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2. Seireseadmed peavad olema kergesti loetavad. Nende valgustust peab olema võimalik 
sujuvalt reguleerida kuni kustumiseni. Valgusallikad ei tohi olla häirivad ega halvendada 
jälgitavate mõõteriistade loetavust. 

3. Peab olema süsteem hoiatus- ja märgutulede kontrollimiseks. 

4. Peab olema selgelt tuvastatav, kas süsteem on sisse lülitatud. Süsteemi toimimist näitav 
näidikutuli peab olema roheline. 

5. Kõik seiresüsteemide poolt registreeritavad rikked või tõrked peavad olema näidatud 
punaste hoiatustuledega. 

6. Punase hoiatustule süttimisega peab kaasnema hoiatav helisignaal. Hoiatavaks 
helisignaaliks võib olla ühekordne ühissignaal. Selle signaali helirõhutase peab ületama 
roolimiskoha keskkonnamüra helirõhutaset vähemalt 3 dB(A) võrra. 

7. Hoiatav helisignaal peab olema väljalülitatav, kui rike või tõrge on teadmiseks võetud. 
Selline väljalülitumine ei tohi takistada häiresignaali vallandumist muude rikete puhul. 
Punased hoiatustuled tohivad kustuda alles siis, kui rike on kõrvaldatud. 

8. Seire- ja näiturseadmed peavad alternatiivsele toiteallikale automaatselt ümber lülituma, 
kui nende toiteallikas läheb rikki. 

Artikkel 7.04 

Peamootorite ja roolisüsteemi juhtimis-, näitur- 

 ja seireseadmetele esitatavad erinõuded 

1. Roolimiskohalt peab saama juhtida ja jälgida peamasinaid ning roolisüsteeme. 
Peamasinaid, mis on varustatud roolimiskohalt sisselülitatava siduriga või mis ajavad ringi 
roolimiskohalt juhitavat reguleeritava sammuga sõukruvi, peab saama mootoriruumist 
üksnes käivitada ja seisata. 
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2. Iga masina juhtimiseks peab olema üks kang, mille liikumine toimub kaarekujuliselt laeva 
pikiteljega enam-vähem paralleelsel vertikaaltasapinnal. Kangi liigutamine ettepoole peab 
panema laeva liikuma edasisuunas ja liigutamine ahtri poole peab panema laeva liikuma 
tagasisuunas. Siduri sisselülitamine ja liikumissuuna muutmine peab toimuma kangi 
neutraalsest asendist. Kangil peab olema fikseeritud neutraalasend. 

3. Kui roolikamber on konstrueeritud ainuisikuliseks juhtimiseks radari abil, peavad laevale 
ülekantav tõukejõud ning sõukruvi või peamootorite pöörlemiskiirused olema roolikambris 
kuvatud. 

4. Artikli 6.07 lõikes 2, artikli 8.03 lõikes 2 ja artikli 8.05 lõikes 13 nõutud seire- ja 
näiturseadmed peavad olema roolimiskoha juures. 

5. Laev, mille roolikamber on konstrueeritud ainuisikuliseks juhtimiseks radari abil, peab 
olema roolitav juhtimiskangi abil. See kang peab olema käega kergesti liigutatav. Kangi 
asend laeva pikisuunalise telje suhtes peab vastama täpselt roolilehtede asendile. Kangi 
peab olema võimalik vabastada igas antud asendis ilma selleks roolilehti liigutamata. 
Kangi neutraalne asend peab olema selgelt tajutav. 

6. Kui roolikamber on sisustatud ainuisikuliseks juhtimiseks radari abil ning laev on 
varustatud vööri- või eriroolidega eelkõige tagasisuunas sõitmiseks, peavad need olema 
aktiveeritavad eraldi kangidega, mis mutatis mutandis vastavad lõikes 5 sätestatud 
nõuetele. 

 Seda nõuet kohaldatakse ka koosseisude puhul, kus kasutatakse roolisüsteemi, mis on 
paigaldatud teisele veesõidukile kui see, mis koosseisu liigutab. 

7. Kui kasutatakse pöördekiiruse regulaatoreid, peab pöördekiiruse regulaatori vabastamine 
olema võimalik igas määratud asendis ilma seejuures valitud kiirust muutmata. 

 Juhtija pööramise kaar peab olema piisavalt lai selleks, et tagada piisavalt täpne 
positsioneerimine. Kangi neutraalasend peab olema teistest asenditest selgelt eristatav. 
Skaala valgustus peab olema sujuvalt muudetav. 
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8. Kogu roolisüsteemi kaugjuhtimisseade peab olema püsivalt paigaldatud ning see peab 
olema korraldatud nii, et valitud kurss oleks selgelt nähtav. Kui kaugjuhtimisseadet saab 
välja lülitada, peab sellel olema näidik, millelt on näha, kas seade töötab või on välja 
lülitatud. Juhtijate paigutus ja käsitsemine peab olema funktsionaalne. 

 Roolisüsteemi täiendavate süsteemide, nagu näiteks aktiivsete vööritrastrite, 
mittestatsionaarsete kaugjuhtimisseadmete kasutamine on lubatud, kui nimetatud 
abiseadmeid saab igal ajal roolikambrist aktiveerida. 

9. Kruvirooli, veepaiskuri, tsükloidsõukruvi ning vööriroolisüsteemide puhul on lubatud 
juhtimis-, näitur- ja seireseadmetena kasutada võrdväärseid seadmeid. 

 Lõigetes 1–8 sätestatud nõudeid kohaldatakse mutatis mutandis, pidades silmas eespool 
nimetatud aktiveeritud roolimis- ja käiturüksuste eriomadusi ja nende jaoks valitud 
korraldusi. Näiturseade peab iga seadme puhul selgelt näitama laeva mõjutava tõukejõu või 
veejoa suunda. 

Artikkel 7.05 

Laevatuled, valgus- ja helisignaalid 

1. Käesolevas peatükis kasutatakse järgmisi mõisteid: 

a) laevatuled – mastitopi-, parda- ja ahtrituled ning kõikidest suundadest nähtavad 
tuled, sinised stsintilleeruvad tuled, kiirlaevade kollased kiirstsintilleeruvad tugevad 
tuled ning sinised tuled ohtlike kaupade veol; 

b) valgussignaalid – helisignaalidega kaasnevad valgussignaalid ja sinise paneeli tuli. 

2. Laevatuledele vastavad märgutuled või muud märgutuledega samaväärsed seadmed, mida 
kasutatakse laevatulede seireks, peavad asuma roolikambris, kui laevatulesid ei saa otse 
roolikambrist jälgida. 
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3. Roolikambrites, mis on konstrueeritud ainuisikuliseks juhtimiseks radari abil, peavad 
märgutuled asuma juhtimispaneelil, et oleks võimalik jälgida laevatulesid ja 
valgussignaale. Laevatulede lülitid peavad olema ühendatud märgutuledega või asuma 
nende kõrval. 

Laevatulede ning valgussignaalide märgutulede paigutus ja värv peab vastama nende 
tulede ja signaalide tegelikule asendile ja värvile. 

Laevatule või valgussignaali rikke korral peab vastav märgutuli kustuma või andma rikkest 
märku mõnel muul viisil. 

4. Roolikambrites, mis on konstrueeritud ainuisikuliseks juhtimiseks radari abil, peab olema 
võimalik aktiveerida helisignaale jalaga manipuleeritava lüliti abil. Liikmesriikide 
navigatsiooniasutuste kohaldatavate määruste kohaselt ei pea seda nõuet kohaldama 
signaalile “Ära lähene”. 

5. Laevatuled peavad vastama kõikidele IX lisa I osas sätestatud nõuetele. 

Artikkel 7.06 

Radarseadmed ja pöördekiiruse näiturid 

1. Radarseadmel ja pöördekiiruse näituril peab olema pädeva asutuse tüübikinnitus. IX lisas 
sätestatud nõuded radarseadmete ning pöördekiiruse näiturite paigaldamise ja 
toimivuskatsete kohta peavad olema täidetud. Sisevete ECDISi seadmeid, mida saab 
kasutada navigeerimiseks, peetakse radarseadmeteks. Lisaks peavad olema täidetud ka 
sisevete ECDISi standardi nõuded. 

Pöördekiiruse näitur peab asuma roolimehe ees tema vaateväljas. 

2. Roolikambrites, mis on konstrueeritud ainuisikuliseks juhtimiseks radari abil: 

a) ei tohi radariekraan tavaasendis oluliselt roolimehe vaateväljast kõrvale jääda; 

b) peab radarikuva olema ilma pimeduskaitse või filtrita täielikult nähtav, olenemata 
valgustustingimustest väljaspool roolikambrit; 
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c) peab pöördekiiruse näitur paiknema otse radarikuva kohal, selle all või olema sellega 
ühendatud. 

Artikkel 7.07 

Raadiotelefonisüsteemid laevadel, mille roolikambrid 

 on konstrueeritud laeva ainuisikuliseks juhtimiseks radari abil 

1. Laeval, mille roolikamber on konstrueeritud laeva ainuisikuliseks juhtimiseks radari abil, 
peab laevadevahelise sidepidamise käigus saadav teave ning meresõiduteave olema vastu 
võetav valjuhääldi kaudu ning info edastamine peab toimuma kinnitatud mikrofoni abil. 
Üleminek vastuvõtmiselt edastamisele ja vastupidi peab toimuma surunupu abil. 

Nende võrkude mikrofonide kasutamine telefonikõnedeks avalike võrkude kaudu ei tohi 
olla võimalik. 

2. Kui laeval, mille roolikamber on konstrueeritud laeva ainuisikuliseks juhtimiseks radari 
abil, on seadmed telefonikõnedeks avalike võrkude kaudu, peab nende kõnede 
vastuvõtmine olema võimalik roolimehe istmelt. 

Artikkel 7.08 

Laevade omavahelise sidepidamise seadmed 

Laevadel, mille roolikamber on konstrueeritud laeva ainuisikuliseks juhtimiseks radari abil, peavad 
olema omavahelise sidepidamise seadmed. 
Roolimiskohast peab olema võimalik pidada sidet: 

a) laeva või koosseisu vööriga; 

b) laeva või koosseisu ahtriga, kui otseside roolimiskohalt ei ole võimalik; 

c) laevapere eluruumidega; 

d) laevajuhi kajutiga. 
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Omavahelisel sidepidamisel võetakse info vastu valjuhääldi kaudu ning info edastatakse kinnitatud 
mikrofoni kaudu. Ühendust laeva või koosseisu vööri ja ahtriga võib pidada raadiotelefoni abil. 

Artikkel 7.09 

Häiresüsteem 

1. Laevas peab olema sõltumatu häiresüsteem eluruumide, masinaruumide ja vajaduse korral 
ka eraldi pumbaruumide jaoks. 

2. Roolimehe käeulatuses peab olema lüliti häiresignaali sisse-/väljalülitamiseks, ei ole 
lubatud kasutada lüliteid, mis lahtilaskmisel automaatselt välja lülituvad. 

3. Häiresignaali helirõhutase peab olema eluruumides vähemalt 75 dB(A). 

Masina- ja pumbaruumides tuleb häiresignaal anda vilkuva tulega, mis on nähtav kõikidest 
külgedest ning selgelt tajutav ruumi kõikides punktides. 

Artikkel 7.10 

Küte ja ventilatsioon 

Roolikambris peab olema tõhus kütte- ja ventilatsioonsüsteem, mida on võimalik reguleerida. 

Artikkel 7.11 

Ahtriankru käitamisseade 

Laevades, mille roolikamber on konstrueeritud laeva ainuisikuliseks juhtimiseks radari abil ja mis 
on pikemad kui 86 m või laiemad kui 22,90 m, peab roolimees saama oma kohalt ahtriankrut sisse 
lasta. 
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Artikkel 7.12 

Sissetõmmatavad roolikambrid 

Sissetõmmatavad roolikambrid peavad olema varustatud hädaolukorras allalaskmise süsteemiga. 
Kõik allalaskmistoimingud peavad automaatselt vallandama selgelt kuuldava hoiatussignaali. Seda 
nõuet ei kohaldata, kui asjakohase konstruktsiooni abil on välditud vigastuste tekitamise oht. 
Roolikambrist peab selle asendist olenemata olema võimalik ohutult välja pääseda. 

Artikkel 7.13 

Vastava kande tegemine ühenduse tunnistusele laevade puhul, 

 mille roolikamber on konstrueeritud laeva ainuisikuliseks juhtimiseks radari abil 

Kui laev vastab artiklites 7.01, 7.04–7.11 sätestatud eritingimustele, mis esitatakse roolikambritele 
laeva ainuisikulisel juhtimisel radari abil, tehakse ühenduse tunnistusele järgmine kanne: 
“Roolikamber on konstrueeritud laeva ainuisikuliseks juhtimiseks radari abil”. 
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8. PEATÜKK 

MASINA EHITUS 

Artikkel 8.01 

Üldnõuded 

1. Masinad ja nendega seotud seadmed peavad olema konstrueeritud, ehitatud ja paigaldatud 
vastavalt hea inseneritava reeglitele. 

2. Regulaarset kontrollimist nõudvad paigaldised, eriti katlad ja muud surveanumad ning 
nende lisavarustus ning tõsteseadmed, peavad vastama eeskirjadele, mis kehtivad ühenduse 
ühes liikmesriigis. 

3. Paigaldada võib üksnes sisepõlemismootoreid, milles põlevate kütuste leekpunkt on 
kõrgem kui 55°C. 

Artikkel 8.02 

Ohutusvarustus 

1. Kõik masinad tuleb paigaldada ja varustada nii, et töötamise ja hooldamise ajal oleks neile 
piisav juurdepääs ning et need ei oleks ohtlikud antud ülesandeid täitvatele isikutele. Peab 
olema võimalik takistada nende tahtmatut käivitumist. 

2. Peamasinad, abimasinad, katlad ja survemahutid peavad olema varustatud 
ohutusseadmetega. 

3. Hädaolukorras peab olema võimalik seisata surve- ja tõmbeventilaatoreid käitavad 
mootorid väljastpoolt seda ruumi, kus need asuvad, ning väljastpoolt masinaruumi. 

4. Kui see on vajalik, tuleb kütteõli-, määrdeõli- ning jõuülekandesüsteemides, juhtimis- ja 
aktiveerimissüsteemides ning küttesüsteemides kasutatavate õlide torustike ühendused 
varjestada või tuleb neid muul viisil kaitsta, et vältida pritsmete ning lekkiva õli sattumist 
kuumadele pindadele, masinate õhusisselaskesüsteemidesse või mujale, kus see võib 
süttida. Selliste torustike ühenduste arv peab olema võimalikult väike. 
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5. Diiselmootorite välised kõrgsurvestatud kütuse etteande torud, mis asuvad kütuse 
kõrgsurvepumpade ja kütusepihustite vahel, peavad olema kaitstud manteltorude 
süsteemiga, millega saab kokku koguda kõrgsurvetoru rikke puhul lekkiva kütuse. 
Manteltorude süsteemi peab kuuluma vahend lekkinud õli kogumiseks ning tagada tuleb 
häire andmine kütusetoru rikke korral; kui mootoril ei ole rohkem kui kaks silindrit, siis 
häire andmist ei nõuta. Manteltorude süsteemi ei ole vaja kasutada avatud tekkidel asuvate 
pelisid ja kepsleid teenindavate mootorite puhul. 

6. Masinaosade isolatsioon peab vastama artikli 3.04 lõike 3 punkti 2 nõuetele. 

Artikkel 8.03 

Jõuallikas 

1. Laeva käiturseadmeid peab saama kiiresti ja ohutult käivitada, seisata või reverseerida. 

2. Sobivate seadmetega, mis kriitilise tasemeni jõudmisel annavad häiresignaali, tuleb jälgida 
järgmist: 

a)  peamasina jahutusvee temperatuur; 

b)  peamasinate ja jõuülekannete määrdeõli rõhk; 

c) peamasina reverseerimisseadmete, reverseeritavate jõuülekannete või sõukruvide õli- 
ja õhurõhk. 

3. Kui laevas on vaid üks peamasin, ei tohi see masin olla automaatselt seisatav, välja arvatud 
kaitseks ülekiiruse vastu. 

4. Kui laevas on vaid üks peamasin, võib see olla varustatud masina kiiruse automaatse 
vähendamise seadmega ainult sel juhul, kui masina kiiruse automaatsest vähendamisest 
antakse roolikambris märku nii optiliste- kui ka akustiliste vahenditega ning kui masina 
kiiruse vähendamise seadet saab roolimehe kohalt välja lülitada. 

5. Võllipuksid peavad olema konstrueeritud nii, et vettsaastavate määrdeainete levik oleks 
takistatud. 
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Artikkel 8.04 

Masina väljalasketoru 

1. Heitgaasid tuleb laevast täielikult välja juhtida. 

2. Tuleb võtta kõik sobivad meetmed, et vältida heitgaaside sissepääsu erinevatesse 
ruumidesse. Eluruume või roolikambrit läbivad väljalasketorud peavad olema nende piires 
kaetud kaitsva gaasitiheda ümbrisega. Välisõhk peab pääsema väljalasketoru ja selle 
ümbrise vahel olevasse vahesse. 

3. Väljalasketorud peavad olema paigaldatud ja kaitstud nii, et need ei saaks tekitada 
tulekahju. 

4. Väljalasketorusid tuleb masinaruumides piisavalt isoleerida või jahutada. Väljaspool 
masinaruume piisab sellest, kui on olemas kaitse füüsiliste kontaktide eest. 

Artikkel 8.05 

Kütusetankid, torud ja abiseadmed 

1. Vedelkütust tuleb hoida terastankides, mis on kas laevakere lahutamatu osa või kindlalt 
selle külge kinnitatud. Kui laeva konstruktsioon seda nõuab, võib kasutada muid 
võrdväärse tulekindlusega materjale. Seda nõuet ei kohaldata tankidele, mille mahutavus ei 
ole suurem kui 12 liitrit ning mis on valmistamise ajal abiseadmetega kokku ehitatud. 
Kütusetankidel ei tohi olla joogiveetankidega ühiseid piirdeid. 

2. Tankid koos torustike ning abiseadmetega tuleb paigaldada ja korraldada nii, et kütus ega 
kütuseaurud ei pääseks juhuslikult laeva sisemusse. Tankiventiilid peavad kütuseproovide 
võtmisel või vee äravoolu puhul automaatselt sulguma. 

3. Kütusetanke ei tohi olla põrkevaheseinast eespool. 

4. Kütusetankid ning nende armatuur ei tohi paikneda otse masinate või väljalasketorude 
kohal. 

5. Kütusetankide täiteavad peavad olema eristatavalt märgistatud. 
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6. Kütusetankide täiteavade kaelad peavad olema tekil, välja arvatud kulutankidel. Täiteava 
kael peab olema varustatud Euroopa standardile EN 12 827:1999 vastava 
ühendusotsakuga. 

Sellised tankid peavad olema varustatud rõhuühtlustamistoruga, mille ots on vabas õhus 
teki kohal ning mis on nii paigaldatud, et vee sissepääs sellesse ei ole võimalik. 
Rõhuühtlustamistoru ristlõige peab olema vähemalt võrdne 1,25kordse täiteava kaela 
ristlõikega. 

Kui tankid on omavahel ühendatud, peab ühendustoru ristlõige võrduma vähemalt 
1,25kordse täiteava kaela ristlõikega. 

7. Kütuse jaotustorudel peab olema otse tanki väljavoolu juures sulgur, mida on võimalik 
kasutada tekilt. 

Seda nõuet ei kohaldata otse masinale monteeritud tankile. 

8. Kütusetorud, nende ühendused, tihendid ja liitmikud peavad olema materjalist, mis peab 
vastu mehhaanilisele, keemilisele ja termilisele koormusele, mida neil tõenäoliselt taluda 
tuleb. Kütusetorud ei tohi kokku puutuda kuumuse kahjuliku toimega ning neid peab 
saama kogu pikkuses kontrollida. 

9. Kütusetankid peavad olema varustatud sobiva mahumõõturiga. Mahumõõturid peavad 
olema loetavad kuni maksimaalse täitetasemeni. Klaasmõõturid peavad olema tõhusalt 
kaitstud löökide eest, need peavad olema varustatud automaatse sulgurseadmega põhjas 
ning nende ülaots peab olema ühendatud tankidega ülevalpool nende maksimaalset 
täitetaset. Klaasmõõturites kasutatud materjal ei tohi deformeeruda tavalisel 
välistemperatuuril. Peiltorud ei tohi lõppeda eluruumides. Masina- või katlaruumis 
lõppevad peiltorud peavad olema varustatud asjakohase isesulguva seadisega. 

10. a) Kütusetankid peavad olema kaitstud punkerdusel kütuse üle ääre loksumise eest 
laeva asjakohaste tehniliste seadmetega, mis tuleb märkida ühenduse tunnistuse 
lahtrisse 52. 

b)  Kui kütust võetakse punkerdusjaamadest, millel on oma tehnilised seadmed 
kütuse tekile loksumise takistamiseks punkerdamise ajal, ei kohaldata seadmete 
kohta punktis a ning lõikes 11 sätestatud nõudeid. 
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11. Kui kütusetankidel on automaatsed sulgurid, peavad andurid peatama tanki kütusega 
täitmise siis, kui 97% sellest on täidetud; nimetatud seadmed peavad vastama töökindlusele 
esitatavatele nõuetele. 

Kui andur aktiveerib elektrikontakti, mis võib katkestada punkerdusjaamaga 
kahendsignaali abil moodustatud elektriahela, peab olema võimalik edastada signaali 
punkerdusjaama veekindla pistiku abil, mis vastab IEC väljaandes 60309-1:1999 sätestatud 
nõuetele ja on ette nähtud 40–50 V alalisvoolu jaoks, mille kate on valge ning kontakti 
maandusasend on kella kümne asend. 

12. Vedelkütusetankidel peavad olema lekkekindlalt suletavad avad nende puhastamiseks ja 
kontrollimiseks. 

13. Laeva peamasinaid ning laeva turvaliseks käitamiseks vajalikke masinaid otsetoitvatel 
vedelkütusetankidel peab olema seade, mis lähetab roolikambrisse nii valgus- kui ka 
helisignaali juhul, kui tankide täitetase ei ole laeva edasiseks ohutuks käitamiseks piisav. 

Artikkel 8.06 

Määrdeõli hoidmine, torud ja abiseadmed 

1. Määrdeõli tuleb hoida terastankides, mis on kas laevakere lahutamatu osa või kindlalt 
laevakere külge kinnitatud. Kui laeva konstruktsioon seda nõuab, võib kasutada muid 
võrdväärse tulekindlusega materjale. Seda nõuet ei kohaldata tankidele, mille mahutavus ei 
ületa 25 liitrit. Määrdeõlitankidel ei tohi olla joogiveetankidega ühiseid piirdeid. 

2. Määrdeõlitankid ja nende torustikud ning muud abiseadmed tuleb paigutada ja korraldada 
nii, et määrdeõli ja määrdeõliaurud ei pääseks juhuslikult laeva sisemusse. 

3. Põrkevaheseinast eespool ei tohi olla määrdeõlitanke. 

4. Määrdeõlitankid ning nende toruliitmikud ei tohi paikneda otse masinate või 
väljalasketorude kohal. 

5. Määrdeõlitankide täiteavad peavad olema eristatavalt märgistatud. 
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6. Määrdeõlitorud, nende ühendused, tihendid ja aparatuur peavad olema materjalist, mis 
peavad vastu mehhaanilisele, keemilisele ja termilisele koormusele, mida neil tõenäoliselt 
taluda tuleb. Torud ei tohi kokku puutuda kuumuse kahjuliku toimega ning neid peab 
saama kogu pikkuses kontrollida. 

7. Määrdeõlitankid peavad olema varustatud sobiva mahumõõturiga. Mahumõõturid peavad 
olema loetavad kuni maksimaalse täitumistasemeni. Klaasmõõturid peavad olema tõhusalt 
kaitstud löökide eest, need peavad olema varustatud automaatse põhjasulguriga ning nende 
ülaots peab olema ühendatud tankidega ülevalpool nende maksimaalset täitumistaset. 
Kontrolltorude materjal ei tohi deformeeruda tavalisel välistemperatuuril. Peiltorud ei tohi 
lõppeda eluruumides. Masina- või katlaruumis lõppevad peiltorud peavad olema varustatud 
asjakohase isesulgurseadmega. 

Artikkel 8.07 

Jõuülekandesüsteemides, juhtimis- ja aktiveerimissüsteemides ning 

 küttesüsteemides, torudes ja abiseadmetes kasutatava õli hoidmine 

1. Jõuülekandesüsteemides, juhtimis- ja aktiveerimissüsteemides ning küttesüsteemides 
kasutatavat õli tuleb hoida terastankides, mis on kas laevakere lahutamatu osa või kindlalt 
laevakere külge kinnitatud. Kui laeva konstruktsioon seda nõuab, võib kasutada muid 
võrdväärse tulekindlusega materjale. Seda nõuet ei kohaldata tankidele, mille mahutavus ei 
ületa 25 liitrit. Sellistel õlitankidel ei tohi olla joogiveetankidega ühiseid piirdeid. 

2. Sellised õlitankid ning nende torustikud ning muud abiseadmed tuleb paigaldada ja 
korraldada nii, et ei õli ega õliaurud pääseks juhuslikult laeva sisemusse. 

3. Põrkevaheseinast eespool ei tohi selliseid õlitanke olla. 

4. Nimetatud õlitankid ning nende aparatuur ei tohi paikneda otse masinate või 
väljalasketorude kohal. 

5. Selliste õlitankide täiteavad peavad olema eristatavalt märgistatud. 

6. Sellised õlitorud, nende ühendused, tihendid ja liitmikud peavad olema materjalist, mis 
peab vastu mehhaanilisele, keemilisele ja termilisele koormusele, mida neil tõenäoliselt 
taluda tuleb. Torud ei tohi kokku puutuda kuumuse kahjuliku toimega ning neid peab 
saama kogu pikkuses kontrollida. 
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7. Sellised õlitankid peavad olema varustatud sobiva mahumõõturiga. Mahumõõturid peavad 
olema loetavad kuni maksimaalse täitumistasemeni. Klaasmõõturid peavad olema tõhusalt 
kaitstud löökide eest, need peavad olema varustatud automaatse põhjasulguriga ning nende 
ülaots peab olema ühendatud tankidega ülevalpool tankide maksimaalset täitumistaset. 
Kontrolltorude materjal ei tohi deformeeruda tavalisel välistemperatuuril. Peiltorud ei tohi 
lõppeda eluruumides. Masina- või katlaruumis lõppevad peiltorud peavad olema varustatud 
asjakohase isesulgurseadmega. 

Artikkel 8.08 

Pilsi pumpamine ja äravoolusüsteemid 

1. Iga veetihedat sektsiooni peab olema võimalik eraldi tühjaks pumbata. Seda nõuet ei 
kohaldata siiski veetihedatele sektsioonidele, mis on tavaliselt laeva käitamise ajal 
hermeetiliselt tihendatud. 

