 
 

.7 kontrollimeetmete kirjeldus, mida kavandav osalisriik või osalisriigid on 
rakendanud ohustatud inimasurkondi ja keskkonnaalasid mõjutava NOx, SOx ja 
tahkete osakeste heitme maismaal asuvate allikate suhtes ning mis toimivad 
samaaegselt meetmete kaalumisega, mida tuleb rakendada vastavalt VI lisa 
reeglite 13 ja 14 sätetele; 

 
.8 laevaheitmete vähendamise suhteline maksumus maismaal rakendatavate 

kontrollimeetmetega võrreldes ning majanduslikud mõjud rahvusvahelise 
kaubandusega seotud laevandusele. 

 
3.2 Heitmekontrolli piirkonna geograafilised piirid põhinevad eespool toodud olulistel 
kriteeriumidel, sealhulgas pakutavas piirkonnas sõitvate laevade heitmetel ja setetel, liikluse 
mustritel ja tihedusel ning tuuletingimustel. 

 
4 HEITMEKONTROLLI PIIRKONDADE ORGANISATSIOONI POOLT 

HINDAMISE JA MÄÄRAMISE KORD 
 
4.1 Organisatsioon kaalub kõiki osalisriigi või osalisriikide poolt esitatud ettepanekuid. 

 
4.2 Ettepaneku hindamisel võtab organisatsioon arvesse kriteeriume, mis peavad sisalduma 
igas vastuvõtmise ettepanekus, nagu sätestatud eespool jaotises 3. 

 
4.3 Heitmekontrolli piirkond määratakse käesoleva lisa muutmisega, mida on kaalutud ning 
mis on vastu võetud ja kehtestatud vastavalt käesoleva konventsiooni artiklile 16. 

 
5 HEITMEKONTROLLI PIIRKONDADE KASUTAMINE 

 
5.1 Osalisriigid, kelle laevad sõidavad piirkonnas, soovitatakse ala toimimisega seotud 
küsimused esitada organisatsioonile. 
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LAEVA JÄÄTMEPÕLETUSAHJUDE 
TÜÜBIKINNITUS JA KASUTUSPIIRID 

(Reegel 16) 
 
 
1 Igal pardal oleval reeglis 16.6.1. kirjeldatud laeva jäätmepõletusahjul peab olema 
Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) tüübikinnitus. Sellise tunnistuse saamiseks peab 
jäätmepõletusahi olema projekteeritud ja ehitatud kooskõlas heakskiidetud standardiga, nagu on 
kirjeldatud reeglis 16.6.1. Iga mudel peab tehases või heakskiidetud katseseadmes ja 
administratsiooni vastutusel läbima kindlaksmääratud tüübikinnituskatse, mille käigus 
kasutatakse järgmisi kütteõli-/jäätmespetsifikatsiooni, et kindlaks teha, kas jäätmepõletusahi 
töötab käesoleva liite lõikes 2 nimetatud piirväärtuste ulatuses: 

 
jääkõli, mis sisaldab: 75% raskekütuse jääkõli, 

5% määrdeõlijäätmeid; 
20% vett emulsioonina. 

 
Tahked jäätmed sisaldavad: 50% toidujäätmeid; 

50% prügi, milles on: 
 ligikaudu 30% paberit, 

" 40% pappi; 
"  10% kaltsu; 
" 20% plasti. 

Segu võib sisaldada niiskust kuni 50% ja 
põlematuid tahkeid aineid 7%. 

2 Reeglis 16.6.1 kirjeldatud jäätmepõletusahjud peavad töötama järgmiste 

piirväärtuste ulatuses: O2 põlemiskambris: 6–12% 
Maksimaalne keskmine CO-sisaldus suitsugaasis: 200 mg/MJ 
Maksimaalne keskmine tahmasisalduse näitarv: Bacharach 3 või 

Ringelman 1 (20% opaaksus) 
(Kõrgem tahmasisaldus on lubatud ainult 
väga lühikese ajavahemiku jooksul, näiteks 
masina käivitamisel) 

Põlemata komponendid 
tuhajääkides: maksimaalselt 10% massist 
Põlemiskambri suitsugaasi väljundtemperatuur: 850–1200 °C 
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PUNKRI SAATELEHES SISALDUVAD ANDMED 
(Reegel 18,5) 

 
 
Vastuvõtva laeva nimi ja IMO-number 

Sadam 

Kütteõli tarnimise kuupäev 
 
Laevakütteõli tarnija nimi, aadress ja telefoninumber  

Toote (toodete) nimetus(ed) 

Kogus tonnides  

Tihedus temperatuuril 15 °C, kg/m3* 

Väävlisisaldus (C%)** 

Kütteõli tarnija esindaja allakirjutatud ja tõendatud avaldus, et tarnitav kütteõli vastab käesoleva 
lisa reegli 14.1 või 14.4 ja reegli 18.3 kohaldatavale alalõigule. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  Kütteõli testitakse vastavalt standardile ISO 3675:1998 või ISO 12185:1996. 
**  Kütteõli testitakse vastavalt standardile ISO 8754:2003. 
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KÜTUSE KONTROLLIMISKORD MARPOL-i VI LISA 
KÜTTEÕLI PROOVIDE JAOKS 

(Reegel 18.8.2) 
 
 
Järgmist korda kasutatakse määratakse kindlaks, kas laevadele tarnitav ja nende pardal kasutatav 
kütteõli vastab IV lisa reegliga 14 kehtestatud väävlisisaldusele. 