2. Laevaperega laevades peab olema kaks sõltumatut pilsipumpa, mis ei tohi asuda samas 
ruumis. Vähemalt üks neist peab olema mootorpump. Kuid laevadel, mille jõud on 
väiksem kui 225 kW või mille kandevõime on väiksem kui 350 tonni või mis ei ole 
mõeldud kaubaveoks ja mille veeväljasurve on väiksem kui 250 m³, piisab ühest pumbast, 
mis võib olla kas käsipump või mootorpump. 

Kõiki nõutud pumpasid peab saama kasutada kõikides veetihedates sektsioonides. 

3. Esimese pilsipumba minimaalne pumpamismaht Q1 arvutatakse järgmise valemi abil: 

Q1 = 0,1 d1² [l/min] 

d1 arvutatakse järgmise valemi abil: 

( ) [ ]mm25HBL1,5d1 ++⋅=
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Teise pilsipumba minimaalne pumpamismaht Q2 arvutatakse järgmise valemi abil: 

Q2 = 0,1 . d2² [l/min] 

d2 arvutatakse järgmise valemi abil: 

( ) [ ]mm25HBl2d 2 ++⋅=  

Kuid d2 väärtus ei pea olema suurem d1 väärtusest. 

Q2 arvutamisel on l pikima veetiheda sektsiooni pikkus. 

Nendes valemites: 

l = kõnesoleva veetiheda sektsiooni pikkus meetrites; 

d1 = peaäravoolutoru arvutatud siseläbimõõt millimeetrites; 

d2 = harutoru arvutatud siseläbimõõt millimeetrites. 

4. Pilsipumpade äravoolusüsteemiga ühenduse kohas peab äravoolutorude sisseläbimõõt 
olema vähemalt d1 millimeetrites ja harutorude siseläbimõõt peab olema vähemalt d2 
millimeetrites. 

Kui laeva pikkus on vähem kui 25 m, võib d1 ja d2 väärtusi vähendada 35 millimeetrini. 

5. Lubatud on ainult iseimevad pilsipumbad. 

6. Äravoolusüsteemiga lamedapõhjalistes sektsioonides, mis on laiemad kui 5 m, peab olema 
vähemalt üks imitoru nii tüürpoordi kui ka pakpoordi poolsel küljel. 
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7. Ahtriruumi peab saama tühjendada peamasinaruumist kergesti ligipääsetava automaatselt 
sulguva armatuuri abil. 

8. Üksiksektsioonide harutorud tuleb ühendada peaäravoolutoruga lukustatava ühesuunalise 
ventiili abil. 

Ballastiruumid ja muud ballasti jaoks kasutatavad kohad tuleb äravoolusüsteemi ühendada 
lihtsalt suletava seadmega. Seda nõuet ei kohaldata siiski trümmidele, mida saab kasutada 
ballasti vedamiseks. Sellised trümmid tuleb täita ballastveega ballastitorustiku abil, mis on 
püsivalt paigaldatud ega sõltu äravoolutorudest, või harutorude abil, mida saab ühendada 
peaäravoolutoruga painduvate torude või painduvate adapterite abil. Trümmi põhjas 
asuvaid vee sissevõtuventiile selleks kasutada ei tohi. 

9. Trümmi pilss tuleb varustada mõõteseadmetega. 

10. Kui äravoolusüsteemi kuulub püsivalt paigaldatud torustik, peavad õlise vee 
väljaimemiseks mõeldud pilsipõhja äravoolutorud olema varustatud kontrollorgani poolt 
paigalduskohas plommitud sulguritega. Selliste sulgurite arv ja asukohad tuleb märkida 
ühenduse tunnistusele. 

11. Sulgurite paigalduskohades lukustamist tuleb pidada võrdväärseks nende plommimisega 
lõike 10 kohaselt. Sulgurite lukustusseadiste võti või võtmed peavad olema vastavalt 
märgistatud ning neid tuleb hoida märgistatud ja kergesti ligipääsetavas kohas 
masinaruumis. 

Artikkel 8.09 

Õlise vee ja kasutatud õli hoidmine 

1. Laevas peab olema võimalik hoida selle käitamise ajal kogunenud õlist vett. Selliseks 
hoidmiskohaks on masinaruumi pilss. 

2. Kasutatud õlide hoidmiseks peab masinaruumis olema üks või mitu spetsiaalset anumat, 
mille maht vastab vähemalt 1,5kordselt kõikide paigaldatud sisepõlemismootorite ja 
jõuülekannete karteripõhjade kasutatud õli mahule, kaasa arvatud hüdraulilised vedelikud 
hüdrauliliste vedelike tankides. 
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 Eespool nimetatud anumate tühjendamiseks kasutatavad liitmikud peavad vastama 
Euroopa standardile EN 1305:1999. 

3. Kui laeva kasutatakse vaid lühivedudeks, võib kontrollorgan lubada erandeid lõike 2 
nõuetest. 

Artikkel 8.10 

Laevade tekitatud müra 

1. Lavade teel olles tekitatud müra, eriti masinate õhu sisse- ja väljalaskega kaasnev müra, 
tuleb asjakohaste vahenditega summutada. 

2. Laeva teel olles tekitatud müra ei tohi ületada 75 dB(A) külgvahe puhul 25 m laeva 
pardast. 

3. Kui ümberlastimist mitte arvestada, siis ei tohi liikumatu laeva poolt tekitatud müra ületada 
65 dB(A) külgvahe puhul 25 m laeva pardast. 
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8.a PEATÜKK 

(välja jäetud) 

 

9. PEATÜKK 

ELEKTRISEADMED 

Artikkel 9.01 

Üldnõuded 

1. Kui puuduvad erinõuded seadme teatud osade kohta, tuleb ohutustaset pidada rahuldavaks, 
kui need osad on valmistatud kehtiva Euroopa standardi või volitatud 
klassifikatsiooniühingu nõuete kohaselt. 

Kontrollorganile tuleb esitada asjakohased dokumendid. 

2. Laevas tuleb hoida kontrollorgani poolt nõuetekohaselt tembeldatud dokumente järgmise 
sisuga: 

a) kogu elektrisüsteemi üldjoonised; 

b) peakilbi, avariikilbi ja jaotuskilbi lülitusskeemid koos kõige olulisemate tehniliste 
andmetega, nagu näiteks kaitse- ja juhtimisseadiste voolutugevus amprites ning 
nimivool; 

c) andmed elektrimasinate ja -seadmete toite kohta; 

d) kaablite liigid ja andmed elektrijuhtmete ristlõigete kohta. 

Mehitamata laeva pardal neid dokumente hoida ei ole vaja, kuid omanik peab need igal 
ajal kättesaadavaks muutma. 
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3. Seadmed peavad olema konstrueeritud nii, et need taluksid kuni 15° püsikreeni ja 
ümbritseva siseõhu temperatuuri alates 0°C kuni +40°C ning temperatuuri tekil alates – 
20°C kuni +40°C. Antud piirväärtuste vahemikes peavad seadmed töötama tõrgeteta. 

4. Elektri- ja elektroonikaseadmed ning aparaadid peavad olema täielikult ligipääsetavad ning 
hõlpsasti hooldatavad. 

Artikkel 9.02 

Elektrivarustussüsteemid 

1. Kui veesõiduk on varustatud elektrisüsteemiga, peab sellel süsteemil põhimõtteliselt olema 
kaks toiteallikat, et ühe toiteallika rikke korral suudaks teine toiteallikas varustada elektriga 
ohutuks laevasõiduks vajalikke jõutarbijaid vähemalt 30 minutit. 

2. Toite võimsuse piisavust tuleb tõendada võimsusbilansi abil. Arvesse tuleb võtta 
asjakohast üheaegsustegurit. 

3. Lõikes 1 sätestatust sõltumatult kohaldatakse artiklit 6.04 roolisüsteemi toiteallikale 
(rooliseadmetele). 
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Artikkel 9.03 

Kaitse füüsilise kokkupuute, tahkete esemetega 

 tekitatavate vigastuste ning vee sissetuleku eest 

Püsivalt paigaldatud osade minimaalse kaitse liigid peavad vastama tabelis sätestatule. 
 

 
 Minimaalse kaitse liik 

(IEC väljaande 60529:1992 kohaselt) 

Asukoht Generaa-
torid 

Mootorid Trafod Paneelid 
Jagajad 
Lülitid 

Arma-
tuurid 

Valgustus
seadmed

Tööruumid, masinaruumid, 
rooliseadme ruumid  IP 22 IP 22 

2 

IP 22 

1, 2 

IP 22 
IP 44 IP 22 

Trümmid     IP 55 IP 55 

Akud ja värvikapid      
IP 44 

u (Ex)
3
 

Vabatekid ja avatud roolimiskohad  IP 55  IP 55 IP 55 IP 55 

Roolikamber  IP 22 IP 22 IP 22 IP 22 IP 22 

Eluruumid, välja arvatud 
sanitaarsõlmed ja pesuruumid     IP 22 IP 20 IP 20 

Sanitaarsõlmed ja pesuruumid  IP 44 IP 44 IP 44 IP 55 IP 44 
Märkused: 

1 Kui aparaadid eraldavad suurtes kogustes soojust: IP 12 
2 Kui aparaatidel või paneelidel ei ole seda tüüpi kaitset, peab nende asukoht vastama 

tingimustele, mida seda liiki kaitsele kohaldatakse. 
3 Kinnitatud ohutustüübiga elektriseadmed kooskõlas 

a) Euroopa standarditega EN 50014 : 1997; 50015 : 1998; 50016 : 2002; 50017 : 1998; 
50018 : 2000; 50019 : 2000 ja 50020 : 2002 

või 
b) IEC 1. oktoobri 2003. aasta väljaandega 60079. 
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Artikkel 9.04 

Plahvatuskaitse 

Ruumidesse, kus võivad koguneda potentsiaalselt plahvatusohtlikud gaasid või gaasisegud 
(sektsioonid akude või eriti tuleohtlike toodete hoidmiseks), võib paigaldada üksnes 
plahvatuskindlaid elektriseadmeid. Nendesse ruumidesse ei tohi paigaldada valgustuse lüliteid või 
muid elektriseadmeid. Plahvatuskaitse puhul tuleb arvestada tõenäoliselt tekkida võivate 
potentsiaalselt plahvatusohtlike gaaside või segude omadusi (plahvatuspotentsiaali grupp, 
temperatuuriklass). 

Artikkel 9.05 

Kaitsemaandus 

1. Süsteemid pingega üle 50 V tuleb maandada. 

2. Metallosad, millega võidakse kokku puutuda ja mis tavakäitusel ei ole elektriliselt laetud, 
nagu näiteks masinaraamid ja korpused, aparaadid ja valgustusseadmed, peavad olema 
eraldi maandatud, kui neil puudub elektrikontakt laevakorpusega nende isolatsiooni tõttu. 

3. Teisaldatavate võimsustarbijate ning kaasaskantavate vahendite korpused peavad 
tavakasutuse ajal olema maandatud jõukaabli täiendava maandusjuhtme abil. 

 Seda sätet ei kohaldata, kui kasutatakse vooluahelat väljalülitavat kaitsetrafot või kui 
seadmed on varustatud kaitseisolatsiooniga (topeltisolatsioon). 

4. Maandusjuhtmete ristlõige ei tohi olla väiksem allpool olevas tabelis osutatust. 

Välisjuhtmete 
ristlõige Maandusjuhtmete minimaalne ristlõige 

[mm2] 
isoleeritud kaablites 

[mm2] 

eraldi paigaldatuna 

[mm2] 

0,5–4 sama ristlõige kui 
välisjuhtmel 4 

rohkem kui 4–16 sama ristlõige kui 
välisjuhtmel 

sama ristlõige kui 
välisjuhtmel 

rohkem kui 16–35 16 16 

rohkem kui 35–
120 pool välisjuhtme ristlõikest pool välisjuhtme ristlõikest 

rohkem kui 120 70 70 
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Artikkel 9.06 

Suurim lubatav pinge 

1. Järgmisi pingeid ei tohi ületada: 
Paigaldise liik Suurim lubatav pinge 

 Alalisvool Ühefaasiline 
vahelduvvool 

Kolmefaasiline 
vahelduvvool 

a. Jõu- ja kütteseadmed koos üldiseks 
kasutamiseks ettenähtud pistikupesadega  250 V 250 V 500 V 

b. Valgustus-, side-, juhtimis- ja 
teabeedastusseadmed, kaasa arvatud 
üldotstarbelised pistikupesad 

250 V 250 V - 

c. Teisaldatavate seadmete toiteks kasutatavad 
pistikupesad, mida kasutatakse avatud tekil või 
kitsastes ja niisketes metallkappides, 
arvestamata katlaid ja tanke: 

   

1. Üldiselt. 50 V1 50 V1 – 
2. Kui vooluahela katkestamise kaitsetrafo 

varustab toitega vaid ühte aparaati. – 250 V1 – 

3. Kui kasutatakse kaitseisolatsiooniga 
(topeltisolatsioon) aparaate. 250 V1 250 V1 – 

4. Kui kasutatakse ≤ 30 mA lekkevooluga 
rakenduvaid kaitselüliteid. – 250 V1 500 

d. Teisaldatavad võimsustarbijad, nagu näiteks 
konteinerid, mootorid, puhurid ja teisaldatavad 
pumbad, mida tavaliselt kasutamise ajal ei 
liigutata ning mille voolu juhtivate osadega on 
võimalik kokku puutuda, on maandatud 
jõukaabli täiendava maandusjuhtme abil ning 
lisaks nimetatud maandusjuhtmele on need veel 
täiendavalt ühendatud laevakerega oma asendi 
või täiendava juhtme abil. 

250 V 250 V 500 V 

e. Kateldes ja tankides kasutatavate teisaldatavate 
seadiste toiteks ette nähtud pistikupesad. 50 V1 50 V1 –– 

Märkused: 
1
 Kui pinge saadakse kõrgema pingega võrkudest, tuleb kasutada galvaanilist eraldamist (ohutustrafo). 

2
 Kõik teise elektriahela poolused tuleb maapinnast isoleerida. 

2. Erandina lõikest 1 on kõrgem pinge lubatud järgmistel juhtudel, kui rakendatakse vajalikke 
kaitsemeetmeid: 

a) jõuseadmetel, kui nende võimsus seda nõuab; 

b) spetsiaalsetel pardaseadmetel, nagu näiteks raadio ja süütesüsteemidel. 
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Artikkel 9.07 

Jaotussüsteemid 

1. Alalisvoolu ja ühefaasilise vahelduvvoolu puhul on lubatud järgmised jaotussüsteemid: 

a) süsteemid, mis koosnevad kahest juhtmest, millest üks on maandatud (L1/N/PE); 

b) süsteemid, mis koosnevad ühest juhtmest ning kasutavad laevakere kaudu 
tagasijuhtimise põhimõtet ja mis on mõeldud üksnes kohapealsetele seadmetele 
(näiteks sisepõlemismootorite käivitusseade, katoodkaitse) (L1/PEN); 

c) süsteemid, mis koosnevad kahest laevakerest isoleeritud juhtmest (L1/L2/PE). 

2. Kolmefaasilise vahelduvvoolu puhul on lubatud järgmised jaotussüsteemid: 

a) neljajuhtmelised maandatud nulliga süsteemid, mis ei kasuta laevakere kaudu 
tagasijuhtimise põhimõtet (L1/L2/L3/N/PE) = (võrk TN-S) või (võrk TT); 

b) kolmejuhtmelised laevakerest isoleeritud süsteemid (Ll/L2/L3/PE) = (võrk IT); 

c) kolmejuhtmelised maandatud nulliga süsteemid, mis ei kasuta laevakere kaudu 
tagasijuhtimise põhimõtet, see ei ole siiski lubatud terminali vooluahelatele 
(L1/L2/L3/PEN). 

3. Kontrollorgan võib lubada teiste süsteemide kasutamist. 

Artikkel 9.08 

Ühendus kaldaga või teiste välisvõrkudega 

1. Kaldavõrkudest või teistest välisvõrkudest sissetulevatel toiteliinidel, mis on ühendatud 
pardavõrgu seadmetega, peab olema pardal püsiühendus püsiterminali või fikseeritud 
pistikupesade vormis. Kaabelühendustele ei tohi rakendada mitte mingisuguseid 
tõmbekoormusi. 

2. Laevakeret peab saama tõhusalt maandada, kui ühenduspinge on suurem kui 50 V. 
Maaühendus peab olema erimärgistusega. 
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3. Ühenduste lülitusseadmed peavad võimaldama vältida pardal asuvate võrgugeneraatorite 
ning kaldavõrgu või muude välisvõrkude samaaegset kasutamist. Lubatud on lühike 
samaaegne kasutusperiood, kui ühte süsteemi vahetatakse teisega ilma pinget 
katkestamata. 

4. Ühendus peab olema kaitstud lühise ja ülekoormuse eest. 

5. Elektri peakilbil peab olema näidik, mis näitab, kas ühendus on pinge all. 

6. Peavad olema näiturseadmed, mille abil on võimalik võrrelda polaarsust ühenduse ja 
pardavõrgu vahel alalisvoolu ning kolmefaasilise vahelduvvoolu puhul. 

7. Ühenduse juures oleval paneelil peavad olema järgmised näidikud: 

a) ühenduse loomiseks vajalikud meetmed; 

b) voolu liik ja nimipinge ning vahelduvvoolu puhul sagedus. 

Artikkel 9.09 

Teiste veesõidukite elektriga varustamine 

1. Teiste veesõidukite elektriga varustamisel tuleb kasutada eraldi ühendust. Kui teiste 
veesõidukite elektriga varustamiseks kasutatakse rohkem kui 16 A voolu jaoks ettenähtud 
pistikupesi, peavad olema paigaldatud seadised (lülitid või blokeerijad) mis tagaksid, et 
sisselülitamine ja väljalülitamine toimub üksnes siis, kui liin ei ole pingestatud. 

2. Kaablitele ei tohi rakendada mitte mingisuguseid tõmbekoormusi. 

3. Artikli 9.08 lõikeid 3—ohaldatakse mutatis mutandis. 
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Artikkel 9.10 

Generaatorid ja mootorid 

1. Generaatorid, mootorid ning nende klemmikarbid peavad olema ligipääsetavad 
kontrollimiseks, parandamiseks ja mõõtmiseks. Isolatsiooni liik peab vastama asukohale 
(vt artiklit 9.03). 

2. Peamasina, sõukruvivõlli või teiste muul eesmärgil kasutavate abimasinate jõul töötavad 
generaatorid peavad olema konstrueeritud nii, et need oleksid töötamise ajal suutelised 
taluma pöördekiiruse muutumist. 

Artikkel 9.11 

Akud 

1. Akud peavad olema ligipääsetavad ning paigaldatud nii, et veesõiduki liikumine neid ei 
nihutaks. Need peavad olema sellises asendis, et ei puutuks kokku ülemäärase kuumuse, 
ekstreemse külma, pritsmete, auru või niiskusega. 

Neid ei tohi paigaldada roolikambrisse, eluruumidesse ega trümmidesse. See nõue ei kehti 
teisaldatavate seadmete akude kohta või akude kohta, mis mille laadimisvõimsus on 
väiksem kui 0,2 kW. 

2. Akud, mis vajavad laadimisvõimsust rohkem kui 2 kW (arvutatud suurima laadimisvoolu 
ja aku nimipinge põhjal ning arvesse võttes laadimisseadme laadimiskõverat) peavad 
olema paigaldatud eriruumi. Akude paigaldamisel tekile piisab sellest, kui need asuvad 
kapis. 

 kud, mille laadimiseks on vaja väiksemat voolu kui 2,0 kW, võivad olla paigaldatud kappi 
või kasti mitte üksnes siis, kui need on tekil, vaid ka siis, kui need on teki all. Neid võib 
paigaldada ka masinaruumi või mujale hästi ventileeritud kohta, kui need on kaitstud 
kukkuvate esemete ja tilkuva vee eest. 

3. Kõikide ruumide, kappide või kastide, riiulite või muude akude jaoks ehitatud 
konstruktsioonide sisepinnad peavad olema kaitstud elektrolüütide kahjustava toime eest. 
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4. Kui akud paiknevad suletud kambris, kapis või kastis, peab seal olema tõhus ventilatsioon. 
Üle 2 kW kaadiumnikkelakudele ja üle 3 kW pliiakudele tuleb tagada sundventilatsioon. 

Õhk peab sisenema põhjast ja väljuma ülevalt, nii et on tagatud kogu gaasi eemaldamine. 

Ventilatsioonikanalites ei tohi olla õhuvoolu takistavaid seadiseid nagu näiteks 
sulgemisarmatuure. 

5. Vajalik õhu läbivool (Q) tunni kohta arvutatakse järgmise valemi abil: 

Q = 0,11  I n [m3/h] 

kus: 

I = ¼ laadimisseadme poolt antavast maksimaalvoolust A-s; 

n = kambrite arv. 

Pardavõrgu puhverakude puhul võib kontrollorgan lubada teiste arvutamismeetodite 
kasutamist, kus arvestatakse ka laadimisseadmele iseloomulikku laadimiskõverat, kui need 
meetodid põhinevad volitatud klassifikatsiooniühingute sätetel või asjakohastel 
standarditel. 

6. Kui kasutatakse loomulikku ventilatsiooni, peab ventilatsioonikanalite ristlõige olema 
piisav nõutava õhu läbivoolu jaoks, mille kiirus on 0,5 m sekundis. Siiski peab ristlõige 
olema vähemalt 80 cm² pliiakudele ning 120 cm² kaadmiumnikkelakudele. 

7. Sundventilatsiooni puhul tuleb kasutada ventilaatorit, soovitavalt imevat, mille mootor 
peab olema eraldatud gaasi- või õhuvoolust. 

Ventilaatorid peavad olema sellise konstruktsiooniga, et oleks välistatud sädemete teke 
ventilaatori laba ja korpuse vahel ning elektrostaatiliste laengute teke. 



 
13274/1/05 REV 1  MS/kro 95 
II LISA DG C III  ET 

8. Vastavalt I liite joonisele tuleb paigaldada akukambrite, -kappide ja -kastide ustele ja 
katetele tähised “Tuli, lahtine leek ja suitsetamine keelatud” minimaalse diameetriga 
10 cm. 

 

Artikkel 9.12 

Lülitusseadmete paigaldamine 

1. Elektrikilbid: 

a) Aparaadid, lülitid, kaitsmed ja kilbimõõdikud peavad olema selge asetusega ning 
ligipääsetavad hoolduseks ja paranduseks. 

 Trminalid pingele kuni 50 V, ja sellest kõrgema pinge terminalid, tuleb hoida eraldi 
ja need peavad olema asjakohaselt märgistatud. 

b) Kilpidele peavad olema kinnitatud markeerimisplaadid, millel on näidatud kõikide 
lülitite ja aparaatide elektriahelad. 

 Näidatud peavad olema nimivool ja kaitsmete vooluahel. 

c) Kui aparaadid, mille käitamispinge on üle 50 V, on paigaldatud uste taha, peavad 
nende aparaatide pinge all olevad komponendid olema kaitstud juhusliku kokkupuute 
eest, kui uksed on lahti. 

d) Elektrikilpide ehitamiseks kasutatud materjalid peavad olema sobiva mehaanilise 
tugevusega ja vastupidavad, leeki aeglustavad ning isekustuvad, ka ei tohi need olla 
hügroskoopsed. 

e) Kui elektrikilpidele on paigaldatud kõrge katkestusvõimega kaitsmed (HRC), peab 
olema võimalik kasutada lisaseadmeid ja isiklikke kaitsevahendeid nende kaitsmete 
paigaldamiseks ning eemaldamiseks. 

2. Lülitid, kaitseseadised 

a) Generaatori vooluahelad peavad olema kaitstud lühisvoolu ning liigkoormuse eest 
kõikide mittemaandatud juhtmete puhul. Selleks võib kasutada lühisvoolu- või 
liigkoormusvabastiga automaatseid kaitselüliteid või kaitsmeid. 

 Ajamite elektrimootoreid varustavad vooluahelad (roolisüsteem) ja nende 
juhtimisahelad peavad olema kaitstud ainult lühiste eest. Kui vooluahelasse kuuluvad 
termilised vooluahela katkestajad, tuleb need neutraliseerida või reguleerida 
vähemalt kahekordsele tavalisele voolutugevusele amprites. 
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b) Väljundid peakilbilt üle 16 A tugevust voolu kasutavatele jõutarbijatele peavad 
olema varustatud koormus- või jõulülitiga. 

c) Veesõiduki käituri, roolisüsteemi, rooli asendi näituri, navigeerimis- või 
ohutussüsteemide elektritarbijatel ning üle 16 A tugevusega nimivoolu kasutavatel 
tarbijatel peavad olema eraldi vooluahelad. 

d) Laeva edasitõukamiseks ja manööverdamiseks vajalike jõuallikate vooluahelad 
peavad saama voolu otse peakilbi kaudu. 

e) Vooluahela katkestusseadmed tuleb valida nimivoolu tugevuse, termilise või 
dünaamilise tugevuse ning rakendumise alusel. Lülitid peavad samaaegselt välja 
lülitama kõik voolu all olevad juhtmed. Lülitusasend peab olema tuvastatav. 

f) Kaitsmed peavad olema kinnised sulavkaitsmed ning need peavad olema tehtud 
keraamilisest või sellega samaväärsest materjalist. Nende vahetamine peab olema 
võimalik ilma operaatorile füüsilise kokkupuute ohtu tekitamata. 

3. Mõõte- ja seireseadmed 

a) Generaator, aku ja jaotusahelad peavad olema varustatud mõõte- ja seireseadmetega, 
kui paigaldise ohutu käitamine seda nõuab. 

b) Maandamata võrgud pingega üle 50 V peavad olema varustatud maaühenduse 
jälgimissüsteemidega, mis suudavad anda häiret nii valgus- kui helisignaali abil. 
Teisestes paigaldistes nagu näiteks juhtimise vooluahelad, võidakse neid seadmeid 
mitte nõuda. 

4. Elektrikilpide asukoht 

a) Elektrikilbid peavad asuma ligipääsetavates ja hästi ventileeritud kohtades ning 
olema kaitstud vee ja mehhaaniliste kahjustuste eest. 

 Torustikud ja õhukanalid peavad olema paigutatud nii, et elektrikilp ei saaks lekke 
korral kahjustatud. Kui torude paigaldamine elektrikilpide lähedusse on vältimatu, ei 
tohi kilpide läheduses olla torude lahtivõetavaid ühendusi. 

b) Kapid ja seinasüvendid, kus paiknevad kaitseta lülitusseadmed, peavad olema leeki 
aeglustavast materjalist või kaitstud metallist või muust leeki aeglustavast materjalist 
kattega. 

c) Kui pinge on üle 50 V, tuleb operaatori töökoha juurde peakilbi ette paigaldada 
isolatsioonivõred või -matid. 
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Artikkel 9.13 

Vooluahela avariikatkestid 

Õlipõletite, kütusepumpade, kütuse separaatorite ja masinaruumi ventilaatorite vooluahela 
avariikatkestid peavad olema paigaldatud kesksele kohale väljaspool ruumi, kus asuvad seadmed. 

Artikkel 9.14 

Armatuurid 

1. Kaablite sisenemiskohtade suurus peab vastama ühendatavate kaablite funktsioonile ning 
kasutatavatele kaabliliikidele. 

2. Erinevate pingete või sagedustega jaotusahelate pistikupesade segiajamine ei tohi olla 
võimalik. 

3. Lülitid peavad samaaegselt välja lülitama kõik vooluahela maandamata juhtmed. Siiski on 
maandamata vooluahelas lubatud ühe polaarsusega lülitid eluruumide valgustuse puhul, 
välja arvatud pesupesemisruumid, duširuumid, pesuruumid ning muud märgruumid. 

4. Kui voolutugevus amprites ületab 16 A, peab olema võimalik lukustada pistikupesa lüliti 
abil nii, et pistik on võimalik üksnes sisse pista ja välja tõmmata siis, kui vool on välja 
lülitatud. 

Artikkel 9.15 

Kaablid 

1. Kaablid peavad olema leeki aeglustavad, isekustuvad ning vee- ja õlikindlad. 

Eluruumides võib kasutada ka muud liiki kaableid, kui need on tõhusalt kaitstud, leeki 
aeglustavad ning isekustuvad. 
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Kaablite leegileviku aeglustamise standardid peavad olema kooskõlas järgmiste 
dokumentidega: 

a) rahvusvahelise elektrotehnikakomisjoni väljaanded 60332-1:1993, 60332-3:2000 või 

b) samaväärsed eeskirjad, mis üks liikmesriikidest on vastu võtnud. 

2. Jõu- ja valgustusahelate kaablite juhtmete ristlõige peab olema vähemalt 1,5 mm². 

3. Tavaliste käitamistingimuste puhul ei kasutata kaablite metallturvist, -katet või -ümbrist ei 
juhtmete ega maanduse jaoks. 

4. Jõu- ja valgustuskaablite metallkatted ja -ümbrised peavad olema maandatud vähemalt 
ühest otsast. 

5. Juhtmete ristlõike puhul tuleb arvestada nende maksimaalset lubatud lõpp-temperatuuri 
(voolujuhtivus) ning lubatavat pingelangust. Pingelangus peakilbi ning paigaldise kõige 
ebasoodsama punkti vahel ei tohi olla nimipingega võrreldes üle 5% valgustusel ning üle 
7% jõu- või kütteahelatel . 

6. Kaablid peavad olema kaitstud mehhaaniliste vigastuste eest. 

7. Kaabliarmatuurid peavad tagama, et mis tahes tõmbekoormus ei ületaks lubatud 
piirväärtusi. 

8. Kui kaablid läbivad vaheseinu või tekke, ei tohi läbiviigud kahjustada nende vaheseinte ja 
tekkide tugevust, veetihedust ega tulekindlust. 

9. Kõikide juhtmete otsad ja ühendused tuleb teha nii, et oleks säilitatud juhtmete esialgsed 
elektrilised, mehhaanilised ja vajaduse korral ka tulekindlusomadused. 

10. Sissetõmmatavate roolikambritega ühendatud kaablid peavad olema piisavalt painduvad 
ning nende isolatsioon peab olema piisava paindlikkusega temperatuurini -20°C, samuti 
peavad need olema vastupidavad aurule ja niiskusele, ultraviolettkiirgusele ning osoonile. 
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Artikkel 9.16 

Valgustusseadmed 

1. Kõik valgustusseadmed peavad olema paigaldatud nii, et nendest eralduv soojus ei süütaks 
lähedal asuvaid tuleohtlikke esemeid või seadmeid. 

2. Avatud tekkidel asuvad valgustusseadmed peavad olema paigaldatud nii, et need ei segaks 
laevatulede nägemist. 

3. Kui ühte masina- või katlaruumi on paigaldatud kaks või rohkem valgustusseadet, peab 
neil olema vähemalt kaks erinevat vooluahelat. Seda nõuet kohaldatakse ka ruumidele, 
kuhu on paigaldatud jahutusseadmed, hüdraulikaseadmed või elektrimootorid. 

Artikkel 9.17 

Laevatuled 

1. Laevatulede kilp peab asuma roolikambris. Laevatulesid varustatakse peakilbi eraldi 
fiidrist või kahest sõltumatust teisesest jagajast. 

2. Laevatuledel peab olema laevatulede kilbist eraldi olev toide, kaitse ja lülitus. 

3. Artikli 7.05 lõikes 2 sätestatud seireseadme viga ei tohi mõjutada selle tule toimimist, mida 
antud seadmega jälgitakse. 

4. Mitmel tulel, kui need moodustavad funktsionaalse üksuse ning on paigaldatud koos 
samasse kohta, võib olla ühine elektrivarustus, lülitus ja jälgimine. Seireseadmega peab 
saama tuvastada kõikide nimetatud tulede rikkeid. Siiski ei tohi olla võimalik mõlema 
valgusallika kasutamine topelttulena (kaks tuld, mis on ühe kaitseümbrise sees monteeritud 
teineteise peale) samaaegselt. 
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Artikkel 9.18 

(välja jäetud) 

Artikkel 9.19 

Mehaaniliste seadmete häire- ja ohutussüsteemid 

Mehaaniliste seadmete seireks ja kaitseks ettenähtud häire- ja ohutussüsteemid peavad vastama 
järgmistele nõuetele: 

a) Häiresüsteemid 

Häiresüsteemid peavad olema konstrueeritud nii, et häiresüsteemi rike ei põhjustaks 
jälgitava aparaadi või seadme rikkiminekut. 

Kahendsaatjad peavad olema konstrueeritud jõudevoolu või jälgitava koormusvoolu 
põhimõtte kohaselt. 

Visuaalsed häiresignaalid peavad jääma nähtavaks kuni vea parandamiseni; teadmiseks 
võetud häiresignaal peab olema eristatav häiresignaalist, mida veel teadmiseks võetud ei 
ole. Iga häiresignaali juurde peab kuuluma helisignaal. Helisignaale peab olema võimalik 
välja lülitada. Helisignaali seiskamine ei tohi takistada häiresignaali vallandumist muude 
rikete puhul. 

Lubatud on erandid, kui häiresüsteemid hõlmavad vähem kui viit mõõtepunkti. 

b) Ohutussüsteemid 

Ohutussüsteemid peavad olema konstrueeritud nii, et need peataksid mõjutatud seadme või 
aeglustaksid selle tööd või hoiataksid pidevalt mehitatud keskust enne kriitilise seisundi 
saavutamist. 

Kahendsaatjad peavad olema konstrueeritud koormusvoolu põhimõtte kohaselt. 

Kui ohutussüsteemid ei ole konstrueeritud eneseseireks, peab olema võimalik nende 
nõuetekohast toimimist kontrollida. 

Ohutussüsteemid peavad olema sõltumatud teistest süsteemidest. 
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Artikkel 9.20 

Elektroonilised seadmed 

1. Üldnõuded 

Allpool lõikes 2 sätestatud katsetingimusi kohaldatakse üksnes elektroonilistele 
seadmetele, mis on vajalikud roolisüsteemidele ning veesõiduki jõuallikatele, kaasa 
arvatud nende abiseadmed. 

2. Katsetingimused 

a) Järgnevalt esitatud katsetest tulenevad koormused ei tohi põhjustada elektrooniliste 
seadmete kahjustusi või rikkeid. Vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele 
standarditele, nagu näiteks IEC väljaanne 60092-504:2001, viiakse katsed läbi 
sisselülitatud seadmel, välja arvatud külmakatse. Katsete käigus tuleb kontrollida 
seadme nõuetekohast toimimist. 

b) Pinge ja sageduse muutused 

  Muutused 

  pidevad lühiajalised 

Üldnõuded sagedus 

pinge 

±5% 

±10% 

±10% 5 s 

±20% 1,5 s 

Aku toimimine pinge +30%/-25%  

c) Kuumuskatse 

 Näidise temperatuur tõstetakse poole tunni jooksul temperatuurini 55°C. Kui 
nimetatud temperatuur on saavutatud, hoitakse seda 16 tundi. Seejärel viiakse läbi 
toimivuskatse. 

d) Külmakatse 

 Näidis lülitatakse välja ning jahutatakse temperatuurini –25°C ning hoitakse sellel 
temperatuuril kaks tundi. Seejärel tõstetakse temperatuur 0° C-ni ning viiakse läbi 
toimivuskatse. 
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e) Vibratsioonikatse 

 Vibratsioonikatse viiakse läbi piki seadmete või komponentide kolme telge 
resonantssagedusel 90 minutit kõikidel juhtudel. Kui selget resonantsi ei teki, tuleb 
vibratsioonikatse teha 30 Hz juures. 

 Vibratsioonikatse tehakse sinusoidse ostsilleerimisega järgmiste piirväärtuste 
raames: 

 Üldnõuded 

 f = 2,0 kuni 13,2 Hz; a = ± 1 mm 

 (amplituud a = ½ vibratsiooni ulatusest) 

 f = 13,2 Hz kuni 100 Hz: kiirendus ± 0,7 g. 

 Rooliaparaatidele või diiselmootoritele kinnitatavaid seadmeid katsetatakse 
järgmiselt: 

 f = 2,0 kuni 25 Hz; a = ± 1,6 mm 

 (amplituud a = ½ vibratsiooni ulatusest) 

 f = 25 Hz kuni 100 Hz; kiirendus ± 4 g. 

 Diiselmootorite heitgaasitorudesse paigutatavatele anduritele võib rakenduda 
oluliselt suuremaid koormusi. Katsete ajal tuleb seda arvestada. 

f) Elektromagnetilise vastavuse katse tehakse IEC väljaannete 61000-4-2:1995,  
61000-4- 3:2002, 61000-4-4:1995 põhjal, testiastmel number 3. 

g) Tõendid elektrooniliste seadmete vastavuse kohta nimetatud katsetingimustele peab 
esitama tootja. Klassifikatsiooniühingu tunnistust võib samuti pidada sellekohaseks 
tõendiks. 

Artikkel 9.21 

Elektromagnetiline vastavus 

Elektri- ja elektrooniliste süsteemide toimivust ei tohi halvenda elektromagnetilised häired. 
Üldmõõtmised peavad pidama võrdselt oluliseks ning hõlmama järgmist: 
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a) häireallika ja mõjutatud seadme vaheliste ülekandeteede katkestamine; 

b) häire põhjuste vähendamine häireallikas; 

c) mõjutatud seadme tundlikkuse vähendamine häire suhtes. 
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10. PEATÜKK 

SEADMED 

Artikkel 10.01 

Ankruseadmed 

1. Kaubalaevad, välja arvatud praamkonteinerid, mille pikkus L ei ületa 40 m, peavad olema 
varustatud vööriankruga, mille täismass P saadakse järgmise valemi abil: 

P = k B T [kg] 

kus: 

k tegur, mis arvestab pikkuse L ja laiuse B suhet ning laeva liiki: 

B8
Lck
⋅

=  

lihtrite puhul siiski k = c; 

c empiiriline tegur, mis on esitatud järgmises tabelis: 

Täiskandevõime tonnaaž 
tonnides 

Tegur c 

kuni 400, viimane kaasa arvatud. 45 

400–650, viimane kaasa arvatud 55 

650–1000, viimane kaasa arvatud 65 

rohkem kui 1000 70 

 

Laevadel, mille täiskandevõime tonnaaž ei ole suurem kui 400 t ja mida vastavalt nende 
konstruktsioonile ja ettenähtud kasutuseesmärgile kasutatakse üksnes eelnevalt 
kindlaksmääratud lühivedudeks, võib kontrollorgan lubada vööriankrute puhul üksnes 
kahte kolmandikku kogumassist P. 
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2. Reisilaevad ja laevad, mis pole mõeldud kaubaveoks, välja arvatud tõukurpuksiirid, peavad 
olema varustatud vööriankrutega, mille kogumass P saadakse järgmise valemi abil: 

P = k B T [kg] 

kus: 

k lõikele 1 vastav tegur, kuid kus empiirilise teguri (c) saamiseks tuleb täiskandevõime 
tonnaaži asemel võtta ühenduse tunnistusele märgitud veeväljasurve kuupmeetrites. 

3. Lõikes 1 osutatud laevad, mille maksimaalne pikkus ei ületa 86 m, peavad olema 
varustatud ahtriankrutega, mille mass võrdub 25%ga P massist. 

Laevad, mille maksimaalne pikkus on üle 86 m, peavad siiski olema varustatud 
ahtriankrutega, mille kogumass võrdub 50%ga P massist, mis on välja arvutatud lõigete 1 
või 2 kohaselt. 

Ahtriankruid ei nõuta: 

a) laevadel, millel ahtriankrumass oleks väiksem kui 150 kg, lõike 1 viimases lõigus 
osutatud laevade puhul tuleb arvesse võtta ankrute vähendatud massi; 

b) lihtritel. 

4. Jäigalt ühendatud koosseisude, mille pikkus ei ületa 86 m, tõukamiseks ette nähtud laevad 
peavad olema varustatud ahtriankrutega, mille kogumass võrdub 25%ga maksimaalsest 
massist P, mis on lõike 1 kohaselt ühenduse tunnistusele kantud ning lubatud 
koostamisviisi (käsitatakse laevasõiduüksusena) kohta välja arvutatud. 

Jäigalt ühendatud koosseisude, mille pikkus on üle 86 m, allavoolu tõukamiseks ette 
nähtud laevad peavad olema varustatud ahtriankrutega, mille kogumass võrdub 50% 
maksimaalsest massist P, mis on lõike 1 kohaselt ühenduse tunnistusse kantud ning lubatud 
koostamisviisi (käsitatakse laevasõiduüksusena) kohta välja arvutatud. 
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5. Lõigetes 1–4 ette nähtud ankrute massi võib teatud konkreetsete ankrute puhul vähendada. 

6. Vööriankrutele ette nähtud kogumassi P võib jagada ühe või kahe ankru vahel. Seda võib 
vähendada 15%, kui laeval on ainult üks vööriankur ning ankruklüüsi toru asub laeva 
keskkohas. 

Tõukurpuksiiridele ja laevadele maksimaalpikkusega üle 86 m ette nähtud vööriankrute 
kogumassi võib jagada ühe või kahe ankru vahel. 

Kõige kergema ankru mass ei tohi olla vähem kui 45% nimetatud kogumassist. 

7. Malmankrud ei ole lubatud. 

8. Ankrutel peab olema näidatud nende mass kulumatute reljeefsete tähemärkidega. 

9. Üle 50 kg massiga ankrud peavad olema varustatud pelidega. 

10. Kõikide vööriankrute keti minimaalne pikkus peab olema: 

a) 40 m, kui laeva pikkus ei ole suurem kui 30 m; 

b) 10 m laevast pikem, kui laeva pikkus on 30–50 m; 

c) 60 m laevadel, mis on pikemad kui 50 m. 

Kõik ahtriankru ketid peavad olema vähemalt 40 m pikad. Kui aga laevad peavad peatuma 
vöör allavoolu, peavad neil olema vähemalt 60 m pikkused ahtriankru ketid. 

11. Ankrukettide minimaalne tõmbetugevus R tuleb välja arvutada järgmise valemi abil: 

a) ankrud massiga kuni 500 kg: 

R = 0,35 . P’ [kN]; 

b) ankrud mille mass on üle 500 kg ja mitte üle 2000 kg: 

[ ]kN'P
15000

500'P35,0R 





 −

−= ; 
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c) ankrud massiga üle 2000 kg: 

R = 0,25 . P’ [kN], 

kus: 

P’ = iga ankru teoreetiline mass, mis on kindlaks määratud lõigete 1–4 ja 6 kohaselt. 

Ankrukettide tõmbetugevus määratakse kindlaks liikmesriigis kehtiva standardi alusel. 

Kui ankrute mass ületab lõigetes 1–6 sätestatu, määratakse ankruketi tõmbetugevus 
kindlaks tegeliku ankrumassi funktsioonina. 

12. Kui laeval on raskemad ankrud, millel on ka vastavalt tugevamad ankruketid, märgitakse 
ühenduse tunnistusele üksnes lõigetes 1–6 ja 11 nõutud miinimummassid ja minimaalsed 
tõmbetugevused. 

13. Ankrut ketiga ühendavad osad (pöörlid) peavad vastu pidama vastavate ankrukettide 
tõmbetugevusest 20% suuremale tõmbekoormusele. 

14. Ankrukettide asemel on lubatud kasutada trosse. Trosside tõmbetugevus peab olema sama, 
mida nõutakse kettidelt, kuid need peavad olema 20% pikemad. 

Artikkel 10.02 

Muu varustus 

1. Vastavalt liikmesriikides kehtivatele kohaldatavatele navigatsiooniasutuste määrustele 
peab laeva pardal olema vähemalt järgmine varustus: 

a) raaditelefonisüsteem; 

b) seadmed ja aparaadid heli- ja valgussignaalide andmiseks ning laevade tähistamiseks 
päeval ja öösel; 

c) ettenähtud sildumistulesid dubleerivad tuled; 
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d) tulekindel kaanega suletav märgistatud anum õliste puhastuslappide jaoks; 

e) tulekindel kaanega suletav märgistatud anum ohtlike või saastavate tahkete jäätmete 
jaoks, mis vastab navigatsiooniasutuse asjakohastele kohaldatavatele määrustele; 

f) tulekindel kaanega suletav märgistatud anum naftajääkide jaoks. 

2. Lisaks peavad varustusse kuuluma vähemalt: 

a) Sildumistrossid 

 Laevadel peab olema kolm sildumistrossid. Nende minimaalne pikkus peab olema 
vähemalt järgmine: 

 esimene tross: L + 20 m, kuid mitte üle 100 m, 

 teine tross: 2/3 esimesest trossist, 

 kolmas tross: 1/3 esimesest trossist. 

 Kõige lühemat trossi ei ole vaja laevadel, mille pikkus on alla 20 m. 

 Trosside tõmbetugevus Rs arvutatakse välja järgmise valemi abil: 

 kui L . B . T kuni 1000 m3: Rs = 60 + 
10

T  B  L ⋅⋅  [kN]; 

  kui L . B . T on üle 1000 m3: Rs = 150 + 
100

T  B L ⋅⋅  [kN]. 

 Nõutud trosside kohta peab laevas olema Euroopa standardi EN 10 204:1991 
numbri 3.1 kohane tunnistus. 

 Trossid võib asendada sama pikkuse ja tõmbetugevusega köitega. Trosside 
minimaalne tõmbetugevus peab olema märgitud tunnistusele. 

b) Pukseerimistrossid 

 Vedurpuksiirid peavad olema varustatud nende tööks sobiva arvu trossidega. 

 Siiski peab peatross olema vähemalt 100 m pikk ning selle tõmbetugevus kN-des ei 
tohi olla väiksem ühest kolmandikust peamasina (masinate) koguvõimsusest kW-des 
mõõdetuna. 
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 Liikurlaevadel ning tõukurpuksiiridel, millega saab ka järelpukseerida, peab olema 
vähemalt 100 m pikkune pukseerimistross, mille tõmbetugevus mõõdetuna kN-des ei 
tohi olla väiksem ühest neljandikust peamasina (masinate) koguvõimsusest 
mõõdetuna kW-des. 

c) Viskenöör 

d) Maabumissild, mis on vähemalt 0,4 m lai ning 4 m pikk ning mille servad on 
märgistatud eredat värvi triibuga; sellel maabumissillal peab olema ka käsipuu. 
Kontrollorgan võib väiksematele laevadele lubada lühemaid maabumissildu. 

e) Pootshaak 

f) Liikmesriigi asjakohasele standardile vastav sidemepakk. Sidemepakki tuleb hoida 
eluruumis või roolikambris ning see peab asuma sellises kohas, et seda oleks 
vajaduse korral kerge ja ohutu kätte saada. Kui sidemepakki hoitakse varjatud kohas, 
peab selle kattel olema 1.liite joonisele 8 vastav sidemepaki sümbol, mille külje 
kõrgus on vähemalt 10 cm. 

g) Binokkel 7 × 50 või suurema läätsede diameetriga. 

h) Juhend üle parda kukkunud isikute päästmise ja elustamise kohta. 

i) Prožektor, mida on võimalik käitada roolikambrist. 

3. Laevadel, mille parda kõrgus lastita veeliini kohal on rohkem kui 1,50 m, peab olema 
laevale minekuks trepp või redel. 

Artikkel 10.03 

Käsitulekustutid 

1. Euroopa standardi EN 3:1996 kohaselt peab vähemalt üks käsitulekustuti olema järgmistes 
kohtades: 

a) roolikambris; 

b) iga sissepääsu läheduses, mis viib tekilt eluruumidesse; 
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c) iga sissepääsu läheduses, mis viib teenindusruumidesse, kuhu eluruumidest ei pääse 
ja kus asuvad tahkel või vedelkütusel või vedelgaasil töötavad kütte-, 
toiduvalmistamis- või külmutusseadmed; 

d) iga masina- ja katlaruumide sissepääsu juures; 

e) teki all masina- või katlaruumides sobivates kohtades nii, et antud ruumide ühestki 
punktist ei oleks üle 10 m lähima tulekustutini. 

2. Lõikes 1 nõutud käsitulekustutitena võib kasutada üksnes vähemalt 6 kg mahutavaid 
pulberkustuteid või muid sama tulekustutusvõimsusega käsitulekustuteid. Need peavad 
sobima A, B ja C klassi tulele ning tulele elektrisüsteemides kuni 1000 V. 

3. Lisaks pulber-, vesi- ja vahtkustutitele võib kasutada tulekustuteid, mis sobivad vähemalt 
tuleklassile, mis selles ruumis, mille jaoks nad ette on nähtud, kõige tõenäolisemalt 
puhkeda võib. 

4. Käsitulekustuteid, kus kustutusaineks on CO2, võib kasutada üksnes kambüüside ning 
elektriseadmete tulekahjude kustutamiseks. Nende tulekustutite maht ei tohi olla üle 1 kg 
15 m3 kohta ruumides, kus neid kasutatakse. 

5. Käsitulekustuteid tuleb kontrollida vähemalt kord kahe aasta jooksul. Selle kohta tuleb 
väljastada ülevaataja allkirjaga kontrollimistunnistus, milles on näidatud kontrollimise aeg. 

6. Kui käsitulekustutid asuvad varjatud kohas, peab neid kattev paneel olema märgistatud 
I liite joonise 3 kohase tulekustutite sümboliga, mille külje kõrgus on vähemalt 10 cm. 

Artikkel 10.03a 

Püsivalt paigaldatud tulekustutussüsteemid eluruumides, 

 roolikambris ja reisijateruumides 

1. Eluruumides, roolikambrites ning reisijateruumides tohib kaitseks tule vastu kasutada 
üksnes püsivalt paigaldatud tulekustutussüsteeme sobivate automaatselt survestatud 
veesprinkleritega. 



 
13274/1/05 REV 1  MS/kro 111 
II LISA DG C III  ET 

2. Süsteeme tohivad paigaldada või ümber ehitada üksnes vastava eriala firmad. 

3. Süsteemid peavad olema tehtud terasest või sarnasest mittesüttivast materjalist. 

4. Süsteemid peavad suutma pritsida vett vähemalt 5 l/m2 minutis kõige suurema kaitstava 
ruumi pinnale. 

5. Väiksemaid veekoguseid pritsivatel süsteemidel peab olema tüübikinnitus, mis vastab IMO 
resolutsioonile A 800(19) või standardile, mida on tunnustanud käesoleva direktiivi 
artikli 19 lõike 2 kohaselt moodustatud komitee. Tüübikinnituse annab volitatud 
klassifikatsiooniühing või akrediteeritud katseasutus. Akrediteeritud katseasutus peab 
vastama katselaborite tegutsemise ühtlustatud standarditele (EN ISO/IEC 17025:2000). 

6. Ekspert kontrollib süsteeme: 

a) enne kasutuselevõtmist; 

b) kui süsteemid on olnud käivitatud, siis enne nende taaskasutuselevõtmist; 

c) pärast iga muudatuste tegemist või parandamist; 

d) tavaliselt vähemalt iga kahe aasta tagant. 

7. Lõikes 6 sätestatud kontrolli puhul peab ekspert kinnitama süsteemi vastavust käesoleva 
artikli nõuetele. 

Kontroll peab hõlmama vähemalt: 

a) kogu süsteemi välist kontrolli; 

b) ohutussüsteemide ja väljalaskedüüside toimivuse kontrolli; 

c) survetankide ja pumbasüsteemi toimivuse kontrolli. 

8. Kontrolli kohta tuleb väljastada ülevaataja allkirjaga kontrollimistunnistus, millel on 
näidatud kontrollimise aeg. 
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9. Paigaldatud süsteemide numbrid tuleb märkida ühenduse tunnistusele. 

10. Eluruumide, roolikambrite ning reisijateruumide objektide kaitseks on püsivalt paigaldatud 
tulekustutussüsteeme lubatud kasutada üksnes komitee soovituste kohaselt. 

Artikkel 10.03b 

Püsivalt paigaldatud tulekustutussüsteemid  

masina-, katla- ja pumbaruumides 

1. Tulekustutusained 

Masina-, katla- ja pumbaruumide püsivalt paigaldatud tulekustutussüsteemides võib 
kasutada järgmisi tulekustutusaineid: 

a) CO2 (süsinikdioksiid); 

b) HFC 227ea (heptafluoropropaan); 

c) IG-541 (52% lämmastikku, 40% argooni, 8% süsinikdioksiidi). 

Muud tulekustutusained on lubatud üksnes käesoleva direktiivi artikli 19 lõikes 2 osutatud 
komitee soovitusel. 

2. Ventilatsioon, õhu sisseanne 

a) Käiturites kasutatavat õhku ei tohi sisse imeda ruumidest, kus on püsivalt 
paigaldatud tulekustutussüsteemid. Seda nõuet ei kohaldata, kui laevas on kaks 
teineteisest sõltumatut ja hermeetiliselt eraldatud masinaruumi või kui 
peamasinaruumi kõrval on eraldi masinaruum vööri lisamootori jaoks, mis 
kindlustab laeva liikumise omal jõul, kui peamasinaruumis peaks tekkima tulekahju. 

b) Tule eest kaitstava ruumi mis tahes sundventilatsioon peab automaatselt välja 
lülituma, kui tulekustutussüsteem käivitub. 

c) Kättesaadavad peavad olema seadised, millega on võimalik tule eest kaitstavas 
ruumis kiiresti sulgeda kõik avad, mille kaudu õhk võiks sisse ning gaas välja 
pääseda. Peab olema selgelt tuvastatav, kas need avad on kinni või lahti. 
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d) Masinaruumi paigaldatud suruõhutankidest kaitseventiilide kaudu väljuv õhk peab 
olema juhitud väliskeskkonda. 

e) Tulekustutusaine sissevoolust tingitud üle- või alarõhk ei tohi rikkuda tule eest 
kaitstavat ruumi ümbritsevate piirete osi. Peab olema võimalik rõhu ohutu 
võrdsustumine. 

f) Kaitstavatel ruumidel peavad olema seadmed tulekustutusaine ja põlemisgaaside 
eemaldamiseks. Selliseid seadmeid peab saama käitada kaitstavatest ruumidest 
väljaspool paiknevatest kohtadest, mida kaitstavates ruumides puhkenud tulekahju ei 
tohi ligipääsmatuks muuta. Kui ruumides on püsivalt paigaldatud ekstraktorid, ei tohi 
need pärast tule kustutamist jääda sisselülitatuks. 