 
1 Üldnõuded 

 
1.1 Laevale tarnitava kütteõli väävlisisalduse kontrollimiseks kasutatakse reegli 18 lõikes 8.1 
nõutud representatiivset kütteõli proovi (MARPOL-i proov). 

 
1.2 Kontrollimiskorda rakendab administratsioon oma pädeva asutuse kaudu. 

 
1.3 Käesolevas liites sätestatud kontrollimiskorra eest vastutavad laborid peavad olema 
täielikult akrediteeritud* katsete tegemiseks. 

 
2 Kontrollimiskorra 1. etapp 

 
2.1 Pädev asutus toimetab MARPOL-i proovi laborisse. 

 
2.2 Labor: 

 
.1 registreerib plommi numbri ja proovi sildi üksikasjad katseprotokollis; 

 
.2 kinnitab, et MARPOL-i proovi plomm on terve ja 

 
.3 lükkab tagasi kõik rikutud plommiga MARPOL-i proovid. 

 
2.3 Kui MARPOL-i proovi plomm ei ole rikutud, jätkab labor kontrollimiskorraga ja: 

 
.1 tagab MARPOL-i proovi põhjaliku homogeenimise; 

 
.2 võtab MARPOL-i proovist kaks alaproovi; 

 
.3 plommib MARPOL-i proovi uuesti ja kannab uue plommi üksikasjad 

katseprotokolli. 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Akrediteering vastab ISO 17025 või samaväärsele standardile. 
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2.4 Kaht alaproovi testitakse järjest vastavalt liites V osutatud katsemeetodile. Selle 
kontrollimiskorra käigus tähistatakse analüüsi tulemused A ja B-ga. 

 
.1 Kui tulemused A ja B on katsemeetodi korratavuse (r) piirides, siis loetakse 

tulemused kehtivaks. 
 

.2 Kui tulemused A ja B ei ole katsemeetodi korratavuse (r) piirides, siis lükatakse 
mõlemad tulemused tagasi ning labor võtab kaks uut alaproovi ja analüüsib neid. 
Proovipudel tuleb pärast kahe uue alaproovi võtmist uuesti plommida vastavalt 
lõikele 2.3.3. 

 
2.5 Kui tulemused A ja B on kehtivad, siis arvutatakse nende kahe tulemuse keskmine, mis 
annab X-iga tähistatava tulemuse. 

 
.1 Kui tulemus X on VI lisas sätestatud piirväärtusega võrdne või sellest väiksem, 

loetakse kütteõli nõuetele vastavaks. 
 

.2 Kui tulemus X on VI lisas sätestatud asjakohasest piirväärtusest suurem, viiakse 
läbi kontrollimiskorra 2. etapp; kui aga tulemus X on piirväärtusest suurem 0,59R 
võrra (kus R on katsemeetodi reprodutseeritavus), siis loetakse kütteõli 
mittevastavaks ning edasine testimine ei ole vajalik. 

 
3 Kontrollimiskorra 2. etapp 

 
3.1 Kui vastavalt eespool toodud lõikele 2.5.2 on vajalik katseprotseduuri 2. etapp, saadab 
pädev asutus MARPOL-i proovi teise akrediteeritud laborisse. 

 
3.2 MARPOL-i proovi saamisel labor: 

 
.1 kannab vastavalt lõikele 2.3.3 paigaldatud uue plommi numbri ja proovi sildi 

üksikasjad katseprotokolli; 
 

.2 võtab MARPOL-i proovist kaks alaproovi; 
 

.3 plommib MARPOL-i proovi uuesti ja kannab uue plommi üksikasjad 
katseprotokolli. 

 
3.3 Kaht alaproovi testitakse järjest vastavalt liites V nimetatud katsemeetodile. Selle 
kontrollimiskorra käigus tähistatakse analüüsi tulemused C ja D-ga. 

 
.1 Kui tulemused C ja D on katsemeetodi korratavuse (r) piirides, siis loetakse 

tulemused kehtivaks. 
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.2 Kui tulemused C ja D ei ole katsemeetodi korratavuse (r) piirides, siis lükatakse 
mõlemad tulemused tagasi ning labor võtab kaks uut alaproovi ja analüüsib neid. 
Proovipudel tuleb pärast kahe uue alaproovi võtmist uuesti plommida vastavalt 
lõikele 3.2.3. 

 
3.4 Kui katsetulemused C ja D on kehtivad ning tulemused A, B, C ja D on katsemeetodi 
reprodutseeritavuse (R) piires, siis arvutab labor tulemuste keskmise, mis tähistatakse Y-ga. 

 
.1 Kui tulemus Y on VI lisas sätestatud piirväärtusega võrdne või sellest väiksem, 

siis loetakse kütteõli nõuetele vastavaks. 
 

.2 Kui tulemus Y on VI lisas sätestatud asjakohasest piirväärtusest suurem, siis ei 
vasta kütteõli VI lisas nõutud tingimustele. 

 
3.5 Kui tulemused A, B, C ja D ei ole katsemeetodi reprodutseeritavuse (R) piires, siis 
hävitab administratsioon kõik katsetulemused ja kordab vastavalt oma äranägemisele kogu 
katseprotsessi. 

 
3.6 Kontrollimiskorra käigus saadud tulemused on lõplikud. 

 
 

*** 
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