3. Tulekahju häiresüsteem 

Kaitstavas ruumis peab olema asjakohane tulekahju häiresüsteem. Häire peab olema 
vastuvõetav roolikambris, eluruumides ning kaitstavas ruumis. 

4. Torustik 

a) Tulekustutusaine juhitakse kaitstavasse ruumi ning jaotatakse sinna paigaldatud 
torustiku abil. Torustik ning selle armatuur peavad kaitstavas ruumis olema terasest. 
Eespool öeldu ei kehti torusid ja kompensaatoreid ühendava tanki kohta, kui 
kasutatud materjalide omadused tulekahju korral on samasugused. Torud peavad nii 
seest- kui ka väljastpoolt olema kaitstud korrosiooni eest. 

b) Väljalaskedüüsid peavad olema dimensioneeritud ja kinnitatud nii, et 
tulekustutusaine jaotuks ühtlaselt. 

5. Käivitusseadmed 

a) Automaatkäivitiga tulekustutussüsteemid ei ole lubatud. 

b) Tulekustutussüsteemi peab olema võimalik käivitada sobivast kohast kaitstavast 
ruumist väljaspool. 

c) Käivitusseadmed peavad olema paigaldatud nii, et neid oleks võimalik kasutada ka 
tulekahju korral ning ka siis, kui tuli või plahvatus on vigastanud kaitstavat ruumi, 
peab olema võimalik toimetada sinna vajalik kogus tulekustutusainet. 
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 Mittemehhaanilisi käiviteid peavad võimsusega varustama kaks erinevat üksteisest 
sõltumatut energiaallikat. Energiaallikad peavad asuma väljaspool kaitstavat ruumi. 
Juhtimisliinid peavad olema konstrueeritud nii, et need toimiksid tulekahju korral 
kaitstavas ruumis vähemalt 30 minutit. Sellele nõudele vastavad standardi  
IEC 60331-21:1999 kohased elektrijuhtmed. 

 Kui käivitusseadmed asuvad varjatud kohas, peab neid kattev paneel olema 
märgistatud I liite joonise 6 kohase tulekustutusvahendite sümboliga, mille külje 
kõrgus on vähemalt 10 cm ning millel on valgel taustal punaste tähtedega tekst: 

 “Tulekustutusvahendid 

 Installation d´extinction 

 Brandblusinstallatie 

 Feuerlöscheinrichtung 

 Fire-fighting installation”. 

d) Kui tulekustutussüsteem on ette nähtud mitme ruumi kaitseks, peab iga ruumi jaoks 
olema eraldi käivitusseade, mis on selgelt tuvastatav. 

e) Iga käivitusseadme kõrval peab olema välja pandud kasutusjuhend ühe liikmesriigi 
keeles, see peab olema hästi nähtav ja kustumatu. Kasutusjuhendis peavad olema 
eelkõige juhised: 

aa) tulekustutussüsteemi käivitamise kohta; 

bb) vajaduse kohta kontrollida, kas kõik inimesed on kaitstavast ruumist lahkunud; 

cc) laevapere võetavate meetmete kohta, kui tulekustutussüsteem on käivitunud; 

dd) laevapere võetavate meetmete kohta, kui tulekustutussüsteemis on rike. 

f) Kasutusjuhendis peab olema rõhutatud, et enne tulekustutussüsteemi käivitamist 
peavad olema seisatud sisepõlemismootoriga masinad, mis imevad õhku kaitstavast 
ruumist. 
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6. Hoiatussüsteem 

a) Püsivalt paigaldatud tulekustutussüsteemidel peab olema akustiline ja optiline 
hoiatussüsteem. 

b) Hoiatussüsteem peab tulekustutussüsteemi käivitumisel automaatselt välja lülituma. 
Hoiatussignaal peab kestma teatud kindlaksmääratud aja enne tulekustutusaine 
vabastamist ning seda ei tohi olla võimalik välja lülitada. 

c) Hoiatussignaalid peavad olema selgelt nähtavad kaitstavates ruumides ning 
väljaspool nende juurdepääsude juures ning selgesti kuuldavad isegi kõige tugevamat 
müra tekitavates töötingimustes. Need peavad olema selgesti eristatavad kõikidest 
teistest akustilistest ja optilistest signaalidest kaitstavas ruumis. 

d) Akustilised hoiatussignaalid peavad olema selgelt kuuldavad kõrvalasuvates 
ruumides isegi siis, kui vaheuksed on suletud ning kõige tugevamat müra tekitavate 
töötingimuste juures. 

e) Kui ohutussüsteemi ei ole lühiste, juhtmete katkemise ja pingelanguse osas 
konstrueeritud eneseseireks, peab olema võimalik selle nõuetekohast toimimist 
kontrollida. 

f) Iga sellise ruumi sissepääsu juures, mida on võimalik varustada tulekustutusainega, 
peab olema järgmine selgelt nähtav tekst punaste tähtedega valgel taustal: 

 “Ettevaatust, tulekustutusvahendid! 

 Hoiatussignaali (signaal kirjeldus) kuuldes lahkuge ruumist! 

 Attention, installation d’extinction d’incendie 

 Quitter immédiatement ce local au signal (description du signal)! 

 Let op, brandblusinstallatie! 

 Bij het in werking treden van het alarmsignaal (omschrijving van het signaal) deze 
ruimte onmiddellijk verlaten!” 

 Vorsicht, Feuerlöscheinrichtung! 

 Bei Ertönen des Warnsignals (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen! 

 Warning, fire-fighting installation! 

 Leave the room as soon as the warning signal sounds (description of signal)” 
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7. Survetankid, toruliitmikud ja surve all olevad torud 

a) Survetankid, toruliitmikud ja surve all olevad torud peavad vastama ühe liikmesriigi 
kehtivatele sätetele. 

b) Survetankid peavad olema paigaldatud tootja juhiste kohaselt. 

c) Survetanke, toruliitmikke ja surve all olevaid torusid ei tohi paigaldada 
eluruumidesse. 

d) Temperatuur kappides ja seadmeruumides, kus asuvad survetankid, ei tohi olla 
üle 50°C. 

e) Tekil asuvad kapid või seadmeruumid peavad olema tugevasti kinnitatud ning 
varustatud õhu tõmbeluukidega, et survetanki lekke korral ei pääseks gaas laeva 
sisemusse. Otseühendused teiste ruumidega ei ole lubatud. 

8. Tulekustutusaine kogus 

Kui tulekustutusaine kogus on mõeldud rohkem kui ühe ruumi kaitseks, ei pea 
kättesaadava tulekustutusaine koguhulk olema suurem kogusest, mis on vajalik suurima 
ruumi kaitseks. 

9. Paigaldus, kontroll ja dokumentatsioon 

a) Süsteemi tohib paigaldada või ümber ehitada tulekustutussüsteemidele 
spetsialiseerunud ettevõtja. Tuleb täita tulekustutusaine ja süsteemi valmistajate poolt 
esitatud nõudeid (toote andmete leht, ohutusandmete leht). 

b) Ekspert kontrollib süsteemi: 

aa) enne selle kasutuselevõtmist; 

bb) kui süsteem on olnud käivitatud, siis enne selle taaskasutuselevõtmist; 

cc) pärast iga muudatuste tegemist või parandamist; 

dd) tavaliselt vähemalt iga kahe aasta järel. 

c) Kontrolli käigus peab ekspert veenduma, et aparaat vastab käesoleva peatüki 
nõuetele. 
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d) Kontroll peab hõlmama vähemalt järgmist: 

aa) kogu paigaldise väline kontroll, 

bb) torude tiheduskontroll; 

cc) juhtimis- ja käivitamissüsteemide funktsionaalne kontroll; 

dd) survetanki ja selle sisu kontroll; 

ee) kaitstava ruumi hermeetilisuse ning lukustusseadmete kontroll; 

ff) tulekahju häiresüsteemi kontroll; 

gg) hoiatussüsteemi kontroll. 

e) Kontrolli kohta tuleb väljastada ülevaataja allkirjaga kontrollimistunnistus, milles on 
näidatud kontrollimise aeg. 

f) Ühenduse tunnistusele tuleb märkida püsivalt paigaldatud tulekustutussüsteemide 
arv. 

10. CO2 tulekustutussüsteemid 

Tulekustutussüsteemid, kus tulekustutusaineks on CO2, peavad lisaks lõigete 1–9 nõuetele 
vastama järgmistele sätetele: 

a) CO2 mahutid peavad asuma ruumis või kapis, mis on väljaspool kaitstavat ruumi 
ning on teistest ruumidest hermeetiliselt eraldatud. Selliste seadmeruumide ja 
kappide uksed peavad avanema väljapoole, olema lukustatavad ning nende 
välisküljel peab olema I liite joonise 4 kohane vähemalt 5 cm kõrgune üldohtu 
tähistav hoiatussümbol koos sama värvi ja sama kõrgusega märgisega “CO2”. 

b) Seadmeruumid teki all CO2 mahutite säilitamiseks peavad olema ligipääsetavad vaid 
väljast. Neil ruumidel peab olema oma väljatõmbekanalitega piisav 
sundventilatsioonisüsteem, mis on täiesti eraldatud muudest pardal olevatest 
ventilatsioonisüsteemidest. 

c) CO2 mahutid ei tohi olla täidetud rohkem kui 0,75 kg/l. Survestamata CO2 erimahuks 
tuleb võtta 0,56 m3/kg. 

d) CO2 maht kaitstava ruumi kohta peab olema vähemalt 40% tema kogumahust. Antud 
maht peab olema saavutatav 120 sekundi jooksul ning peab olema võimalik 
kontrollida, kas mahu moodustamine on lõppenud. 
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e) Mahuti ventiilide avamine ning ülejooksuklapi kasutamine peavad toimuma eraldi 
juhtimistoimingute abil. 

f) Lõike 6 punktis b osutatud asjakohane aeg peab olema vähemalt 20 sekundit. Vajalik 
on usaldusväärne seadis, mis suudaks tagada nõutud viivituse enne CO2 vabastamist. 

11. HFC-227ea tulekustutussüsteemid 

Tulekustutussüsteemid, kus tulekustutusaineks on HFC 227ea, peavad lisaks lõigete 1–9 
nõuetele vastama järgmistele sätetele: 

a) Kui kaitstavaid ruume on mitu ning need on kõik erineva kogumahuga, peab iga 
ruum olema varustatud omaette tulekustutussüsteemiga. 

b) Iga HFC 227ea mahuti, mis on paigaldatud kaitstavasse ruumi, peab olema 
varustatud ülerõhu vabastusventiiliga. See päästab ohutult mahuti sisu kaitstavasse 
ruumi, kui mahuti puutub kokku tulega ning tulekustutussüsteem ei ole käivitunud. 

c) Iga mahuti peab olema varustatud gaasirõhu kontrollimise seadisega. 

d) Mahutid ei tohi olla täidetud rohkem kui 1,15 kg/l. Survestamata HFC 227ea 
erimahuks tuleb võtta 0,1374 m3/kg. 

e) HFC 227ea maht kaitstava ruumi kohta peab olema vähemalt 8% ruumi kogumahust. 
See maht tuleb saavutada 10 sekundi jooksul. 

f) HFC 227ea mahutid peavad olema varustatud rõhujälgimisseadmega, mis käivitab 
roolikambris akustilise ja optilise häiresignaali propellendi lubamatu kao puhul. Kui 
roolikambrit pole, tuleb häiresignaal anda väljaspool kaitstavat ruumi. 

g) Pärast veevoolu lõppu ei tohi kontsentratsioon kaitstavas ruumis olla üle 10,5%. 

h) Tulekustutussüsteemil ei tohi olla ühtegi alumiiniumosa. 

12. IG-541 tulekustutussüsteemid 

Tulekustutussüsteemid, kus tulekustutusaineks on IG-541, peavad lisaks lõigete 1–9 
nõuetele vastama järgmistele sätetele: 
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a) Kui kaitstavaid ruume on mitu ning need on kõik erineva kogumahuga, peab iga 
ruum olema varustatud omaette tulekustutussüsteemiga. 

b) Iga HFC IG-541 mahuti, mis on paigaldatud kaitstavasse ruumi, peab olema 
varustatud ülerõhu vabastusventiiliga. See päästab ohutult mahuti sisu kaitstavasse 
ruumi, kui mahuti puutub kokku tulega ning tulekustutussüsteem ei ole käivitunud. 

c) Iga mahuti peab olema varustatud selle sisu kontrollimise seadisega. 

d) Mahuti täitmisrõhk ei tohi ületada 200 baari temperatuuril +15°C. 

e) IG-541 maht kaitstava ruumi kohta peab olema vähemalt 44% ja mitte rohkem kui 
50% ruumi kogumahust. See maht tuleb saavutada 120 sekundi jooksul. 

13. Tulekustutussüsteemid objektide kaitseks 

Masinaruumide, katlaruumide ja pumbaruumide objektide kaitseks on püsivalt paigaldatud 
tulekustutussüsteeme lubatud kasutada üksnes komitee soovituste kohaselt. 

Artikkel 10.04 

Jollid 

1. Vastavalt Euroopa standardile EN 1914 : 1997 peab joll olema järgmistel veesõidukitel: 

a) liikurlaevad ja praamid kandevõimega üle 150 t; 

b) vedur- ja tõukurpuksiirid mahtveeväljasurvega üle 150 m³; 

c) ujuvmehhanismid; 

d) reisilaevad. 

2. Ühel isikul peab olema võimalik selline joll ohutult vette lasta 5 minuti jooksul alustades 
esimesest vajalikust käsitsi tehtavast toimingust. Kui kasutatakse ajamiga 
veeskamisseadist, ei tohi see halvendada elektrivarustuse rikke korral jolli kiiret ja ohutut 
vettelaskmist. 

3. Täispuhutavaid jolle kontrollitakse vastavalt tootja juhistele. 
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Artikkel 10.05 

Poid ja päästevestid 

1. Euroopa standardi EN 14 144 : 2002 kohaselt peab veesõiduki pardal peab olema vähemalt 
kolm päästepoid. Need peavad olema valmis kasutamiseks ning kinnitatud tekile sobivates 
kohtades, ilma et nad oleksid kinnitatud oma aluse külge. Vähemalt üks päästepoi peab 
asuma roolikambri vahetus läheduses ning see peab olema varustatud isesüttiva 
patareitoitelise tulega, mis vees ei kustu. 

2. Euroopa standarditele EN 395 : 1998 või EN 396 : 1998 vastav isikupärastatav, 
automaatselt täispuhutav päästevest peab olema igale laeval pidevalt viibivale isikule 
kättesaadav. 

Lastele on nimetatud standarditega lubatud ka mittetäispuhutavad päästevestid. 

3. Neid tuleb kontrollida tootja juhendite kohaselt. 
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11. PEATÜKK 

TÖÖKOHTADE OHUTUS 

Artikkel 11.01 

Üldnõuded 

1. Laevad peavad olema nii ehitatud, korraldatud ja varustatud, et inimestel oleks võimalik 
seal ohutult töötada ja ringi liikuda. 

2. Püsivalt paigaldatud seadmed, mis on laevas töötamiseks vajalikud, peavad olema 
korraldatud, paigaldatud ja turvatud nii, et oleks võimalik neid ohutult ja lihtsalt käitada, 
kasutada ja hooldada. Vajaduse korral peavad teisaldatavad või kõrge temperatuuriga 
komponendid olema varustatud kaitseseadistega. 

Artikkel 11.02 

Kaitse kukkumise eest 

1. Tekid ja külgtekid peavad olema tasased ning nende ükski punkt ei tohi olla komistamise 
tõenäoliseks põhjuseks, lompide moodustumine peab olema välistatud. 

2. Tekid, külgtekid, masinaruumi põrandad, trepimademed, trepid ja külgtekipollarite 
pealispinnad peavad olema konstrueeritud nii, et vältida libisemist. 

3. Külgtekipollarite pealispinnad ning vahekäikudes olevad takistused, nagu näiteks 
trepiastmete servad, peavad olema ümbritseva teki suhtes kontrastse värviga. 

4. Tekkide välisservad, samuti töökohad, kus inimene võib kukkuda rohkem kui 1 m, peavad 
olema varustatud umbreelingute või reelingutega, mis on vähemalt 0,70 m kõrged või 
Euroopa standardile EN 711 : 1995 vastava kaitsereelinguga, mis koosneb käsipuust, 
reelingulatist põlvede kõrgusel ja jalatoest. Külgtekid peavad olema varustatud jalalatiga ja 
koominguga kindlalt ühendatud pideva käsipuuga. Koomingu käsipuud ei nõuta, kui 
külgtekid on varustatud mittesissetõmmatavate pardareelingutega. 

5. Töökohal, kus on oht kukkuda rohkem kui 1 m, võib kontrollorgan nõuda asjakohaseid 
abiseadmeid ja vahendeid, mis tagaksid töötamise ohutuse. 
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Artikkel 11.03 

Töökohtade mõõtmed 

Töökohtade mõõtmed peavad olema sellised, et igal seal töötaval laevapere liikmel oleks piisavalt 
liikumisvabadust. 

Artikkel 11.04 

Külgtekid 

1. Külgteki puhaslaius peab olema vähemalt 0,60 meetrit. Seda võib vähendada 0,50 meetrini 
teatud punktides, mis laeva käitamiseks on vajalikud, näiteks tekipesuventiilid. Seda võib 
vähendada kuni 0,40 meetrini pollarite ja klampide juures. 

2. Kuni 0,90 meetri kõrguseni külgteki kohal võib külgteki puhaslaiust vähendada 
0,54 meetrini tingimusel, et üleval, laevakorpuse välisserva ja trümmi siseserva vahel ei 
ole läbipääs väiksem kui 0,65 meetrit. Külgteki puhaslaiust võib vähendada 0,50 meetrini, 
kui külgteki välisserval on Euroopa standardile EN 711:1995 vastav kukkumist takistav 
kaitsereeling. Kaitsereelingu võib ära jätta 55 meetri pikkustel ja lühematel veesõidukitel, 
kui eluruumid paiknevad üksnes ahtris. 

3. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõudeid kohaldatakse kuni 2,00 meetri kõrguseni külgtekist. 

Artikkel 11.05 

Juurdepääs töökohtadele 

1. Juurdepääsukohad ja inimeste liikumiseks ning esemete liigutamiseks vajalikud 
vahekäigud peavad olema piisava suurusega ning korraldatud nii, et: 

a) juurdepääsuava ees on piisavalt ruumi takistamatuks liikumiseks; 

b) vahekäigu puhaslaius peab vastama töökoha eesmärgile ja olema vähemalt 
0,60 meetrit, välja arvatud kuni 8 meetri laiused laevad, millel seda võib vähendada 
kuni 0,50 meetrini; 

c) vahekäigu puhaskõrgus koos lävega peab olema vähemalt 1,90 meetrit. 
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2. Uksed peavad olema nii korraldatud, et neid saaks mõlemalt poolt ohutult avada ja 
sulgeda. Need peavad olema kaitstud juhusliku avanemise või sulgumise eest. 

3. Kui põrandapindade kõrguste vahe on üle 0,50 meetri, peavad juurdepääsudes, 
väljapääsudes ja vahekäikudes olema trepid, redelid või astmed. 

4. Pidevalt mehitatud tööruumides peavad olema trepid, kui põrandate kõrguste vahe on üle 1 
meetri. Seda nõuet ei kohaldata avariiväljapääsudele. 

5. Trümmidega laevadel peab olema vähemalt üks püsijuurdepääs iga trümmi igale otsale. 

 Erandina esimesest lausest võib püsijuurdepääsud ära jätta, kui on olemas vähemalt kaks 
liigutatavat redelit, mis 60° kaldega ulatuvad vähemalt kolme pulga võrra üle 
luugikoomingu. 

Artikkel 11.06 

Väljapääsud ja avariiväljapääsud 

1. Väljapääsude ning avariiväljapääsude arv, korraldus ja mõõtmed peavad vastama ruumide 
eesmärgile ja suurusele. Avariiväljapääsud peavad olema selgelt märgistatud. 

2. Avariiväljapääsude või avariiväljapääsudena kasutatavate akende või keilutiluukide 
läbipääsuava peab olema vähemalt 0,36 m² ning selle väikseim mõõde peab olema 
vähemalt 0,5 m. 

Artikkel 11.07 

Redelid, astmed ja samalaadsed seadised 

1. Trepid ja redelid peavad olema turvaliselt kinnitatud. Trepid peavad olema vähemalt 
0,60 m laiad ning käsipuude vaheline puhaslaius peab olema vähemalt 0,60 m; astmete 
sügavus ei tohi olla väiksem kui 0,15 m; astmed peavad olema mittelibiseva pinnaga ning 
treppidel, millel on üle kolme astme, peavad olema käsipuud. 
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2. Redelite ja eraldi kinnitatavate redelipulkade puhaslaius peab olema vähemalt 0,30 m; 
redelipulkade omavaheline kaugus ei tohi olla üle 0,30 m ning vahemaa redelipulkade ja 
konstruktsioonide vahel ei tohi olla vähem kui 0,15 m. 

3. Redelid ning eraldi kinnitatavad redelipulgad peavad olema selgesti tuvastatavad ülevalt 
poolt ning need peavad olema varustatud ohutuskäepidemetega väljapääsuava kohal. 

4. Teisaldatavad redelid peavad olema vähemalt 0,40 m laiad ja vähemalt 0,50 m laiuse 
alaosaga; neid peab olema võimalik paigutada nii, et need ümber ei kukuks ega ei libiseks; 
redelipulgad peavad olema püstlattide külge turvaliselt kinnitatud. 

Artikkel 11.08 

Siseruumid 

1. Sisetööruumide mõõtmed, korraldus ja jaotus peavad olema tehtava töö jaoks sobivad ning 
need peavad vastama tervishoiu- ja ohutusnõuetele. Nendes ruumides peab olema piisav 
mittepimestav valgustus ning piisav ventilatsioon. Vajaduse korral peavad neis ruumides 
olema kütteseadmed, millega on võimalik säilitada piisavat temperatuuri. 

2. Sisetööruumide põrandad peavad olema tugevad ja kulumiskindlad ning need peavad 
olema konstrueeritud nii, et ei põhjustaks komistamist või libisemist. Tekkides ja 
põrandates olevad avad peavad avatud olekus olema kaitstud kukkumisohu eest ning aknad 
ja keilutid peavad olema korraldatud ja varustatud nii, et neid oleks võimalik ohutult 
kasutada ja puhastada 

Artikkel 11.09 

Kaitse müra ja vibratsiooni eest 

1. Töökohad peavad asuma sellistes kohtades, olema varustatud ja konstrueeritud nii, et 
laevapere liikmed ei puutuks kokku kahjuliku vibratsiooniga. 

2. Püsivad töökohad peavad lisaks sellele olema ehitatud ja helikindlaks muudetud nii, et 
müra ei kahjustaks laevapere tervist ega ohutust. 



 
13274/1/05 REV 1  MS/kro 125 
II LISA DG C III  ET 

3. Laevapere liikmetel, kes iga päev puutuvad tõenäoliselt kokku 85 dB(A) ületavate 
müratasemetega, peab olema võimalik kasutada individuaalseid kõrvakaitseid. 90 dB(A) 
ületava müratasemega töökohtades peab olema osutatud kõrvakaitsete kandmise 
kohustuslikkusele I liite joonise 7 kohase sümboliga “Kasuta kõrvakaitseid”, mis on 
vähemalt 10 cm kõrgune. 

Artikkel 11.10 

Luugikaaned 

1. Luugikaaned peavad olema kergesti ligipääsetavad ja käsitsemiseks ohutud. Luugikaante 
üle 40 kg kaaluvad komponendid peavad olema konstrueeritud nii, et neid saab liigutada 
libistades või pöördtelgede abil või peavad need olema varustatud mehhaaniliste 
avamisseadistega. Tõsteseadmetega liigutatavatel luugikaantel peavad olema piisavad ja 
kergesi ligipääsetavad kinnitusseadised. Mittevahetatavad luugikaaned ja ülemised 
raampuud peavad olema selgelt märgistatud, näidates, milliste luukide juurde need 
kuuluvad ning milline on nende õige asend luukidel. 

2. Luugikaaned peavad olema kindlustatud tuulest või lastimisseadmest põhjustatud kaldu 
vajumise vastu. Libisevad kaaned peavad olema varustatud püüduritega, et takistada 
juhuslikku horisontaalsuunalist liikumist rohkem kui 0,40 m ulatuses, neid peab saama 
lukustada lõppasendisse. Peavad olema asjakohased seadised virna laotud luugikaante 
kohal hoidmiseks. 

3. Mehhaaniliselt liigutatavate luugikaante elektrivarustus peab juhtimislüliti vabastamisel 
automaatselt välja lülituma. 

4. Luugikaaned peavad vastu pidama koormustele, mida neil tõenäoliselt kanda tuleb: 
Luugikaaned, mis on konstrueeritud nende peal käimiseks, peavad vastu pidama vähemalt 
75 kg koormusele. Luugikaaned, mis ei ole konstrueeritud peal käimiseks, peavad olema 
vastavalt märgistatud. Tekikauba vastuvõtmiseks konstrueeritud luugikaantele peab olema 
peale märgitud lubatud koormus (t/m²). Kui maksimaalse lubatud koormuse saavutamiseks 
on vajalikud toed, peab see olema näidatud sobivas kohas, sellisel juhul peavad pardal 
olema asjakohased joonised. 
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Artikkel 11.11 

Vintsid 

1. Vintsid peavad olema konstrueeritud nii, et nendega oleks võimalik ohutult töötada. Need 
peavad olema varustatud koorma tahtmatut vabanemist takistava seadisega. Vintsidel, mis 
ei lukustu automaatselt, peab olema nende veojõu jaoks piisav pidur. 

2. Käsivintsid peavad olema varustatud vända tagasilööki takistava seadisega. Käsivintsid, 
mis töötavad ka jõuajamiga, peavad olema konstrueeritud nii, et liikumapaneva jõu 
juhtimisseade ei aktiveeriks käsijuhtimist. 

Artikkel 11.12 

Kraanad 

1. Kraanad peavad olema ehitatud vastavalt heale kraanaehitustavale. Nende käitamisel 
tekkivad jõud tuleb ohutult üle kanda laevaehitistele ja need ei tohi vähendada laeva 
stabiilsust. 

2. Kraanadel peab olema tootja plaat järgmiste andmetega: 

a) tootja nimi ja aadress; 

b) CE-märgistus koos valmistamisaastaga; 

c) tüübiesindaja seeriad; 

d) kui on kohaldatav, siis seerianumber. 

3. Kraanadele peavad olema püsivalt märgitud selgelt ja loetavalt suurimad lubatud 
koormused. 

Kui kraana ohutu töökoormus ei ületa 2000 kg, piisab sellest, kui kraanale on püsivalt 
märgitud selgelt ja loetavalt ohutu töökoormus suurima haardeulatuse juures. 
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4. Peavad olema seadised, mis kaitsevad muljumis- ja lõikamisõnnetuste eest. Kõikide kraana 
välisosade ning ümbritsevate esemete vahel peab olema ohutusvahe 0,5 m üles, alla ja 
külgsuunas. Ohutusvahet külgsuunas ei nõuta väljaspool töökohti ja vahekäikusid. 

5. Peab olema võimalik takistada ajamiga kraanade kasutamist selleks volitamata isikute 
poolt. Neid peab olema võimalik käivitada üksnes kraanajuhi kohalt. Juhtimine peab olema 
automaatse tagasijooksuga (nupud ilma stopita); käitamissuund peab olema 
ühetähenduslikult selge. 

Kui veoajam läheb rikki, ei tohi koorem kontrollimatult maha kukkuda. Kraana ei tohi 
tahtmatult liikuda. 

Peavad olema asjakohased seadmed, mis takistavad tõsteseadme igasugust ülespoole 
liikumist ja ohutu töökoormuse ületamist. Tõsteseadme igasugune allapoole liikumine peab 
olema piiratud, kui mis tahes ettenähtud töötingimuste puhul konksu kinnitamise hetkel 
võib trumlil olla vähem kui kaks trossipooli. Vastav vastuliikumine peab siiski olema 
võimalik pärast automaatse piiramisseadme aktiveerimist 

Paigaldustrosside tõmbetugevus peab vastama trosside viiekordsele lubatud koormusele. 
Trossid peavad olema veatud ning nende konstruktsioon peab sobima kraanadel 
kasutamiseks. 

6. Enne esmakordset kasutuselevõtmist või enne taaskasutuselevõtmist pärast oluliste 
muudatuste tegemist tuleb kraana piisavat tugevust ja stabiilsust tõendada arvutustega ja 
koormuskatsega. 

Kui kraana ohutu töökoormus ei ületa 2000 kg, võib ekspert asendada tõendamise 
arvutuste abil kas täielikult või osaliselt katsega, milles kasutatakse 1,25kordset ohutut 
töökoormust kogu tööpiirkonna ulatuses. 

Esimese või teise lõike kohase heakskiitmiskatse viib läbi kontrollorgani poolt tunnustatud 
ekspert. 

7. Kraanasid peab korrapäraselt, vähemalt iga 12 kuu järel, kontrollima pädev isik. Kontrolli 
käigus hinnatakse kraana tööseisundi ohutust visuaalselt ja talitluskontrolli abil. 
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8. Hiljemalt iga kümne aasta järel pärast heakskiitmiskatset peab kraanat jälle kontrollima 
kontrollorgani poolt tunnustatud ekspert. 

9. Kraanad, mille ohutu töökoormus on üle 2000 kg ja mida kasutatakse kauba 
ümberlaadimiseks või mis on paigaldatud ujuvtõstukite, pontoonide ja muude 
ujuvmehhanismide pardale või töökohal kasutatavatele veesõidukitele, peavad lisaks 
vastama ühe liikmesriigi nõuetele. 

10. Kõikide kraanade puhul peavad laevas olema vähemalt järgmised dokumendid: 

a) Kasutusjuhend kraana tootjalt, mis sisaldab vähemalt järgmist teavet: 

 tööpiirkond ja juhtimisfunktsioon; 

 lubatud suurim ohutu töökoormus sõltuvalt tõstekaugusest; 

 kraana suurim lubatud kalle; 

 kokkupaneku- ja hooldusjuhendid; 

 juhised regulaarkontrollide jaoks; 

 üldised tehnilised andmed. 

b) Tunnistused lõigete 6–8 või 9 kohaselt läbi viidud kontrollide kohta. 

Artikkel 11.13 

Tuleohtlike vedelike hoidmine 

Tuleohtlike vedelike hoidmiseks, mille leekpunkt on alla 55°C peab tekil olema mittesüttivast 
materjalist ventileeritav hoiuruum. Hoiuruumi välisküljel peab olema I liite joonisele 2 vastav tähis 
“Lahtine tuli ja suitsetamine keelatud”, mille diameeter on vähemalt 10 cm. 
 



 
13274/1/05 REV 1  MS/kro 129 
II LISA DG C III  ET 

12. PEATÜKK 

ELURUUMID 

Artikkel 12.01 

Üldnõuded 

1. Laevadel peavad olema eluruumid laeva pardal tavaliselt viibivatele isikutele, vähemalt 
minimaalsele laevaperele. 

2. Eluruumid peavad olema konstrueeritud, korraldatud ja varustatud nii, et need vastaksid 
pardalolijate tervishoiu, ohutuse ja mugavusega seotud vajadustele. Need peavad olema 
ohutud ja kergesti juurdepääsetavad ning kaitstud külma ja kuuma eest. 

3. Kontrollorgan võib lubada erandeid käesoleva peatüki sätetest, kui pardalolijate ohutus ja 
tervis on tagatud teiste vahenditega. 

4. Kontrollorgan kannab ühenduse tunnistusele kõik laeva ööpäevastele tööperioodidele ja 
tööviisidele kehtestatud piirangud, mis tulenevad lõikes 3 osutatud eranditest. 

Artikkel 12.02 

Konstruktsiooni erinõuded 

1. Eluruumidel peab olema küllaldane ventilatsioon isegi suletud ustega; lisaks peavad 
salongid saama piisavalt päevavalgust ning olema võimaluse korral väljavaatega. 

2. Kui tekilt puudub juurdepääs eluruumidele ning tasapindade erinevus on 0,30 m või 
rohkem, peab eluruumidesse viima trepp. 

3. Laeva esiosas ei tohi ükski põrand olla suurima süvise veejoone tasandist madalamal kui 
1,20 m. 
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4. Elu- ja magamisruumidel peab olema vähemalt kaks väljapääsu, mis asuvad teineteisest nii 
kaugel kui võimalik ja mida saab kasutada pääseteedena. Üks väljapääs võib olla 
konstrueeritud avariiväljapääsuna. Seda ei kohaldata ruumidele, kust on otse väljapääs 
tekile või koridori, mida kasutatakse pääseteena, ja kui sellel koridoril on kaks väljapääsu, 
mis asuvad teineteisest eemal ning viivad pakpoordi ja tüürpoordi. Avariiväljapääsude või 
avariiväljapääsudena kasutatavate akende või keilutite läbipääsuava peab olema vähemalt 
0,36 m², selle kõige lühem külg ei tohi olla alla 0,50 m ning see peab võimaldama kiiret 
evakueerumist avariiolukorras. Pääseteede isolatsioon ja kaitsekiht peavad olema leeki 
aeglustavatest materjalidest ning pääseteede kasutatavus peab olema tagatud igal ajal 
asjakohaste vahenditega nagu näiteks redelid või eraldi paigaldatavad redelipulgad. 

5. Eluruumid peavad olema kaitstud lubamatu müra ja vibratsiooni eest. Helirõhutase ei tohi 
ületada: 

a) salongides 70 dB(A), 

b) magamisruumides 60 dB(A), Seda sätet ei kohaldata laevadele, mida kasutatakse 
liikmesriikide õigusaktide kohaselt üksnes väljapoole laevapere puhkeperioode 
jääval ajal. Päevased kasutamisperioodide piirangud tuleb märkida ühenduse 
tunnistusele. 

6. Eluruumide puhaskõrgus peab olema vähemalt 2,00 m. 

7. Üldiselt peab laevadel olema vähemalt üks salong, mis on magamisruumidest piiretega 
eraldatud. 

8. Salongi vaba põrandapinda ei tohi olla vähem kui 2 m² inimese kohta ning mitte mingil 
juhul vähem kui 8 m² kokku (arvestamata mööblit, välja arvatud lauad ja toolid). 

9. Individuaaleluruumide ja -magamisruumide ruumala ei tohi kummagi puhul olla alla 7 m³. 

10. Õhuruumi maht individuaaleluruumides peab olema vähemalt 3,5 m³ inimese kohta. 
Õhuruumi maht magamisruumides peab olema vähemalt 5 m³ esimese elaniku kohta ja 
vähemalt 3 m³ iga järgmise elaniku kohta (arvestamata mööbli mahtu). Kui see on 
võimalik, peavad magamiskajutid olema kavandatud ainult kuni kahele inimesele. Koid 
peavad olema vähemalt 0,30 m kõrgusel põrandast. Kui üks koi asub teise kohal, peab 
vaba kõrgus iga koi kohal olema vähemalt 0,60 m. 
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11. Ukseavade ülaserv peab olema vähemalt 1,90 m kõrgusel tekist või põrandast ning 
puhaslaius peab olema vähemalt 0,60 m. Ettenähtud kõrguse võib saada liug- või 
liigendkatete või ruloode abil. Uksed peavad avanema väljapoole ning neid peab olema 
võimalik mõlemalt poolt avada. Läved ei tohi olla kõrgemad kui 0,40 m, ilma et see piiraks 
muude ohutuseeskirjade sätteid. 

12. Trepid peavad olema püsivalt kinnitatud ning ohutult kasutatavad. Selleks on tarvis, et: 

a) need vähemalt 0,60 m laiad; 

b) trepiaste on vähemalt 0,15 m sügav; 

c) astmed on libisemiskindlad; 

d) üle kolme astmega treppidel on vähemalt üks käsipuu või käepide. 

13. Eluruumidesse ja eluruumidesse viivatesse koridoridesse ei tohi paigaldada ohtlike gaaside 
või vedelike torustikke, eelkõige kõrgsurvetorusid, mille leke võib inimesi ohustada. Seda 
ei kohaldata auru ja hüdraulilise süsteemi torudele, kui need on metallümbrises, ja 
majapidamises kasutatavate vedelgaasiseadmete torudele. 

Artikkel 12.03 

Sanitaarseadmed 

1. Eluruumidega laevades peavad olema vähemalt järgmised sanitaarseadmed: 

a) üks tualettruum eluruumiüksuse või kuue laevapere liikme kohta; seda peab saama 
värske õhuga ventileerida; 

b) üks külma ja kuuma joogiveega ning kanalisatsiooniga ühendatud kraanikauss 
eluruumi või nelja laevapere liikme kohta; 

c) üks külma ja kuuma joogiveega ühendatud vann või dušš eluruumi või kuue 
laevapere liikme kohta; 
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2. Sanitaarseadmed peavad asuma eluruumide läheduses. Tualettruumidest ei tohi olla 
otsepääsu kambüüsidesse, messidesse ega ühendatud salongi ja kambüüsi. 

3. Tualettruumide minimaalne põrandapind peab olema vähemalt 1 m² (laius vähemalt 0,75 ja 
pikkus vähemalt 1,1 m). Tualettruumid mitte rohkem kui kahe inimese kajutites võivad 
olla väiksemad. Kui tualettruumis on kraanikauss ja/või dušš, peab põrandapind olema 
suurem vähemalt valamu ja/või dušši (vanni) poolt hõivatud põrandapinna võrra. 

Artikkel 12.04 

Kambüüsid 

1. Kambüüsid võivad olla ühendatud salongidega. 

2. Kambüüsides peab olema: 

a) pliit, 

b) valamu koos äravooluga, 

c) joogiveevarustus, 

d) külmik, 

e) piisav hoiuruum ja tööpind. 

3. Ühendatud salongide-kambüüside söögikohad peavad olema piisavalt suured, mahutamaks 
seal tavaliselt üheaegselt viibivaid laevapere liikmeid. Istmed peavad olema vähemalt 
0,60 m laiad. 

Artikkel 12.05 

Joogivesi 

1. Eluruumidega laevadel peavad olema joogiveeseadmed. Joogiveetanki täiteava ja 
joogiveevoolikud peavad olema märgistatud ning ette nähtud üksnes joogivee jaoks. 
Joogiveetankide täiteavad peavad olema paigaldatud teki kohale. 
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2. Joogiveeseadmetel: 

a) peavad sisepinnad olema korrosioonikindlast materjalist, mis ei ole füsioloogiliselt 
ohtlik; 

b) ei tohi olla torusektsioone, kus pidev veevool ei ole tagatud ja 

c) ja need peavad olema kaitstud ülekuumenemise eest. 

3. Lisaks lõikele 2 peab/peavad joogiveetankidel olema: 

a) mahtuvus vähemalt 150 l tavaliselt laeval elava isiku kohta ning vähemalt 
minimaalse laevapere liikmete arvu kohta; 

b) sobiva suurusega lukustatav ava, mille kaudu on võimalik tanki sisemust puhastada; 

c) veetaseme näitur; 

d) välisõhku juhitud ventilatsioonitorud või asjakohased filtrid. 

4. Joogiveetankidel ei tohi olla muude tankidega ühiseid vaheseinu. Joogiveetorud ei tohi 
läbida muid vedelikke sisaldavaid tanke. Joogiveevarustussüsteemi ja muude torustike 
vahelised ühendused on keelatud. Muid vedelikke ja gaase sisaldavad torud ei tohi läbida 
joogiveetanke. 

5. Joogivee survetankides tohib kasutada ainult saastamata suruõhku. Kui suruõhku saadakse 
kompressoritega, peavad vahetult joogivee survetanki ette olema paigaldatud asjakohased 
õhufiltrid ja õlipüüdurid, kui vett ja õhku ei eralda membraan. 

Artikkel 12.06 

Küte ja ventilatsioon 

1. Peab olema võimalik kütta eluruume vastavalt nende kasutusotstarbele. Kütteseadmed 
peavad sobima võimalike ilmastikutingimustega. 
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2. Peab olema võimalik ventileerida elu- ja magamisruume piisavalt ka siis, kui uksed on 
suletud. Ventilatsiooni peab saama reguleerida, et oleks tagatud piisav õhuvahetus kõikides 
kliimatingimustes. 

3. Eluruumid peavad olema konstrueeritud ja sisustatud nii, et võimalikult oleks takistatud 
saastunud õhu sissepääs laeva teistest piirkondadest, näiteks masinaruumidest ja 
trümmidest; kui kasutatakse sundventilatsiooni, peavad õhu sissevõtuavad olema 
paigutatud nii, et eespool esitatud nõuded oleksid täidetud. 

Artikkel 12.07 

Muu eluruumide sisustus 

1. Laevapere igal liikmel peab olema sobiv lukustatav riidekapp. Koi sisemõõdud peavad 
olema vähemalt 2,00 ×0,90 m. 

2. Tööriiete hoidmiseks ja kuivatamiseks peavad olema sobivad kohad, kuid need ei tohi olla 
magamisruumides. 

3. Kõik eluruumid peavad olema elektrivalgustusega. Täiendavaid gaasi- või 
vedelkütuselampe võib kasutada üksnes salongides. Mis tahes valgustusseadmed, mis 
töötavad vedelkütusel, peavad olema metallist ja neis tohib põletada ainult neid kütuseid, 
mille leekpunkt on üle 55°C või kaubanduslikku petrooleumi. Need peavad olema 
paigutatud või kinnitatud nii, et oleks välditud tuleoht. 
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13. PEATÜKK 

KÜTTE-, TOIDUVALMISTAMIS-  

JA KÜLMUTUSSEADMED 

Artikkel 13.01 

Üldnõuded 

1. Vedelgaasiga töötavad kütte-, toiduvalmistamis- ja külmutusseadmed peavad vastama 
käesoleva lisa 14. peatüki nõuetele. 

2. Kütte-, toiduvalmistamis- ja külmutusseadmed koos lisavarustusega peavad olema 
konstrueeritud ja paigaldatud nii, et need ei ole ohtlikud isegi ülekütmise korral. Need 
tuleb paigaldada nii, et need ei saa minna ümber ega tahtmatult liikuda. 

3. Lõikes 2 osutatud seadmeid ei tohi paigaldada kohtadesse, kus kasutatakse või säilitatakse 
aineid, mille leekpunkt on alla 55°C . Nende seadmete lõõrid ei tohi minna läbi nimetatud 
kohtade. 

4. Tuleb tagada põlemiseks vajaliku õhu sisenemine. 

5. Kütteseadmed peavad olema kindlalt ühendatud lõõritorudega, millele peavad olema 
paigaldatud sobivad kuplid või seadmed, mis kaitsevad tuule eest. Need peavad olema 
korraldatud nii, et neid oleks võimalik puhastada. 

Artikkel 13.02 

Vedelkütuse kasutamine, õlikütteseadmed 

1. Kui kütte-, toiduvalmistamis- ja külmutusseadmed töötavad vedelkütusega, võib neis 
kasutada ainult selliseid kütuseid, mille leekpunkt on üle 55°C. 

2. Erandina lõikest 1 on lubatud eluruumides ja roolikambris kasutada toiduvalmistamis-, 
kütte- ja külmutusseadmeid, millel on tahiga põleti ja mis töötavad kaubandusliku 
petrooleumiga, kui kütusepaagi maht ei ületa 12 liitrit. 
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3. Tahiga põletitega seadmed peavad olema: 

a) varustatud metallist kütusepaagiga, mille täiteava on lukustatav ning millel pole 
allpool maksimaalse täitmise taset pehmejoodisega ühendus ning mis on 
konstrueeritud ja paigaldatud nii, et kütusetanki ei ole võimalik juhuslikult avada või 
tühjendada; 

b) võimelised süttima ilma mõne muu vedelkütuse abita; 

c) paigaldatud nii, et oleks tagatud põlemisgaaside ohutu eemaldamine. 

Artikkel 13.03 

Õliaurustuspõletiga ahjud ja 

 õlipihustuspõletiga kütteseadmed 

1. Õliaurustuspõletiga ahjud ja õlipihustuspõletiga kütteseadmed peavad olema ehitatud oma 
ala parimate ehitustavade kohaselt. 

2. Kui õliaurustuspõletiga ahi või õlipihustuspõletiga kütteseade paigaldatakse masinaruumi, 
peab kütteseadme ja masinate õhuvarustus olema selline, et kütteseade ja masinad saaksid 
töötada nõuetekohaselt ja ohutult üksteisest sõltumatult. Vajaduse korral peab seal olema 
eraldi õhuvarustus. Seade peab olema paigaldatud nii, et põleti leek ei ulatu masinaruumi 
seadmete muude osadeni. 

Artikkel 13.04 

Õliaurustuspõletiga ahjud 

1. Õliaurustuspõletiga ahjude süütamine peab olema võimalik teise põlevvedeliku abita. Need 
tuleb kinnitada metallist tilgakoguja kohale, mis peab ulatuma kõikide kütust 
transportivaid seadmeosade alla ning mille küljed on vähemalt 20 mm kõrged ning 
mahutavus on vähemalt 2 liitrit. 

2. Masinaruumi paigaldatud õliaurustuspõletiga ahjudel peavad lõikes 1 kirjeldatud 
tilgakoguja küljed olema vähemalt 200 mm kõrgused. Õliaurustuspõleti alaserv peab 
paiknema tilgakoguja servast kõrgemal. Lisaks peab tilgakoguja ülaserv ulatuma vähemalt 
100 mm põrandast kõrgemale. 
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3. Õliaurustuspõletiga ahjud peavad olema varustatud sobiva regulaatoriga, mis kõigi 
reguleerimisasendite puhul tagab püsiva kütusevoolu põletisse ning mis leegi kustumisel 
tõkestab kütusevoolu. Regulaatorid peavad sobima nõuetekohaseks tööks isegi vibratsiooni 
ja kuni 12° kalde puhul ning neil peab lisaks taset reguleerivale ujukile olema 

a) teine ujuk, mis sulgeb kütuse juurdevoolu ohutult ja usaldusväärselt, kui lubatud tase 
on ületatud või 

b) ülejooksutoru, kuid vaid siis, kui tilgakoguja on piisava suurusega, et mahutada 
vähemalt kütusepaagi sisu. 

4. Õliaurustuspõletiga ahju kütusepaagi eraldi paigaldamisel: 

a) ei tohi paagi ja põleti vaheline etteandekiirus ületada tootja kasutusjuhendis 
sätestatud kiirust; 

b) peab see olema paigaldatud nii, et ta oleks kaitstud lubamatu kuumenemise eest; 

c) tekilt peab olema võimalik katkestada selle kütusega varustamist. 

5. Õliaurustuspõletiga ahjude lõõrid tuleb varustada seadmega, mis aitab vältida tõmbe 
ümberpöördumist. 

Artikkel 13.05 

Õlipihustuspõletiga kütteseadmed 

Õlipihustuspõletiga kütteseadmed peavad eelkõige vastama järgmistele nõuetele: 

a) peab olema tagatud põleti piisav ventileerimine enne seadmesse kütuse andmist; 

b) kütuse juurdevoolu reguleeritakse termostaadi abil; 

c) kütus süüdatakse elektriliselt või süüteleegi abil; 

d) leegiseireseade peab kütuse juurdevoolu katkestama, kui leek kustub; 

e) pealüliti peab asuma kergesti juurdepääsetavas kohas väljaspool ruumi, kus seade asub. 
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Artikkel 13.06 

Sundõhuga köetavad seadmed 

Sundõhuga kütteseadmed, mis koosnevad põlemiskambrist, mille ümber soojendatav õhk surve all 
liigub ning kust see juhitakse jaotussüsteemi või ruumi, peavad vastama järgmistele nõuetele: 

a) Kütuse surve all pihustamisel tuleb puhuriga suunata seadmesse põlemiseks vajalik õhk. 

b) Enne põleti süütamist tuleb põlemiskamber hästi ventileerida. Ventileerimist võib pidada 
täielikuks, kui põlemisõhu puhur pärast leegi kustumist jätkab tööd. 

c) Kütuse juurdevool katkestatakse automaatselt, kui: 

tuli kustub; 

põlemisõhu juurdevool ei ole piisav; 

soojendatud õhu temperatuur ületab eelnevalt kindlaksmääratud temperatuuri või 

ohutuseadme toide läheb rikki. 

Eespool nimetatud juhtudel ei tohi kütuse etteanne pärast katkemist automaatselt taastuda. 

d) Põlemisõhu ja soojendatud õhu puhureid peab saama välja lülitada väljaspool ruumi, kus 
kütteseade asub. 

e) Kui soojendatav õhk võetakse sisse väljast, peavad õhu sissevõtuavad asuma nii kõrgel teki 
kohal kui võimalik. Need peavad olema paigaldatud nii, et vihm ja veepiisad neisse sisse ei 
pääseks. 

f) Soojaõhutorud peavad olema metallist. 

g) Sooja õhu väljalaskeavade täielik sulgemine ei tohi olla võimalik. 

h) Mis tahes lekkiv kütus ei tohi sattuda soojaõhutorudele. 

i) Sundõhuga köetavad kütteseadmed ei tohi imeda soojendatavat õhku sisse masinaruumist. 
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Artikkel 13.07 

Kütmine tahke kütusega 

1. Kütteseadmed tahke kütusega kütmiseks peavad olema paigaldatud üleskeeratud servadega 
metallplaadile, et põlev kütus või kuum tuhk ei kukuks väljapoole plaati. 

Seda nõuet ei kohaldata kütteseadmetele, mis asuvad mittesüttivatest materjalidest ehitatud 
kambrites, mis on mõeldud üksnes küttekatelde paigutamiseks. 

2. Tahkel kütusel töötavatel küttekateldel peavad olema termostaadid põlemisõhuvoolu 
reguleerimiseks. 

3. Iga kütteseadme lähedusse tuleb paigaldada vahend, mille abil saab tuhka kiiresti 
kustutada. 
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14. PEATÜKK 

MAJAPIDAMISES KASUTATAVAD  
VEDELGAASISEADMED 

Artikkel 14.01 

Üldnõuded 

1. Vedelgaasiseadmed koosnevad peamiselt toiteallikast, mis sisaldab ühte või mitut 
gaasiballooni, ning ühest või mitmest reduktorist, jaotussüsteemist ja mitmest 
gaasitarbijast. 

Toiteallikast eraldatud tagavara- ja tühje balloone ei peeta seadme osadeks. Neile võib 
vastavalt kohaldada artiklit 14.05. 

2. Seadmetes tohib kasutada ainult kaubanduslikku propaani. 

Artikkel 14.02 

Seadmed 

1. Vedelgaasiseadmed peavad olema konstrueeritud, ehitatud ja paigaldatud vastavalt hea 
inseneritava reeglitele. 

2. Vedelgaasiseadet võib kasutada eluruumides ja roolikambris ainult olmeks ja samal 
otstarbel ka reisilaevades. 

3. Laeval võib olla mitu erinevat seadet. Ühte seadet ei tohi kasutada eluruumide 
teenindamiseks, mida eraldab trümm või sisseehitatud tank. 

4. Vedelgaasiseadme ükski osa ei tohi asuda masinaruumis. 
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Artikkel 14.03 

Balloonid 

1. Kasutada tohib ainult lubatud mahuga balloone vahemikus 5 kuni 35 kg. Reisilaevades 
võib kontrollorgan lubada suuremate balloonide kasutamist. 

2. Balloonidel peab olema ametlik tempel, mis kinnitab, et need on läbinud kohustuslikud 
katsed. 

Artikkel 14.04 

Toiteallikate asukoht ja korraldus 

1. Toiteallikas peab olema paigaldatud tekile eraldiasetsevasse kappi või seinakappi, mis asub 
väljaspool eluruume sellises kohas, et see ei sega laevas liikumist. Neid kappe ei tohi aga 
paigaldada vööri või ahtri umbreelingu plaadistuse vastu. Kapp võib olla tekiehitisse 
ehitatud seinakapp, kui see on gaasitihe ning seda on võimalik avada üksnes väljastpoolt 
tekiehitist. See peab asuma ka sellises kohas, et gaasi tarbimispunktidesse minevad torud 
oleksid võimalikult lühikesed. 

Kasutusel ei tohi olla samaaegselt rohkem balloone, kui seadme talitluseks on vaja. Mitu 
ballooni võib ühendada vaid juhul, kui kasutatakse ümberlülitusventiili. Üheks 
toiteallikaks võib ühendada kuni neli ballooni. Balloonide arv pardal koos 
tagavaraballoonidega ei tohi olla suurem kui kuus ballooni seadme kohta. 

Reisilaevadel, kus on kambüüsid ja söögikohad reisijatele, võib olla ühendatud kuni kuus 
ballooni. Balloonide arv pardal koos tagavaramahutitega ei tohi olla suurem kui üheksa 
ballooni seadme kohta. 

Reduktor või kaheetapilise rõhualandamise korral esimene reduktor peab olema 
paigaldatud sama kapi vaheseina külge, kus asuvad balloonid. 

2. Toiteallikas peab olema paigaldatud nii, et kogu lekkiva gaasi saab allikat sisaldavast 
kapist lasta välja nii, et gaas ei tungiks laeva sisemusse ega puutuks kokku millegagi, mis 
võiks seda süüdata. 
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3. Kapid peavad olema tehtud leekiaeglustavast materjalist ning peavad olema piisavalt 
õhutatud üleval ja all olevate avade kaudu. Balloonid peavad olema kapis püsti nii, et need 
ei saa ümber minna. 

4. Kapid peavad olema konstrueeritud ja paigaldatud nii, et balloonide temperatuur ei 
ületaks 50°C. 

5. Kapi välisseinal peab olema sõna “vedelgaas” ja vähemalt 100 mm diameetriga sümbol 
“Lahtine tuli ja suitsetamine keelatud”, mis vastab I liite joonisele 2. 

Artikkel 14.05 

Tagavara- ja tühjad balloonid 

Toiteallikas mitte hoitavaid tagavara- ja tühje balloone tuleb hoida väljaspool eluruume ja 
roolikambrit asuvas kapis, mis on ehitatud vastavalt artikli 14.04 nõuetele. 

Artikkel 14.06 

Reduktorid 

1. Gaasitarbijaid võib ühendada balloonide külge ainult jaotussüsteemi kaudu, mis on 
varustatud ühe või mitme reduktoriga, mis vähendavad gaasi rõhu kasutusrõhuni. Rõhku 
võib vähendada ühe- või kaheastmeliselt. Kõik reduktorid peavad olema püsivalt 
reguleeritud rõhule, mis on kindlaks määratud vastavalt lõikele 14.07. 

2. Viimasel reduktoril või vahetult pärast seda peab olema kaitseseade, mis automaatselt 
kaitseb toru ülerõhu eest reduktori rikke korral. Kaitseseade peab olema paigaldatud nii, et 
kogu lekkiva gaasi saab lasta välja nii, et gaas ei tungiks laeva sisemusse ega puutuks 
kokku millegagi, mis võiks gaasi süüdata, vajaduse korral tuleb selleks paigaldada eraldi 
toru. 

3. Tuleb vältida vee sattumist nii kaitseseadmetesse kui õhuavadesse. 
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Artikkel 14.07 

Rõhk 

1. Kui kasutatakse kaheetapilist rõhualandamissüsteemi, ei tohi vahepealne rõhk ületada 
atmosfäärirõhku rohkem kui 2,5 baari. 

2. Rõhk viimase reduktori väljundis ei tohi atmosfäärirõhku ületada rohkem kui 0,05 baari, 
lubatud hälve on 10%. 

Artikkel 14.08 

Torud ja painduvad torud 

1. Torud peavad olema püsivalt paigaldatud teras- või vasktorud. 

Kuid balloonide ühendamiseks tuleb kasutada kõrgsurvevoolikuid või propaani jaoks 
sobivaid spiraaltorusid. Kui gaasitarbijad ei ole püsivalt paigaldatud, võib neid ühendada 
sobivate voolikutega, mille pikkus ei ületa 1 m. 

2. Torud peavad vastu pidama mis tahes pingetele, eriti korrosioonile ja jõule, mis võib 
laevas tavalistes tegutsemistingimustes esineda, ning nende karakteristikud ja asetus 
peavad olema sellised, et oleks tagatud gaasitarbijatesse rahuldav gaasi voolamine kohase 
rõhu all. 

3. Torudel peab olema võimalikult vähe muhve. Nii torud kui muhvid peavad olema 
gaasikindlad ja jääma gaasikindlaks vibratsioonile või paisumisele vaatamata. 

4. Torudele juurdepääs peab olema hõlbus, need peavad olema korralikult kinnitatud ja 
kaitstud igas punktis, kus need võivad sattuda löögi või hõõrdumise alla, eelkõige nendes 
kohtades, kus need läbivad terasvaheseinu või metallseinu. Terastorude kogu välimine pind 
peab olema töödeldud korrosioonitõrjevahendiga. 

5. Voolikud ja nende muhvid peavad vastu pidama mis tahes survele, mis võib tavalistes 
tegutsemistingimustes laevas olla. Need peavad olema koormamata ja paigaldatud nii, et 
oleks välditud nende ülekuumenemine ning et neid saaks kontrollida kogu pikkuses. 
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Artikkel 14.09 

Jaotussüsteem 

1. Kogu jaotussüsteemi peab saama välja lülitada peaventiili abil, mis peab olema alati 
kergesti ja kiiresti ligipääsetav. 

2. Igal gaasitarbijal peab olema jaotussüsteemi eraldi haru ning igal harul peab olema eraldi 
sulgur. 

3. Ventiilid peavad olema sellistes kohtades, kus need on ilmastiku ja löökide eest kaitstud. 

4. Iga reduktori järel peab olema kontrollühendus. Sulgemisseade peab tagama, et 
survekatsete ajal katserõhk ei rakenduks reduktorile. 

Artikkel 14.10 

Gaasi tarbivad seadmed ja nende paigaldamine 

1. Paigaldada tohib ainult ühes liikmesriigis heakskiidetud ja propaanil töötavaid seadmeid, 
mis on varustatud kaitseseadistega, mis tõkestavad tõhusalt gaasi väljavoolamist nii leegi 
kui signaallambi kustumise korral. 

2. Iga gaasi tarbiv seade peab olema asetatud ja ühendatud nii, et oleks välditud selle 
ümbermineku või tahtmatu liigutamise või ühendustorude tahtmatu paindumise oht. 

3. Kütte- ja veesoojendusseadmed ja külmikud peavad olema ühendatud põlemisgaaside 
välisõhku juhtimise lõõriga. 

4. Gaasi tarbivaid seadmeid tohib roolikambrisse paigaldada ainult siis, kui roolikamber on 
ehitatud nii, et lekkiv gaas ei pääse veesõiduki alumistesse osadesse, eriti mitte 
masinaruumi sinna viivate juhtimisseadmete avade kaudu. 

5. Magamisruumidesse tohib gaasi tarbivaid seadmeid paigaldada ainult siis, kui põlemine on 
sõltumatu ruumide õhust. 
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6. Gaasi tarbivad seadmed, mille põlemine sõltub nende asukoha ruumides olevast õhust, 
tuleb paigaldada piisavalt suurtesse ruumidesse. 

Artikkel 14.11 

Ventilatsioon ja põlemisgaaside eemaldamine 

1. Ruumides, kus on gaasi tarbivaid seadmeid, mille põlemine sõltub ümbritsevast õhust, 
tuleb värske õhu juurdevool ja põlemisgaaside eemaldamine tagada piisavalt suurte 
õhuavadega, mille ristlõige on vähemalt 150 cm² õhuava kohta. 

2. Õhuavadel ei tohi olla sulgureid ja need ei tohi avaneda magamisruumidesse. 

3. Eemaldamisseadmed peavad olema konstrueeritud nii, et tagada põlemisgaaside ohutu 
eemaldamine. Need peavad toimima usaldusväärselt ja olema tehtud mittesüttivatest 
materjalidest. Sundventilatsioon ei tohi nende tööd mõjutada. 

Artikkel 14.12 

Kasutus- ja ohutusnõuded 

Kasutusjuhend peab olema kinnitatud laevas sobivasse kohta. See peab sisaldama vähemalt 
järgmist: 

“Jaotussüsteemi külge ühendamata balloonide kraanid peavad olema kinni ka siis, kui 
balloonid on eeldatavasti tühjad”; 

“Voolikud tuleb vahetada kohe, kui nende olukord seda nõuab”; 

“Kõik gaasi tarbivad seadmed peavad olema ühendatud või vastavad ühendustorud peavad 
olema suletud”. 
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Artikkel 14.13 

Heakskiitmiskatse 

Enne vedelgaasiseadme kasutamist, pärast mis tahes muudatuste tegemist või parandamist ja 
artiklis 14.15 osutatud nõuetekohasuse tõendamist iga uuenduse järel peab kontrollorgani poolt 
tunnustatud ekspert kogu seadme heaks kiitma. Heakskiitmiskatse käigus peab ekspert veenduma, 
et seade vastab käesoleva peatüki nõuetele. Ta esitab kontrollorganile heakskiiduaruande. 

Artikkel 14.14 

Katsed 

Seadme katsetamine toimub järgmistel tingimustel: 

1. Keskmise rõhuga torud artikli 14.09 lõikes 4 osutatud esimese reduktori sulgurist kuni 
teise reduktori ees oleva ventiilini: 

a) õhuga, inertgaasiga või vedelikuga atmosfäärirõhust 20 baari suurema rõhuga tehtud 
survekatse; 

b) õhu või inertgaasiga atmosfäärirõhust 3,5 baari suurema rõhuga tehtud 
gaasitiheduskatse. 

2. Töörõhuga torud artikli 14.09 lõikes 4 osutatud lõppreduktori või ainsa reduktori sulgurist 
kuni tarbija ees oleva ventiilini: 

õhu või inertgaasiga atmosfäärirõhust 1 baari suurema rõhu all tehtud gaasitiheduskatse. 

3. Torud artikli 14.09 lõikes 4 osutatud lõppreduktori või ainsa reduktori sulgurist kuni tarbija 
regulaatorini: 

lekkekatse atmosfäärirõhust 0,15 baari suurema rõhu all. 
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4. Lõike 1 punktis b ning lõigetes 2 ja 3 osutatud katsete korral loetakse torud gaasitihedateks 
siis, kui pärast normaalse tasakaalu taastamiseks kuluva piisava aja möödumist ei ole 
katserõhk järgmise kümne katseminuti jooksul langenud. 

5. Ballooniühendused, torude muhvid ja muud balloonirõhu all olevad liitmikud ning muhvid 
reduktori ja jaotustoru vahel: 

vahutava ainega lekkekatse töörõhu juures. 

6. Kõik gaasi tarbivad seadmed tuleb kasutusele võtta nimirõhu juures ning nende rahuldavat 
ja häireteta põlemist tuleb kontrollida erinevate rõhureguleeringute juures. 

Tuleb kontrollida ohutusseadmeid, et tagada nende rahuldav töötamine. 

7. Pärast lõikes 6 osutatud katset tuleb iga lõõriga ühendatud gaasi tarbiva seadme puhul 
kontrollida, kas pärast viieminutilist töötamist nimirõhu juures suletud akende ja ustega 
ning töötavate ventilatsiooniseadmetega pääseb põlemisgaase õhu sissevõtuava kaudu 
ruumi. 

Kui gaase pääseb ruumi rohkem kui hetkeliselt, tuleb põhjus kohe kindlaks teha ja 
kõrvaldada. Gaasi tarbiva seadme kasutamiseks ei tohi enne kõikide vigade kõrvaldamist 
nõusolekut anda. 

Artikkel 14.15 

Kinnitus 

1. Tunnistusel peab olema kinnitus selle kohta, et kõik vedelgaasiseadmed vastavad 
käesoleva peatüki nõuetele. 

2. Selle kinnituse võib väljastada kontrollorgan pärast artiklis 14.13 osutatud 
heakskiitmiskatset. 

3. Kinnitus kehtib kuni kolm aastat. Seda võib uuendada ainult pärast uut heakskiitmiskatset, 
mis on tehtud vastavalt artiklile 14.13. 
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 Kui veesõiduki omanik või tema esindaja esitab põhjendatud taotluse, võib tunnistuse välja 
andnud liikmesriik pikendada erandkorras kinnituse kehtivust kuni kolme kuu võrra, 
tegemata artiklis 14.13 nõutud heakskiitmiskatset. Pikendus tuleb kanda ühenduse 
tunnistusele. 
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15. PEATÜKK 

REISILAEVADELE KOHALDATAVAD ERINÕUDED 

Artikkel 15.01 

Üldsätted 

1. Ei kohaldata järgmisi sätteid: 

a) artikli 3.02 lõike 1 punkti b; 

b) artikleid 4.01 kuni 4.03; 

c) artikli 8.08 lõike 2 teist lauset ja lõiget 7; 

d) artikli 9.14 lõike 3 teist lauset üle 50 V nimipinge kohta. 

2. Järgmised seadmeliigid on reisilaevadel keelatud: 

a) artikli 12.07 lõike 3 kohased vedelgaasi- või vedelkütusetoitega lambid; 

b) artikli 13.04 kohased õliaurustuspõletiga ahjud; 

c) artikli 13.07 kohased tahke kütuse kütteseadmed; 

d) artikli 13.02 lõigete 2 ja 3 kohased tahtpõletitega varustatud seadmed; 

e) peatüki 14 kohased vedelgaasiseadmed. 

3. Laevadele, millel puudub oma elektrivarustus, ei tohi väljastada reisijateveoluba. 

4. Reisilaevadel peavad olema alad, mida käesoleva peatüki sätete kohaselt saavad kasutada 
liikumispuudega inimesed. Kui käesoleva peatüki nende sätete rakendamine, mis 
sätestavad liikumispuudega inimeste eriohutusvajadused, on praktiliselt raske või tekitab 
õigustamatuid kulusid, võib kontrollorgan lubada erandeid neist sätetest käesoleva 
direktiivi artikli 19 lõikes 2osutatud menetluse kohaselt tehtud soovituste alusel. Need 
erandid tuleb märkida ühenduse tunnistusele. 
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Artikkel 15.02 

Laevakered 

1. Artiklis 2.09 osutatud kontrollide käigus määratakse kindlaks terasest reisilaevade 
välisplaadistuse paksus järgmiselt: 

a) Reisilaevade põhja, pilsi ja väliskorpuse pardaplaadistuse minimaalne paksus tmin 
määratakse järgmise valemi suurima väärtuse kohaselt: 

 t 1min = 0,006 . a . T  [mm]; 

 t 2min = f . 0,55 . WLL  [mm]. 

 Nendes valemites: 

 F = 1 + 0,0013 . (a – 500); 

 A = piki- või ristsuunaline sõrestikusamm [mm], ja kui sõrestikusamm on väiksem 
kui 400 mm, tuleks märkida, et a = 400 mm. 

b) Lubatud on eespool punktis a sätestatust madalam plaadistuse paksuse 
miinimumväärtus, kui lubatud väärtus on määratud ja tõendatud laevakorpuse piisava 
tugevuse matemaatilise tõestuse abil (pikisuunaline, ristsuunaline ja kohalik). 

c) Mitte üheski punktis ei tohi punktide a või b kohaselt arvutatud paksus olla vähem 
kui 3 mm. 

d) Lähtudes punktist c eespool, tuleb plaadistus uuendada, kui põhja, pilsi või 
pardaplaatide paksus on väiksem punktides a või b määratud miinimumväärtusest. 

2. Vaheseinte arv ja asukohad tuleb valida nii, et üleujutuse korral jääks laev artikli 15.03 
lõigete 7 kuni 13 kohaselt ujuvaks. Kõik laeva vaheruumideks jaotamise tõhusust 
mõjutavad siseehituse osad peavad olema veekindlad ning olema nii konstrueeritud, et 
säiliks vaheruumideks jaotumise terviklikkus. 
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3. Põrkevaheseina ja vööri loodsirge vaheline kaugus peab olema vähemalt 0,04 LWL ja mitte 
rohkem kui 0,04 LWL + 2 m. 

4. Põikvahesein võib olla kinnitatud vaheseinaastme kaudu, kui kõik selle astme osad 
paiknevad ohutul alal. 

5. Vaheseinad, mida kahjustatud püstuvuse artikli 15.03 lõigete 7 kuni 13 kohasel 
arvutamisel arvestatakse, peavad olema veetihedad ning ulatuma kuni vaheseinte tekini. 
Kui vaheseinte tekk puudub, peavad nimetatud vaheseinad ulatuma vähemalt 20 cm 
kõrgemale ujuvusvaru veeliinist. 

6. Vaheseintes olevate avade arv ei tohi olla suurem, kui seda nõuab konstruktsioonitüüp ja 
laeva tavaline käitamine. Avad ja läbiviigud ei tohi kahjustada vaheseinte veetihedust. 

7. Põrkevaheseintes ei tohi olla avasid ega uksi. 

8. Vaheseintes, mis lõike 5 kohaselt eraldavad masinaruume reisijateruumidest või laevapere 
ja pardapersonali eluruumidest, ei tohi olla uksi. 

9. Käsitsi liigutatavad uksed, millel pole kaugjuhtimist, on lõikes 5 osutatud vaheseintes 
lubatud üksnes sellistes kohtades, mis pole reisijatele juurdepääsetavad. Need peavad : 

a) olema alati suletud, nii et neid avatakse üksnes ajutiselt juurdepääsu võimaldamiseks; 

b) olema varustatud sobivate seadistega, mis võimaldavad neid kiiresti ja ohutult 
sulgeda; 

c) olema varustatud kummalgi pool ust järgmise juhendiga: 

 “Uks tuleb pärast kasutamist viivitamata sulgeda”. 

10. Lõikes 5 osutatud vaheseintes olevad uksed, mis on pikkade ajavahemike vältel avatud, 
peavad vastama järgmistele nõuetele: 

a) neid peab saama sulgeda mõlemalt poolt vaheseina ning kergesti ligipääsetavast 
kohast vaheseinte teki kohal; 

b) pärast sulgemist kaugjuhtimispuldi abil peab saama ust kohapeal jälle ohutult avada 
ja sulgeda. Sulgemist ei tohi segada vaipkate, jalatoed ega muud takistused; 
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c) ukse sulgemine kaugjuhtimise teel peab toimuma vähemalt 30 sekundi ja mitte 
rohkem kui 60 sekundi jooksul; 

d) sulgemise ajal peab ukse juures aktiveeruma automaatne helisignaal; 

e) ukse liigutamine ja häiresignaal peavad toimima laeva toiteallikast sõltumatult. 
Kaugjuhtimispuldi juures peab olema seadis, mis näitab, kas uks on lahti või kinni. 

11. Lõikes 5 osutatud vaheseintes olevad uksed ja nende aktuaatorid peavad asuma ohutul alal. 

12. Roolikambris peab olema hoiatussüsteem, mis näitab, kas lõikes 5 osutatud vaheseinte 
uksed on lahti. 

13. Avatud otstega torustike ja ventilatsioonikanalite läbiviigud peavad olema sellised, et mitte 
mingi võimaliku üleujutuse korral nende kaudu ei ujutataks üle täiendavaid ruume või 
tanke. 

a) Kui mitu sektsiooni on ühendatud avatud torustiku või ventilatsioonikanalitega, 
peavad need torustikud ja püstikud olema sobivas kohas juhitud välja ülalpool 
veeliini, arvestades kõige tugevamaid võimalikke üleujutusi. 

b) Torustikud ei pea vastama punkti a nõuetele, kui torustikule on paigaldatud 
sulgurseadmed nendes kohtades, kus torustik läheb läbi vaheseinte ning kui neid 
seadmeid saab kaugjuhtimise teel juhtida teatud punktist, mis asub vaheseinte tekist 
kõrgemal. 

c) Kui torujuhtmestikul pole sektsioonis avatud väljalasku, tuleb seda pidada antud 
sektsiooni kahjustumise korral rikkumatuks, kui see kulgeb läbi ohutu ala ning asub 
rohkem kui 0,50 m kõrgusel laeva põhjast. 

14. Vaheseinte tekist kõrgemal asuvad lõike 10 kohased vaheseinte uste kaugjuhtimisseadmed 
ja lõike 13 punkti b kohased sulgurseadmed peavad olema selgelt tähistatud. 

15. Topeltpõhjade puhul peab nende kõrgus olema vähemalt 0,60 m ja kimmipilsikanalite 
puhul peab nende laius olema vähemalt 0,60 m. 

16. Aknad võivad olla ujuvusvaru veeliinist allpool, kui need on veekindlad, neid ei saa avada, 
on piisava tugevusega ning vastavad artikli 15.06 lõikes 14 sätestatule. 
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Artikkel 15.03 

Püstuvus 

1. Taotleja peab tõendama arvutusega, mis põhineb vigastamata laeva püstuvuse standardi 
rakendamise tulemustel, et vigastamata laeva püstuvus on kohane. Kõik arvutused tuleb 
teha lubatud diferendi ja vajumisega. 

2. Vigastamata laeva püstuvust tuleb tõendada järgmiste standardsete koormustingimuste 
juures: 

a) reisi alguses: 

 100% reisijaid, 98% kütust ja värsket vett, 10% heitvett; 

b) reisi ajal: 

 100% reisijaid, 50% kütust ja värsket vett, 50% heitvett; 

c) reisi lõpul: 

 100% reisijaid, 10% kütust ja värsket vett, 98% heitvett; 

d) lastimata laev: 

 ilma reisijateta, 98% kütust ja värsket vett, 10% heitvett. 

Kõigi standardsete koormustingimuste puhul arvestatakse, et ballastitankid on kas tühjad 
või täis vastavalt laeva tavalistele käitamistingimustele. 

Teel ballasti vahetamise eeltingimusena peab lõike 3 punktis d esitatud nõue olema 
tõendatud järgmiste koormustingimuste juures: 

100% reisijaid, 50% kütust ja värsket vett, 50% heitvett, kõik muud tankid (sh ballast) on 
täidetud 50%. 

Kui seda tingimust ei saa täita, tuleb ühenduse tunnistuse lahtrisse 52 teha kanne selle 
kohta, et teel olles võivad ballastitankid olla üksnes tühjad või täis ning et teel olles ei tohi 
ballastitingimusi muuta. 
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3. Vigastamata laeva piisava püstuvuse tõendamise arvutustes tuleb kasutada järgmisi 
mõisteid seoses lõike 2 punktides a-d osutatud vigastamata laeva püstuvuse ja standardsete 
koormustingimustega: 

a) maksimaalne püstuvusõlg hmax peab olema kreeninurga φmax ≥ 15° juures ja ei tohi 
olla väiksem kui 0,20 m. Kui aga φf < φmax, siis ei tohi püstuvusõlg 
üleujutatavusnurga φf juures olla väiksem kui 0,20 m; 

b) üleujutatavusnurk φf ei tohi olla väiksem kui 15°; 

c) püstuvusõla kõvera all olev piirkond A peab olenevalt φf ja φmax väärtustest 
saavutama vähemalt järgmised väärtused: 

Juhtum   A 

1 φmax = 15°  0,07 m.rad kuni nurgani φ = 15° 

2 15° < φmax < 30° φmax ≤ φf 0,055+0,001 · (30- φmax) m.rad kuni nurgani 
φmax 

3 15° < φf < 30° φmax > φf 0,055+0,001 · (30- φf) m.rad kuni nurgani φf 

4 φmax ≥ 30° ja φf ≥ 30°  0,055 m.rad kuni nurgani φ = 30° 

 kus: 

hmax = maksimaalne püstuvusõlg; 

φ = kreeninurk; 

φf = üleujutatavusnurk, st kreeninurk, mille juures ujutatakse üle laevakeres, 
tekiehitistes või tekimajades olevad avad, mida ei saa ilmastikukindlalt 
sulgeda;  

φmax  = maksimaalsele püstuvusõlale vastav kreeninurk; 

A = püstuvusõlgade kõverate all olev piirkond; 

d) esialgne metatsentriline kõrgus GMo, mida on korrigeeritud vedelikutankide 
vabapindade mõjuga, ei tohi olla väiksem kui 0,15 m; 
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e) kahe järgneva juhtumi puhul kummalgi juhul ei tohi kreeninurk ületada 12°: 

aa) reisijatest ja tuulest tuleneva kallutusmomendi rakendamisel lõigete 4 ja 5 
kohaselt; 

bb) reisijatest ja kursimuutusest tuleneva kallutusmomendi rakendamisel lõigete 4 
ja 6 kohaselt; 

f) lõigete 4,5 ja 6 kohase reisijatest, tuulest ja kursimuutusest tuleneva kallutusnurga 
puhul ei tohi jääkvabaparras olla väiksem kui 200 mm; 

g) laevadel, millel on vaheseinte tekkidest allpool aknad või muud laevakorpuses 
olevad avad, mis pole veetihedalt suletud, peab süvise ohutusvaru olema vähemalt 
100 mm kolme punktist f tuleneva kallutusmomendi rakendamisel. 

4. Inimeste ühele pardale kogunemisest tekitatud kallutusmoment tuleb välja arvutada 
järgmise valemi abil: 

∑ ⋅⋅=⋅⋅= iiP yPgyPgM  [kNm], 

kus: 

P = pardal olevate inimeste kogumass tonnides, arvutatud maksimaalse lubatud 
reisijatehulga ja maksimaalse lubatud pardapersonali ja laevapere liikmete arvu 
liitmise teel, kui laeva käitatakse tavatingimustel ning arvestades inimese keskmiseks 
massiks 0,075 t; 

y = inimeste kogumassi P raskuskeskme külgkaugus keskjoonest meetrites; 

g = raskuskiirendus (g = 9,81 m/s²); 

Pi = alal Ai kogunenud inimeste mass tonnides: 

Pi = ni · 0,075 · Ai [t] 

kus: 

Ai = inimeste poolt hõivatud ala ruutmeetrites; 

ni = inimeste arv ruutmeetri kohta: 

ni = 4 vabadel tekialadel ja liigutatava mööbliga tekialadel; kinnitatud 
istemööbliga (pingid) tekialadel arvutatakse ni välja nii, et inimese kohta 
võetava ala laiuseks on 0,45 m ja istme sügavus on 0,75 m; 

yi = ala Ai geomeetrilise keskpunkti kaugus külgsuunas keskjoonest meetrites. 
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Arvutus tehakse inimeste kogunemise kohta nii tüür- kui pakpoordi. 

Inimeste jaotumine peab olema laeva püstuvuse seisukohalt kõige ebasoodsam. 
Inimmomendi arvutamisel arvestatakse, et kajutid on tühjad. 

Koormuste arvutamisel võetakse inimese raskuskese 1 m kõrgusel teki kõige madalamast 
punktis 0,5 LWL juures, jättes arvestamata teki mis tahes kõverused ning eeldades massi 
0,075 t inimese kohta. 

Üksikasjaliku arvutuse inimestega hõivatud tekialade kohta võib ära jätta, kui on kasutatud 
järgmisi väärtusi: 

P = 1,1 · Fmax · 0,075 ühepäevareiside laevade puhul, 

1,5 · Fmax · 0,075 kajutitega laevade puhul 

kus: 

Fmax  = maksimaalne lubatud reisijate arv pardal, 

y  = B/2 meetrites. 

5. Tuule survest tulenev moment (Mw) arvutatakse järgmiselt: 

Mw = pw · Aw · (lw+T/2) [kNm] 

kus: 

pw = tuule erisurve 0,25 kN/m²; 

Aw = lastitud laeva purjesuspind ruutmeetrites; 

lw = purjesuspinna AW raskuskeskme kaugus lastitud laeva veetasandist meetrites. 
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6. Tsentrifugaaljõust tingitud moment (Mdr), mille tekitab laeva kursimuutus, arvestatakse 
järgmiselt: 

Mdr = cdr · CB · v² · D/LWL · (KG – T/2) [kNm] 

kus: 

cdr = tegur väärtusega 0,45; 

CB = täidlustegur (kui pole teada, võetakse 1,0); 

v = laeva maksimaalne kiirus (m/s); 

KG = raskuskeskme ja kiilujoone vaheline kaugus meetrites. 

Reisilaevadel, millel on artiklile 6.06 vastavad käitursüsteemid, tuletatakse Mdr täisskaala 
või mudelkatsete abil või vastavate arvutustega. 

7. Taotleja peab tõendama kaotatud ujuvuse meetodil põhinevate arvutuste abil, et vigastatud 
laeva püstuvus on üleujutuse korral sobiv. Kõik arvutused tuleb teha lubatud diferendi ja 
vajumisega. 

8. Laeva ujuvus üleujutuse korral tuleb tõendada lõikes 2 määratletud standardsetel 
koormustingimustel. Seega tuleb matemaatiliste tõenditega määratleda üleujutuse kolm 
vahefaasi (25%, 50% ja 75% üleujutuse rakendumisest) ja üleujutuse lõppfaas. 

9. Reisilaevad peavad vastama 1-sektsioonilisele staatusele ja 2-sektsioonilisele staatusele. 
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Üleujutuse korral tuleb arvestada järgmisi hinnanguid vigastuste ulatuse kohta: 

 1-sektsiooniline staatus 2-sektsiooniline staatus 

Pardavigastuse ulatus  

pikisuunas l [m] 1,20 + 0,07 · LWL 

põiksuunas b [m] B/5 0,59 

vertikaalne h [m] laeva põhjast üles ilma piiranguteta 

Põhjavigastuse ulatus  

pikisuunas l [m] 1,20 + 0,07 · LWL 

põiksuunas b [m] B/5 

vertikaalselt h [m] 
0,59, artikli 15.02 lõike 13 punkti c kohaselt 

paigaldatud torujuhtmestikku käsitatakse 
vigastamatuna 

a) 1-sektsioonilise staatuse puhul peetakse vaheseinu vigastamatuteks, kui kahe 
naabervaheseina vaheline kaugus on suurem vigastuse pikkusest. Arvutamisel ei 
võeta arvesse pikivaheseinu, mille kaugus parda välisplaadistusest suurima süvise 
veeliinil on väiksem kui B/3, mõõdetuna vaheseina katteplaadistusest risti 
keskjooneni. 

b) 2-sektsioonilise staatuse puhul hinnatakse kõik vaheseinad vigastuse ulatuses 
vigastatuteks. See tähendab, et vaheseinad peavad paiknema nii, et reisilaev jääks 
ujuvaks kahe või enama pikisuunas kõrvuti asetseva sektsiooni üleujutamisel. 
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c) Iga mitteveekindla ava kõige madalam punkt (näiteks uksed, aknad, 
juurdepääsuluugid) peavad asuma vähemalt 0,10 m ülevalpool vigastatud laeva 
veeliini. Vaheseinte tekk ei tohi üleujutuse viimases faasis vee alla jääda. 

d) Eeldatav täituvus on 95%. Kui arvutustega on tõendatud, et mis tahes sektsiooni 
avariiline täituvus on väiksem kui 95%, võib selle asemel kasutada arvutatud 
väärtust. 

 Heakskiidetavad väärtused ei tohi olla väiksemad kui: 

 salongid: 95%; 

 masina- ja katlaruumid: 85%; 

 paki- ja hoiuruumid:  75%; 

 suurima süvise veejoone tasandil ujuvate laevade topeltpõhjad, kütusepunkrid ja 
muud tankid, olenevalt sellest, kas need nende ettenähtud kasutusotstarbe tõttu 
eeldatakse olevat täis või tühjad: 0 või 95%. 

 Üleujutuse vahepealsete faaside puhul peab vaba pinna mõju arvutamise aluseks 
olema vigastatud sektsioonide kogupindala. 

e) Kui eespool määratletust väiksema ulatusega vigastus tekitab suuremat kahjustavat 
mõju kreeni või metatsentrilise kõrguse kaotuse osas, tuleb seda arvutamisel 
arvestada. 

10. Kõikide lõikes 8 osutatud üleujutuse vahefaaside puhul peavad olema täidetud järgmised 
nõuded: 

a) kreeninurk ϕ kõnesoleva vahefaasi tasakaaluasendis ei tohi ületada 15°; 

b) väljaspool kõnesoleva vahefaasi tasakaaluasendit näitab püstuvusõla kõvera 
positiivne osa püstuvusõla väärtust GZ ≥ 0,02 m enne esimese kaitsmata ava 
kahjustumist või siis näitab see kreeninurga φ jõudmist 25°-ni; 

c) mitteveekindlad avad ei tohi kahjustuda enne, kui kõnesoleva vahefaasi 
tasakaaluasendi kreen on saavutatud. 
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11. Üleujutuse lõppfaasis peavad olema täidetud järgmised tingimused, võttes seejuures lõike 
4 kohaselt arvesse reisijatest tingitud kallutusmomenti: 

a) kreeninurk ϕE ei tohi ületada 10°; 

b) väljaspool tasakaaluasendit peab püstuvusõla kõvera positiivne osa näitama 
püstuvusõla väärtust GZR ≥ 0,05 m pindalaga A ≥ 0,0065 mrad. Neid püstuvuse 
miinimumväärtusi tuleb järgida kuni esimese kaitsmata ava kahjustumiseni või igal 
juhul enne kreeninurga ϕm ≤ 25° saavutamist;  
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c) mitteveekindlad avad ei tohi kahjustuda enne, kui tasakaaluasend on saavutatud; kui 
need avad on kahjustunud enne nimetatud punkti, tuleb vigastatud laeva püstuvuse 
arvutamisel pidada juurdepääsu saanud ruume üleujutatuks. 
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12. Veekindlalt suletavad sulgurseadised peavad olema vastavalt märgistatud. 

13. Kui on olemas asümmeetrilise üleujutuse vähendamiseks ristvooluavad, peavad need 
vastama järgmistele nõuetele: 

a) ristvoolu arvutamisel kohaldatakse IMO resolutsiooni A.266(VIII); 

b) need peavad olema isetoimivad; 

c) neil peavad olema sulgurseadised; 

d) kompenseerimiseks lubatav aeg kokku ei tohi olla üle 15 minuti. 

Artikkel 15.04 

Süvise ohutusvaru ja vabaparras 

1. Süvise ohutusvaru peab võrduma vähemalt summaga, mille liidetavad on: 

a) välisplaadistuselt mõõdetav täiendav külgsukeldumine, mille on tekitanud lubatud 
kreeninurk artikli 15.03 lõike 3 punkti e kohaselt ja 

b) artikli 15.03 lõike 3 punktile g vastav süvise ohutusvaru jääk. 

Vaheseinte tekita laevadel peab süvise ohutusvaru olema vähemalt 500 mm. 

2. Vabaparras peab vähemalt võrduma järgmiste liidetavate summaga: 

a) välisplaadistuselt mõõdetav täiendav külgsukeldumine, mille on tekitanud lubatud 
kreeninurk artikli 15.03 lõike 3 punkti e kohaselt ja 

b) artikli 15.03 lõike 3 punktile f vastav jääkvabaparras. 

Vabaparras peab siiski olema vähemalt 300 mm. 

3. Suurima süvise veejoone tasand peab olema määratud nii, et oleks tagatud lõike 1 kohane 
süvise ohutusvaru ja lõike 2 ning artiklite 15.02 ja 15.03 kohane vabaparras. 

4. Ohutuskaalutlustel võib kontrollorgan sätestada suurema süvise ohutusvaru või vabaparda. 
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Artikkel 15.05 

Reisijate maksimaalne lubatud arv pardal 

1. Kontrollorgan määrab reisijate suurima lubatud arvu ja märgib selle ühenduse tunnistusele. 

2. Reisijate suurim lubatud arv ei tohi ületada ühtegi järgmistest väärtustest: 

a) reisijate arv, mille jaoks artikli 15.06 lõike 8 kohase evakueerimisala olemasolu on 
tõendatud; 

b) reisijate arv, mida on arvestatud lõike 15.03 kohases püstuvusarvutuses; 

c) reisijatel kasutada olevate koide arv kajutitega laevades, mida kasutatakse 
ööbimisega merereisideks. 

3. Kajutitega laevade puhul, mida kasutatakse ka ühepäevareisideks, arvutatakse reisijate arv 
välja niihästi laeva kasutamisel ühepäevareisideks kui ka selle kasutamisel kajutitega 
reisilaevana ning need arvud märgitakse ühenduse tunnistusele. 

4. Reisijate suurim lubatud arv laevas peab olema näidatud sildil, mis on selgelt loetav ja 
paigutatud nähtavale kohale. 

Artikkel 15.06 

Reisijateruumid ja reisijate poolt kasutatavad alad 

1. Reisijateruumid peavad olema: 

a) paigutatud kõikidel tekkidel põrkevaheseinast ahtri poole ja juhul kui reisijateruumid 
on vaheseinte teki all, peavad need olema eespool ahterpiigi vaheseina tasandit ja 

b) gaasikindlalt eraldatud masina- ja katlaruumidest; 

c) nii korraldatud, et artikli 7.02 kohased vaateliinid neid ei läbiks. 
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2. Artiklis 11.13 osutatud kapid ja ruumid tuleohtlike vedelike hoidmiseks peavad asuma 
väljaspool reisijate poolt kasutatavat piirkonda. 

3. Reisijateruumide väljapääsude arv ja laius peab vastama järgmistele kriteeriumitele: 

a) Ruumidel või ruumide rühmadel, mis on konstrueeritud või sisustatud 30 ja enamale 
reisijale või kus on koid 12 või enamale reisijale, peab olema vähemalt kaks 
väljapääsu. Ühepäevareiside laevadel võib üks neid kahest väljapääsust olla 
asendatud avariiväljapääsuga. 

b) Kui ruumid paiknevad vaheseinte teki all, võib üheks neist väljapääsudest olla 
artikli 15.02 lõike 10 kohane veekindel vaheseinauks, mis viib kõrvalsektsiooni, 
millest pääseb otse ülemisele tekile. Teine väljapääs peab viima otse, või kui see 
vastavalt punktile a on lubatud, siis avariiväljapääsuna väliskeskkonda või vaheseinte 
tekile. See nõue ei kehti individuaalkajutite suhtes. 

c) Punktide a ja b kohased väljapääsud peavad olema piisavalt korraldatud ning nende 
puhaslaius peab olema vähemalt 0,80 m ja puhaskõrgus vähemalt 2,00 m. Reisijate 
kajutite ja muude väikeste ruumide uste puhaslaius võib olla vähendatud 
0,70 meetrile. 

d) Ruumidel ja ruumide rühmadel, mis on mõeldud rohkem kui 80 reisijale, peab 
kõikide reisijatele mõeldud ning nende poolt avariiolukorras kasutatavate 
väljapääsude laiuste summa olema vähemalt 0,01 m reisija kohta. 

e) Kui väljapääsude kogulaius on määratud kindlaks reisijate arvuga, peab iga 
väljapääsu laius olema vähemalt 0,005 m reisija kohta. 

f) Avariiväljapääsudel peab kõige lühem külg olema vähemalt 0,60 m pikk või on 
nende minimaalne diameeter 0,70 m. Need peavad avanema evakueerumise suunas 
ning olema mõlemalt poolt märgistatud. 

g) Liikumispuudega inimeste ruumide väljapääsude puhaslaius peab olema vähemalt 
0,90 m. Väljapääsud, mille kaudu puudega inimesed laeva lähevad ja sealt lahkuvad, 
peavad olema puhaslaiusega vähemalt 1,50 m. 

4. Reisijateruumide uksed peavad vastama järgmistele kriteeriumitele: 

a) Uksed avanema väljapoole või olema liuguksed, ühenduskoridoridesse viivad uksed 
välja arvatud. 

b) Kajutiuksed peavad olema tehtud nii, et neid oleks võimalik ka väljaspool igal ajal 
avada. 
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c) Ajamiga liigutatavad uksed peavad avanema kergelt, kui antud mehhanismi toites 
tekib rike. 

d) Liikumispuudega inimestele kasutamiseks mõeldud ustel peab olema ukse avanemise 
suunas minimaalselt 0,60 m vahe ukseraami lukupoolse külje siseserva ja 
kõrvaloleva ristseina vahel. 

5. Reisijateruumide uksed peavad vastama järgmistele kriteeriumitele: 

a) Nende puhaslaius peab olema vähemalt 0,80 m või kui need viivad ruumidesse, mida 
kasutab rohkem kui 80 reisijat, siis vähemalt 0,01 m reisija kohta. 

b) Nende puhaskõrgus ei tohi olla väiksem kui 2,00 m. 

c) Liikumispuudega inimestele kasutamiseks mõeldud ühenduskoridoride puhaslaius 
peab olema 1,30 m. Rohkem kui 1,50 m laiustes koridorides peab kummalgi pool 
olema käsipuu. 

d) Kui reisijatele mõeldud laeva osa või ruumi ühendab muu laevaga üks koridor, peab 
selle puhaslaius olema vähemalt 1,00 m. 

e) Ühenduskoridorides ei tohi olla astmeid. 

f) Need peavad viima üksnes avatud tekkidele, ruumidesse või treppide juurde. 

g) Ühenduskoridoride tupikotsad ei tohi olla pikemad kui 2 meetrit. 

6. Lisaks lõike 5 sätetele peavad pääseteed vastama ka järgmistele nõuetele: 

a) Trepid, väljapääsud ja avariiväljapääsud peavad olema nii paigutatud, et tulekahju 
korral ükskõik millisel nimetatud alal oleks võimalik ohutult evakueerida teistel 
aladel olijad. 

b) Pääseteed peavad viima kõige lühemat teed mööda lõike 8 kohastele 
evakuatsioonialadele. 

c) Pääseteed ei tohi läbida masinaruume või kambüüsi. 

d) Pääseteedel ei tohi üheski kohas olla redelipulki, redeleid või sarnaseid paigaldisi. 

e) Pääseteede uksed peavad olema ehitatud nii, et need ei vähendaks artikli 5 lõigete a 
või d osutatud pääsetee minimaalset laiust. 

f) Pääseteed ja avariiväljapääsud peavad olema selgelt tähistatud. Need peavad olema 
valgustatud avariivalgustussüsteemi abil. 
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7. Pääseteedel ja avariiväljapääsudel peab olema sobiv juhendamissüsteem ohutuse 
tagamiseks. 

8. Kõikide laeva pardal viibivate inimeste jaoks peavad olema kogunemisalad, mis vastavad 
järgmistele nõuetele: 

a) Kogunemisalade kogupindala ruutmeetrites peab vastama vähemalt järgmise 
valemiga saadud väärtusele: 

 Ühepäevareiside laeva puhul: AS = 0,35 · Fmax [m²] 

 Kajutitega laevade puhul: AS = 0,45 · Fmax [m²] 

 Käesolevas valemis kohaldatakse järgmisi mõisteid: 

 Fmax  maksimaalne lubatud reisijate arv pardal 

b) Iga evakueerumis- või kogunemisala peab olema suurem kui 10 m2. 

c) Kogunemisaladel ei tohi olla mööblit, ei teisaldatavat ega laeva külge kinnitatut. 

d) Kui ruumis, kus asuvad kogunemisalad, on teisaldatavat mööblit, tuleb see libisemise 
vältimiseks asjakohaselt kinnitada. 

e) Evakuatsioonialadelt peab olema hõlbus juurdepääs päästevarustusele. 

f) Peab olema võimalik evakueerida inimesi ohutult nendelt evakuatsioonialadelt laeva 
ükskõik kummalt küljelt. 

g) Kogunemisalad peavad olema ülalpool ujuvusvaru veeliini. 

h) Kogunemis- ja ohutusalad peavad olema näidatud ohutusplaanil ning olema 
tähistatud laeva pardal. 

i) Kui ruumis, kuhu on määratud kogunemisalad, on kinnitatud istmeid või pinke, tuleb 
punkti a kohaselt kogunemisala pindala välja arvutades arvestada vastava inimeste 
arvuga. Kui arvestatakse inimeste arvuga teatud ruumis, kelle jaoks seal on 
kinnitatud istmeid ja pinke, ei tohi see arv siiski ületada inimeste arvu, kelle jaoks 
antud ruumi kogunemiskohad on juurdepääsetavad. 

j) Punktide d ja i sätteid kohaldatakse ka vabade tekkide kohta, kuhu on määratud 
kogunemisalad. 

k) Kui ühiselt kasutatavad artikli 15.09 lõikele 5 vastavad päästevahendid on pardal 
kättesaadavad, võib nende inimeste arvu, kellele need on kättesaadavad, arvestamata 
jätta, kui arvutatakse punktis a osutatud kogunemisalade kogupindala. 
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l) Kuid kõikidel juhtudel, kui punktides i kuni k tehakse vähendusi, peab punkti a 
kohane kogupindala olema piisav vähemalt 50% reisijate maksimaalselt lubatud 
arvust. 

9. Reisijatealade trepid ja trepimademed peavad vastama järgmistele nõuetele: 

a) Need peavad olema ehitatud vastavalt Euroopa standardile EN 13056 2000. 

b) Nende puhaslaius peab olema vähemalt 0,80 m või kui need viivad 
ühenduskoridoridesse või aladele, mida kasutab rohkem kui 80 reisijat, siis vähemalt 
0,01 m reisija kohta. 

c) Nende puhaslaius peab olema vähemalt 1,00 m, kui need on reisijatele mõeldud 
ruumi ainsaks juurdepääsuks. 

d) Kui samas ruumis ei ole vähemalt ühte treppi laeva kummalgi küljel, peavad need 
paiknema ohutul alal. 

e) Lisaks peavad liikumispuudega inimestele kasutamiseks mõeldud trepid vastama 
järgmistele nõuetele: 

aa) trepi kalle ei tohi ületada 38°; 

bb) trepi puhaslaius peab olema vähemalt 0,90 m; 

cc) keerdtrepid ei ole lubatud, 

dd) trepid ei tohi olla laeva suunaga risti; 

ee) trepi käsipuud peavad ulatama umbes 0,30 m trepi üla- ja alaotsast kaugemale, 
kuid ei tohi piirata liikumisteid; 

ff) käsipuud, vähemalt esimese ning viimase trepiastme esikülg ning 
põrandakatted trepi otste juures peavad olema värviga esile toodud. 

Liikumispuudega inimestele mõeldud liftid ja tõsteseadmed, nagu näiteks trepiliftid ja 
tõsteplatvormid, peavad olema ehitatud asjakohase standardi või liikmesriigi eeseeskirjade 
kohaselt. 
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10. Reisijatele mõeldud teki osad ning need osad, mis pole kinnised, peavad vastama 
järgmistele nõuetele: 

a) Need peavad olema ümbritsetud kinnitatud umbreelingu või vähemalt 1,00 m 
kõrguse kaitsereelinguga või reelinguga, mis vastab Euroopa standard EN 711: 1995 
konstruktsioonitüübile PF, PG või PZ. Liikumispuudega inimestele kasutamiseks 
mõeldud umbreelingud ja reelingud peavad olema vähemalt 1,10 m kõrged. 

b) Laevamineku või laevast väljumise avad ja varustus ning lastimis- ja lossimisavad 
peavad olema sellised, et neid oleks võimalik kaitsta ning nende puhaslaius peab 
olema vähemalt 1,00 m. Avad, mida tavaliselt kasutavad liikumispuudega isikud 
laevaminekuks ja laevast väljumiseks, peavad olema puhaslaiusega vähemalt 1,50 m. 

c) Kui laevamineku ja laevast lahkumise avasid ja varustust ei ole võimalik 
roolikambrist jälgida, tuleb kasutada optilisi või elektroonilisi abivahendeid. 

d) Istuvad reisijad ei tohi varjata artiklis 7.02 sätestatud vaateliine. 

11. Laeva osad, mis pole reisijatele mõeldud, eriti juurdepääs roolikambrile, vintsidele ja 
masinaruumidele, peavad olema kindlustatud lubamatute sisenemiste vastu. Iga sellise 
juurdepääsu juures peab olema nähtaval kohal I liite joonisele 1 vastav sümbol. 

12. Maabumissillad peavad olema ehitatud vastavalt Euroopa standardile EN 14206: 2003. 
Erandina artikli 10.02 lõike 2 punktist d võivad need olla lühemad kui 4 m. 

13. Liikumispuudega inimestele mõeldud liikumisteede puhaslaius peab olema 1,30 m ning 
seal ei tohi olla rohkem kui 0,025 m kõrguseid astmeid või lävesid. Liikumispuudega 
inimestele mõeldud liikumisteede seintel peavad olema põrandast 0,90 m kõrgusel 
käsipuud. 

14. Liikumisteede klaasuksed ja -seinad ning aknaklaasid peavad olema eelpingestatud klaasist 
või lamineeritud klaasist. Need võivad olla ka sünteetilisest materjalist, kui tuleohutuse 
seisukohalt on lubatud. 

Läbipaistvad uksed ja kuni põrandani ulatuvad liikumisteede läbipaistvad seinad peavad 
olema nähtavalt märgistatud. 
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15. Panoraampaneelidest tekiehitised või nende katused võivad olla valmistatud üksnes 
sellistest materjalidest, mis õnnetuse korral nii suurel määral kui võimalik vähendavad 
pardal olevate inimeste vigastuste saamise ohtu. 

16. Joogiveesüsteemid peavad vastama vähemalt artikli 12.05 nõuetele. 

17. Reisijatel peavad olema kasutada tualettruumid. Vähemalt üks tualettruum peab olema 
varustatud liikumispuudega inimestele asjakohase standardi või liikmesriigi eeskirjade 
kohaselt ning sellele peab olema juurdepääs liikumispuudega inimestele kasutamiseks 
mõeldud aladelt. 

18. Avatava aknata kajutid peavad olema ühendatud ventilatsioonisüsteemiga. 

19. Analoogselt sellega peavad ka laevapere liikmete ja laevapersonali eluruumid vastama 
käesoleva artikli sätetele. 

Artikkel 15.07 

Käitursüsteem 

Lisaks käitursüsteemile peavad laevad olema varustatud teise sõltumatu jõuseadmega, millega 
tagatakse peajõuseadet mõjutava rikke korral laeva edasiliikumine omal jõul väikseimal 
roolimiskiirusel. 
Teine sõltumatu käitursüsteem peab asuma eraldi masinaruumis. Kui neil masinaruumidel on 
ühiseid piirdeid, peavad need olema ehitatud artikli 15.11 lõike 2 kohaselt. 

Artikkel 15.08 

Ohutusseadised ja -varustus 

1. Kõikidel reisilaevadel peavad olema artiklis 7.08 sätestatud omavahelise sidepidamise 
vahendid. Nendele vahenditele peab olema juurdepääs tööruumides ja artikli 15.06 lõikes 8 
osutatud reisijate kogunemis- ja evakueerimisaladel, kui seal ei ole otsesidet 
roolikambriga. 
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2. Kõik reisijatealad peavad olema hõlmatud valjuhääldisüsteemiga. Süsteem peab olema 
konstrueeritud nii, et oleks tagatud edastatava teabe selge eristamine taustmürast. Kui 
otseside roolikambri ja reisijatealade vahel on olemas, ei ole valjuhääldid kohustuslikud. 

3. Laeval peab olema häiresüsteem. Süsteem peab koosnema: 

a) Häiresüsteemist, mis võimaldab reisijatel, laevapere liikmetel ja pardapersonalil 
hoiatada ohu eest laeva juhtkonda ja meeskonda. 

 Selle häire võib anda ainult laeva juhtkonna ja laevapere jaoks ettenähtud aladel, 
seda häiret peab saama lõpetada ainult laeva juhtkond. Häiret peab saama anda 
vähemalt järgmistest kohtadest: 

aa) igast kajutist; 

bb) koridorist, liftist ja trepišahtist, kusjuures kaugus lähima häirepäästikuni ei tohi 
olla üle 10 m ning igas veekindlas sektsioonis peab olema vähemalt üks 
häirepäästik; 

cc) salongides, söögiruumides ning sarnastes puhkeruumides; 

dd) liikumispuudega inimestele mõeldud tualettruumides; 

ee) masinaruumides, kambüüsis ja muudes sarnastes ruumides, kus on tulekahju 
tekkimise oht; 

ff) külmruumides ja muudes hoiuruumides. 

 Häirepäästik peab asuma põrandast 0,85 – 1,10 m kõrgusel. 

b) Häiresüsteem, mis võimaldab laeva juhtkonnal teatada ohust reisijatele. 

 See häiresignaal peab olema selgelt ja eksimatult kuuldav kõikides reisijatele 
juurdepääsetavates ruumides. Seda häiret peab sama anda roolikambrist ja kohast, 
mis on pidevalt mehitatud. 

c) Häiresüsteem, mis võimaldab laeva juhtkonnal teatada ohust laevaperele ja 
pardapersonalile. 

 Artikli 7.09 lõike 1 osutatud häiresüsteem peab hõlmama ka laevapersonali 
puhkeruume, külmruumi ja muid hoiuruume. 

Häirepäästikud peavad olema kaitstud tahtmatu kasutamise eest. 



 
13274/1/05 REV 1  MS/kro 170 
II LISA DG C III  ET 

4. Joogiveetankidel peab olema veetaseme näitur. 

5. Laevas peab olema kaks mootoriga pilsipumpa. 

6. Laevas peab olema artikli 8.06 lõikele 4 vastav püsivalt paigaldatud pilsisüsteem. 

7. Külmruumide uksi peab olema võimalik avada seestpoolt isegi siis, kui need on lukustatud. 

8. Kui teki all asuvatesse ruumides on CO2 tõkestussüsteemid, peavad need ruumid olema 
varustatud automaatsete ventilatsiooniseadmetega, mis hakkavad tööle ruumi ukse või 
luugi avamisel. Ventilatsioonikanalid peavad ulatuma selliste ruumide põrandast 0,05 m 
allapoole. 

9. Lisaks artikli 10.02 lõike 2 punktile f vastavale sidemepakile peab laevas olema piisaval 
arvul täiendavaid sidemepakke. Sidemetepakid ning nende hoiukohad peavad vastama 
artikli 10.02 lõike 2 punktis f sätestatud nõuetele. 

Artikkel 15.09 

Päästevarustus 

1. Lisaks artikli 10.05 lõikes 1 nimetatud päästepoidele peavad kõik teki osad, mis on 
mõeldud reisijatele ja mis pole kinnised, olema Euroopa standardi EN 14144: 2003 
kohaselt varustatud päästepoidega laeva mõlemal küljel vahekaugusega mitte üle 20 m. 

 Pooled ettenähtud päästepoidest peavad olema varustatud ujuvnööriga, mis on vähemalt 
30 m pikk ja mille diameeter on 8-11 mm. Ülejäänud poid peavad olema varustatud 
isesüttiva patareidel töötava tulega, mis vees ei kustu. 
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2. Lisaks lõikes 1 osutatud päästepoidele peavad olema kättesaadavad ja kasutamisvalmis 
järgmised vahendid: 

a) artikli 10.05 lõikele 2 vastav individuaalne päästevarustus laevapersonalile, kes 
vastutab turvaplaanis ette nähtud ülesannete täitmise eest; 

b) Euroopa standarditele N 395: 1998 või EN 396: 1998 vastav individuaalne 
kaitsevarustus muule laevapersonalile. 

3. Reisilaevadel peavad olema sobivad vahendid inimeste ohutuks siirdamiseks madalasse 
vette, kaldale või teisele laevale. 

4. Lisaks lõigetes 1 ja 2 osutatud päästevarustusele peab Euroopa standardite EN 395: 1998 
või EN 396: 1998 kohane päästevarustus olema kättesaadav 100% reisijatele nende 
suurimast lubatud arvust. 

Kui lõikes 1 osutatud individuaalsed päästevahendid ei sobi ka lastele, peab Euroopa 
standardi EN 395: 1998 kohane laste individuaalne päästevarustus kaaluga mitte üle 30 kg 
olema kättesaadav 10% reisijatele nende suurimast lubatud arvust. 

5. Mõiste “ühispäästevahendid” hõlmab artiklile 10.04 vastavaid jollisid ja päästeparvesid. 

Päästeparved peavad: 

a) olema varustatud tekstiga, kus on kirjas nende otstarve ja ettenähtud kasutajate arv; 

b) võimaldama istumiskohti lubatud arvule inimestele; 

c) olema ujuvusega vähemalt 750 N inimese kohta magedas vees; 

d) olema varustatud reisilaeva külge kinnitatud köiega, mis ei lase päästeparvel eemale 
triivida; 

e) olema valmistatud sobivatest materjalidest ning taluma õli, õlitooteid ja temperatuuri 
kuni 50°C. 

f) omandama ja säilitama stabiilse diferendi ning seoses sellega olema varustatud 
asjakohaste vahenditega, millest neil näidatud arv inimesi saab kinni haarata; 
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g) olema värvitud florestseeruva oranži värviga või omama florestseeruvaid pindasid, 
mis on nähtavad kõikidest külgedest ja mille pindala on vähemalt 100 cm2; 

h) olema sellised, et üks inimene saab neid kiiresti ja ohutult kinnitatud asendist 
vabastada ja üle parda heita või olema kinnitatud asendist vette lastavad; 

i) olema varustatud asjakohaste evakuatsioonivahenditega artikli 15.06 lõikes 8 
osutatud evakuatsioonialadelt päästeparvedele evakueerimiseks, kui vertikaalne 
vahemaa evakuatsioonialade ja suurima süvise veejoone tasandi vahel on suurem 
kui 1 m. 

6. Täiendavad ühispäästevahendid on päästevahendite üksused, mis tagavad paljude inimeste 
vee peal püsimise. Need peavad: 

a) olema varustatud tekstiga, kus on kirjas nende otstarve ja ettenähtud kasutajate arv; 

b) olema ujuvusega vähemalt 100 N inimese kohta magedas vees; 

c) olema valmistatud sobivatest materjalidest ning taluma õli, õlitooteid ja temperatuuri 
kuni 50°C; 

d) omandama ja säilitama stabiilse diferendi ning seoses sellega olema varustatud 
asjakohaste vahenditega, millest neil näidatud arv inimesi saab kinni haarata; 

e) olema värvitud florestseeruva oranži värviga või omama florestseeruvaid pindasid, 
mis on nähtavad kõikidest külgedest ja mille pindala on vähemalt 100 cm2; 

f) olema sellised, et üks inimene saab neid kiiresti ja ohutult kinnitatud asendist 
vabastada ja üle parda heita või olema kinnitatud asendist vette lastavad. 

7. Täispuhutavad ühispäästevahendid peavad lisaks sellele: 

a) koosnema kahest eraldi õhukambrist; 

b) täituma õhuga automaatselt või olema poolautomaatselt täidetavad; 

c) hoolimata kantavast koormast omandama ja säilitama stabiilse diferendi isegi siis, 
kui vaid pooled kambritest on õhku täis. 

8. Ühispäästevahendid peavad olema kinnitatud laevas nii, et vajaduse korral oleks neid 
võimalik kergseti ja ohutult kätte saada. Varjatud hoidekohad peavad olema selgelt 
märgistatud. 
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9. Päästevahendeid tuleb kontrollida tootja juhendite kohaselt. 

10. Jollil peab olema mootor ja prožektor. 

11. Olemas peab olema sobiv kanderaam. 

Artikkel 15.10 

Elektriseadmed 

1. Valgustamiseks on lubatud kasutada üksnes elektriseadmeid. 

2. Artikli 9.16 lõikes 3 kohaldatakse täiendavalt ka reisijate vahekäikudele ja 
puhkeruumidele. 

3. Järgmistes ruumides ja kohtades peab olema piisav valgustus ja avariivalgustus: 

a) kohtades, kus hoitakse päästevahendeid ning kus neid vahendeid tavaliselt 
kasutamiseks ette valmistatakse; 

b) pääseteed, reisijate juurdepääsud, kaasa arvatud maabumissillad, sisse- ja 
väljapääsud, ühenduskoridorid, liftid ja kajutitrepid, kajutid ja eluruumid; 

c) pääseteede ja avariiväljapääsude märgistus; 

d) muudel aladel, mis on mõeldud liikumispuudega inimestele kasutamiseks; 

e) tööruumid, masinaruumid, ruumid roolimehhanismi jaoks ning nende väljapääsud; 

f) roolikamber; 

g) avarii-jõuseadme ruum; 

h) kohad, kus asuvad tulekustutid ja tulekustutusvahendite juhtimisseadised; 

i) kohad laevas, kus reisijad, pardapersonal ja laevapere kogunevad ohu korral. 
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4. Laevas peab olema avariijõujaam, mis koosneb avarii-jõuallikast ja avarii-kilbist, mis 
juhul, kui järgmiste elektriseadmete toide katkeb, hakkab neid viivitamata elektriga 
varustama, kui antud seadmel pole oma toiteallikat: 

a) signaaltuled; 

b) seadised hoiatushelisignaalide andmiseks; 

c) lõikele 3 vastav avarii-valgustus; 

d) raaditelefoniseadmed; 

e) häire- valjuhääldi- ja omavahelise sidepidamise süsteemid; 

f) artikli 10.02 lõike 2 punktile i vastavad prožektorid; 

g) tulekahju häiresüsteem; 

h) muud ohutusseadmed, nagu näiteks automaatsed survestatud sprinklersüsteemid või 
tulekustutuspumbad; 

i) liftid ja tõsteseadmed artikli 15.06 lõike 9 teise lause tähenduses. 

5. Avariivalgustuse armatuurid peavad olema sellistena märgistatud. 

6. Avariijõujaam peab paiknema väljaspool peamasinaruumi, väljaspool artikli 9.02 lõikes 1 
osutatud jõuallikate paigaldamiseks kasutatavaid ruume ning väljaspool ruumi, kus asub 
peakilp; see peab olema antud ruumidest eraldatud artikli 15.11lõikele 2 vastavate 
piiretega. 

Elektriseadmete avariiolukorras kasutatavad toitekaablid peavad olema paigaldatud ja 
suunatud nii, et oleks säilitatud nimetatud seadmete varustamine elektriga tulekahju või 
üleujutuse korral. Neid kaableid ei tohi kunagi viia läbi peamasinaruumi, kambüüsi või 
ruumide, kus asuvad peaenergiaallikas ning sellega ühendatud seadmed, välja arvatud siis, 
kui vooluga on vaja varustada nende ruumide avariiseadmeid. 

Avarii-jõujaamad peavad asuma ülalpool ujuvusvaru veeliini. 
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7. Avariijõuallikatena on lubatud kasutada järgmisi seadmeid: 

a) abiseadet, mille kütuse toitesüsteem on peamasinast sõltumatu ja millel on eraldi 
jahutussüsteem, seade hakkab elektrisüsteemi rikke korral tööle ning võtab 
energiavarustuse 30 sekundi jooksul automaatselt üle või mida saab käsitsi sisse 
lülitada, kui see asub roolikambri või mis tahes muu laevapere liikmetega pidevalt 
mehitatud ruumi vahetus läheduses, ning mis on 30 sekundi jooksul võimeline 
hakkama iseseisvalt vooluvajadusi katma; või 

b) akupatareisid, mis lülituvad elektrisüsteemi rikke korral automaatselt sisse või mida 
saab käsitsi sisse lülitada, kui need asuvad roolikambri või mõne muu laevapere 
liikmetega pidevalt mehitatud ruumi vahetus läheduses. Need seadmed peavad 
suutma toita eespool nimetatud energiatarbijaid ettenähtud ajavahemiku jooksul ilma 
uuesti laadimiseta ning ilma lubamatu pingelanguseta. 

8. Avariienergiavarustusele kavandatud tööperiood määratakse kindlaks reisilaeva 
kasutusotstarbe kohaselt. See ei tohi olla lühem kui 30 minutit. 

9. Elektrisüsteemide isolatsiooni vastupidavust ja maandust tuleb katsetada artiklis 2.09 
ettenähtud kontrollide ajal. 

10. Artikli 9.02 lõikele 1 vastavad jõuallikad peavad olema üksteisest sõltumatud. 

11. Pea- või avariijõuseadmete rikked ei tohi vastastikku teineteise töökindlust mõjutada. 

Artikkel 15.11 

Tulekaitse 

1. Materjalide ja komponentide sobivus tulekaitseks määratakse kindlaks tunnustatud 
katsetusasutuse poolt asjakohaste katsetusmeetoditega. 

a) Katsetusasutus peab vastama: 

aa) Tulekatsekoodeksis või 

bb) Euroopa standardis EN ISO/IEC 17025: 2000, mis käsitleb katsetamis- ja 
kalibreerimislaboratooriumite pädevuse üldnõudeid, esitatud nõuetele. 
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b) Materjalide mittesüttivuse määramise tunnustatud katsemeetodid on järgmised: 

aa) Tulekatsekoodeksi I lisa 1. osa ja 

bb) samaväärsed eeskirjad, mis üks liikmesriikidest on vastu võtnud. 

c) Materjalide leegileviku aeglustavuse määramise tunnustatud katsemeetodid on 
järgmised: 

aa) vastavad nõuded tulekatsekoodeksi I lisa 5. osas ( pindsüttivuse katsed), 6. osas 
(tekikatete katse), 7. osas (rippuvate tekstiilide ja plastmaterjalide katse), 
8. osas (polsterdatud mööbli katse) ja 9. osas (magamisvarustuse komponentide 
katse) ja 

bb) samaväärsed eeskirjad, mis üks liikmesriikidest on vastu võtnud. 

d) Tulekindluse määramise tunnustatud katsemeetodid on järgmised: 

aa) IMO resolutsioon A.754 (18) ja 

bb) samaväärsed eeskirjad, mis üks liikmesriikidest on vastu võtnud. 

2. Piirded peavad olema konstrueeritud vastavalt järgmisele tabelile: 

Tabel nende ruumide piirete kohta, kuhu artikli 10.03 kohaselt survestatud 
sprinklersüsteeme ei paigaldata 

Ruumid Juhtimis-
keskused 

Trepi-
šahtid 

Kogu-
nemisalad

Salongid Masina-
ruumid 

Kambüü-
sid 

Hoiuruumid

Juhtimiskeskused – A0 A0/B151 A30 A60 A60 A60 
Trepišahtid  – A0 A30 A60 A60 A60 
Kogunemisalad   – A30/B152 A60 A60 A60 
Salongid    -/B153 A60 A60 A60 
Masinaruumid     A60/A04 A60 A60 
Kambüüsid      A0 A60/B155 
Hoiuruumid       – 

                                                 
 
 
1 Juhtimiskeskusi ja sisemisi kogunemisalasid eraldavad piirded peavad vastama tüübile A0, 

kuid väljas asuvaid kogunemisalasid eraldavad piirded üksnes tüübile B15. 
2 Salonge ja sisemisi kogunemisalasid eraldavad piirded peavad vastama tüübile A 30, kuid 

väljas asuvaid kogunemisalasid eraldavad piirded üksnes tüübile B15. 
3 Kajutite vahelised piirded, piirded kajutite ja koridoride vahel ning punktile 10 vastavad 

salongide vertikaalsed piirded peavad vastama tüübile B15, survestatud sprinklersüsteemiga 
varustatud ruumide puhul tüübile B0. 

4 Artikli 15.07 ja artikli 15.10 punkti 6 kohased piirded masinaruumide vahel peavad vastama 
tüübile A60; muudel juhtudel peavad need vastama tüübile A0. 

5 B15 on piisav piiretele ühelt poolt kambüüside ning teiselt poolt külmruumide ja 
pardavarude hoiuruumide vahel. 
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Tabel nende ruumide piirete kohta, kuhu artikli 10.03 kohaselt survestatud 
sprinklersüsteemid paigaldatakse 

Ruumid Juhtimis-
keskused 

Trepi-
šahtid 

Kogu-
nemisalad

Salongid Masina-
ruumid 

Kam-
büüsid 

Hoiu-
ruumid 

Juhtimiskeskused – A0 A0/B151 A0 A60 A60 A30 
Trepišahtid  – A0 A0 A60 A30 A0 
Kogunemisalad   – A30/B152 A60 A60 A60 
Salongid    –/B03 A60 A30 A0 
Masinaruumid     A60/A04  A60 A60 
Kambüüs      – B15 
Hoiuruumid       – 

a) Tüübi A piireteks on vaheseinad, seinad ja tekid, mis peavad olema: 

aa) valmistatud terasest või sellega võrdväärsest materjalist; 

bb) asjakohaselt jäigastatud; 

cc) isoleeritud heakskiidetud mittesüttiva materjaliga selliselt, et tulepoolse külje 
vastasküljel ei tõuse keskmine temperatuur rohkem kui kuni 140°C üle esialgse 
temperatuuri ning mitte üheski punktis, kaasa arvatud tühikud ühenduste 
juures, ei tõuse temperatuur rohkem kui 180°C üle esialgse temperatuuri 
järgmistes kindlaksmääratud ajavahemikes: 

Tüüp A60 60 minutit 

Tüüp A30 30 minutit 

Tüüp A0 0 minutit 

dd) ehitatud nii, et oleks välditud suitsu ja leekide edasiminek kuni tavalise 
ühetunnise tulekatse lõpuni. 

b) Tüübi B piireteks on vaheseinad, seinad, tekid, laed ja vooderdised, mis peavad 
olema: 

aa) valmistatud heakskiidetud tulekindlast materjalist. Peale selle peavad kõik 
piirete tootmiseks ja kokkupanekuks kasutatavad materjalid olema 

                                                 
 
 
1 Juhtimiskeskusi ja sisemisi kogunemisalasid eraldavad piirded peavad vastama tüübile A0, 

kuid väljas asuvaid kogunemisalasid eraldavad piirded üksnes tüübile B15. 
2 Salonge ja sisemisi kogunemisalasid eraldavad piirded peavad vastama tüübile A 30, kuid 

väljas asuvaid kogunemisalasid eraldavad piirded üksnes tüübile B15. 
3 Kajutite vahelised piirded, piirded kajutite ja koridoride vahel ning punktile 10 vastavad 

salongide vertikaalsed piirded peavad vastama tüübile B15, survestatud sprinklersüsteemiga 
varustatud ruumide puhul tüübile B0. 

4 Artikli 15.07 ja artikli 15.10 punkti 6 kohased piirded masinaruumide vahel peavad vastama 
tüübile A60; muudel juhtudel peavad need vastama tüübile A0. 
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mittesüttivad, välja arvatud vooderdis, mis peab toimima vähemalt 
leegiaeglustajana; 
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bb) sellise isoleerimisväärtusega, et tulepoolse külje vastasküljel ei tõuse keskmine 
temperatuur rohkem kui kuni 140°C üle esialgse temperatuuri ning mitte 
üheski punktis, kaasa arvatud tühikud ühenduste kohal, ei tõuse temperatuur 
rohkem kui 225ºC üle esialgse temperatuuri järgmistes kindlaksmääratud 
ajavahemikes: 

Tüüp B15 15 minutit 

Tüüp B0 0 minutit 

cc) ehitatud nii, et oleks välditud suitsu ja leekide edasiminek kuni tavalise 
ühetunnise tulekatse lõpuni. 

c) Et tagada vastavus eespool nimetatud tulepüsivuse ja temperatuuri tõusu kohta 
käivate sätetega, võib kontrollorgan tulekatsekoodeksi kohaselt nõuda piirete valimi 
katsetamist. 

3. Ruumides, välja arvatud masinaruumides ja hoiuruumides kasutatavad värvid, lakid ja 
muud pinnatöötlusvahendid peavad olema leekiaeglustavad. Vaibad, riidematerjalid, 
kardinad ning muud ripptekstiilid, samuti polsterdatud mööbel ning voodivarustuse 
komponendid peavad olema leekiaeglustavad, kui ruumides, kus need asuvad, ei ole 
artikli 10.03a kohast survestatud sprinklersüsteemi. 

4. Kui salongides ei ole artikli 10.03a kohast survestatud sprinklersüsteemi, peavad salongide 
laed ja seinakatted, kaasa arvatud karkass, olema valmistatud mittesüttivatest materjalidest, 
välja arvatud nende pealispinnad, mis peavad olema vähemalt leekiaeglustavad. 

5. Kui salongides, mida kasutatakse kogunemiskohtadena, ei ole artikli 10.03a kohast 
survestatud sprinklersüsteemi, peab nende mööbel ja sisseseade olema valmistatud 
mittesüttivatest materjalidest. 

6. Värvid, lakid ja muud materjalid, mida laeva sisemuses tulega kokku puutuda võivates 
kohtades kasutatakse, ei tohi tekitada rohket suitsu või mürgiseid aineid. Seda tuleb 
tõendada tulekatsekoodeksi sätete kohaselt. 

7. Salongide isolatsioonimaterjalid peavad olema mittesüttivad. Seda ei kohaldata 
jahutusvedelike torude isolatsioonile. Nende torude isolatsioonimaterjali pealispind peab 
olema vähemalt leekiaeglustav. 
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8. Lõike 2 kohaste piirete uksed peavad vastama järgmistele nõuetele: 

a) need peavad vastama samadele punktis 2 esitatud nõuetele kui piirded ise; 

b) punktile 10 vastavates piiretes ning masinaruumide, kambüüside ja trepišahtide 
piiretes peavad olema isesulguvad uksed; 

c) isesulguvad uksed, mis laeva tavakäituse ajal on avatud, peavad olema sellised, et 
neid saab sulgeda pardapersonaliga või laevapere liikmetega pidevalt mehitatud 
kohast. Kui uks on kaugjuhtimisega suletud, peab olema võimalik seda kohapeal 
ohutult uuesti avada ja sulgeda; 

d) artiklile 15.02 vastavaid veetihedaid uksi ei ole vaja isoleerida. 

9. Lõikele 2 vastavad seinad peavad olema pidevad tekist kuni tekini või pidevate lagede 
otsteni, mis rahuldab samad nõuded, kui lõikes 2 osutatud. 

10. Järgmised reisijatealad peavad olema jagatud lõikes 2 osutatud vertikaalsete piiretega: 

a) reisijatealad, mille kogupindala on üle 800 m³; 

b) kajutitega reisijatealad, vahedega mitte üle 40 m. 

Vertikaalsed piirded peavad tavalistel käitamistingimustel olema suitsutihedad ning 
pidevad tekist tekini. 

11. Tühikud lagede kohal, põrandate all ja seinte taga tuleb eraldada mitte üle 14 meetriste 
vahemikega mittesüttivate tuuletõketega, mis isegi tulekahju korral moodustavad tõhusa 
tulekindla isoleerkihi. 

12. Trepid peavad olema tehtud terasest või sarnasest mittesüttivast materjalist. 

13. Sisetrepid ja liftid peavad kõikidel tasanditel olema ümbritsetud lõikele 2 vastavate 
seintega. Lubatud on järgmised erandid: 

a) seintega ei pea olema ümbritsetud trepp, mis ühendab vaid kahte tekki, kui ühel tekil 
on trepp lõike 2 kohaselt piiratud; 
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b) seintega ei pea olema ümbritsetud salongitrepp, kui see paikneb täiesti ruumi sees või 
kui 

aa) see ruum ulatub üksnes läbi kahe teki või kui 

bb) kõikidel tekkidel on sellesse ruumi paigaldatud artikli 10.03a kohane 
survestatud sprinklersüsteem, ruumil on artiklile 16 vastav 
suitsueemaldussüsteem ja selle kõikidelt tekkidelt pääseb trepišahti. 

14. Ventilatsiooni- ja õhuvarustussüsteemid peavad vastama järgmistele nõuetele: 

a) need peavad olema konstrueeritud nii, et süsteemid ise ei põhjustaks tule ja suitsu 
levikut; 

b) õhu sisse- ja väljalaskesüsteeme peab olema võimalik välja lülitada; 

c) ventilatsioonikanalid peavad olema valmistatud terasest või sarnasest mittesüttivast 
materjalist ning need peavad olema omavahel ja tekiehitistega ohutult ühendatud; 

d) kui ventilatsioonikanalid, mille ristlõige on üle 0,02 m2, läbivad lõikes 2 sätestatud 
tüübi A piirdeid või lõike 10 kohaseid piirdeid, peavad neil olema automaatsed 
tulesiibrid, mida saab juhtida pardapersonali või laevapere liikmetega pidevalt 
mehitatud kohast; 

e) kambüüside ja masinaruumide ventilatsioonisüsteemid peavad olema teiste alade 
ventilatsioonisüsteemidest eraldatud; 

f) õhu väljalaskekanalites peavad kontrollimise ja puhastamise jaoks olema 
lukustatavad avad. Avad peavad asuma tulesiibrite läheduses; 

g) kõiki sisseehitatud ventilaatoreid peab saama välja lülitada väljaspool masinaruumi 
asuvast keskusest. 

15. Kambüüsides peavad olema ventilatsioonisüsteemid ning õhupuhastiga pliidid. 
Õhupuhastite väljalaskekanalid peavad vastama lõike 14 nõuetele ning lisaks peavad nende 
sissetõmbeavade juures olema käsitsi liigutatavad tulesiibrid. 

16. Juhtimiskeskused, trepid ja sisemised evakuatsioonialad peavad olema varustatud 
loomulike või mehhaaniliste suitsueemaldussüsteemidega. Suitsueemaldussüsteemid 
peavad vastama järgmistele nõuetele: 
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a) need peavad olema piisava mahu ja töökindlusega; 

b) need peavad vastama reisilaeva käitamistingimustele, 

c) kui suitsueemaldussüsteemid töötavad ka ruumide peaventilaatoritena, ei tohi see 
takistada see nende suitsueemaldusfunktsiooni täitmist tulekahju korral; 

d) suitsueemaldussüsteemidel peab olema käsikäivitus; 

e) mehhaaniliste suitsueemaldussüsteemide tööd peab saama pardapersonaliga või 
laevapere liikmetega pidevalt mehitatud kohtadest juhtida; 

f) loomulikel suitsueemaldussüsteemidel peab olema käsitsi või eemaldussüsteemis 
asuva jõuallika abil juhitav avamismehhanism; 

g) käsikäivitus- ja avamisseadmetele peab juurde pääsema kaitstava ruumi seest või 
väljastpoolt seda ruumi. 

17. Salongid, mis ei ole laevapersonali või meeskonnaliikmete pideva järelevalve all, 
kambüüsid, masinaruumid ja muud tuleohtlikud ruumid peavad olema ühendatud nõuetele 
vastava tulekahju häiresüsteemiga. Tulekahju tekkimine ja täpne asukoht peavad olema 
automaatselt kuvatud pardapersonali või laevapere liikmete poolt püsivalt mehitatud kohas. 

Artikkel 15.12 

Tule kustutamine 

1. Lisaks artikli 10.03 kohastele käsitulekustutitele peavad laevas olema veel vähemalt 
järgmised käsitulekustutid: 

a) üks käsitulekustuti reisijateala üldpõrandapinna iga 120 m² kohta; 

b) üks käsitulekustuti 10-kajutilise rühma kohta, ümardatud ülespoole; 

c) üks käsitulekustuti igas kambüüsis ning kõikide ruumide läheduses, kus hoitakse või 
kasutatakse tuleohtlikke vedelikke. Kambüüsides peab olema kattekangas 
rasvapõlengute kustutamiseks. 
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Täiendavad tulekustutid peavad vastama artikli 10.03 lõikes 2 sätestatud nõuetele ning 
need peavad olema paigaldatud ja jaotatud laevas nii, et iga tulekahju puhul, sõltumata 
selle tekkimise ajast ja kohast, oleks võimalik viivitamata saada kätte tulekustuti. Igas 
köögis ja samuti juuksurisalongides ja parfümeeriakauplustes peab käepärast olema 
tulekustutusvaip. 

2. Reisilaevadel peab olema hüdrantsüsteem, mis koosneb: 

a) kahest piisava võimsusega mootoriga käitatavast tuletõrjepumbast, millest vähemalt 
üks on püsivalt paigaldatud; 

b) ühest tulekustutusliinist piisava arvu hüdrantidega, mis on püsivalt ühendatud 
tulekustutusvoolikutega, mille pikkus on vähemalt 20 m ning mille düüsid võivad 
vett pihustada või joana välja paisata ning millel on sulgemisseade. 

3. Hüdrantsüsteemid peavad olema konstrueeritud ja dimensioneeritud nii, et: 

a) igasse punkti laeval ulatuks vähemalt kaks erinevates kohtades asuvat hüdranti, 
kusjuures kummagi üksikvooliku pikkus ei ole rohkem kui 20 m; 

b) hüdrantide surve on vähemalt 300 kPa ja 

c) kõikidel tekkidel on võimalik tekitada vähemalt 6 m pikkune veejuga. 

Kui hüdrant paikneb kastis, peab selle välisküljel olema I liite joonisele 5 sarnane 
tulekustutusvooliku sümbol küljepikkusega vähemalt 10 cm. 

4. Keermestatud avadega või kraanidega hüdrandiventiilid peavad olema paigaldatud nii, et 
iga tulekustutusvoolikut on võimalik tuletõrjepumpade töötamise ajal lahti ühendada ja 
eemaldada. 

5. Siseruumide tulekustutusvoolikud peavad olema rullitud telgepidi kinnitatud rullidele. 

6. Tulekustutusseadmete materjalid peavad olema kas kuumuskindlad või sobivalt kaitstud 
rikkimineku eest kõrgel temperatuuril töötamisel. 

7. Torud ja hüdrandid peavad olema korraldatud nii, et külmumisvõimalus oleks välditud. 
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8. Tulekustutuspumbad peavad: 

a) olema paigaldatud või asuma eri ruumides; 

b) olema käitatavad üksteisest sõltumatult; 

c) igaüks eraldi kõikidel tekkidel säilitama hüdrantide vajaliku surve ning saavutama 
veejoa nõutava pikkuse; 

d) olema paigaldatud ahtrivaheseinast eespool. 

Tulekustutuspumpasid võib kasutada ka üldotstarbeliselt. 

9. Masinaruumides peab olema artikli 10.03b kohane püsivalt paigaldatud 
tulekustutussüsteem. 

10. Kajutitega laevadel peab olema: 

a) kaks kompaktset hingamisaparaadikomplekti, mis vastavad Euroopa standardile 
EN 137: 1993 koos Euroopa standardile EN 136: 1998 vastavate täismaskidega; 

b) kaks varustusekomplekti, mis koosnevad vähemalt kaitseülikonnast, kiivrist, 
saabastest, kinnastest, kirvest, raudkangist, taskulambist ja ohutusnöörist ning 

c) neli suitsupeakatet. 

Artikkel 15.13 

Ohutusmeetmed 

1. Reisilaevadel peab olema välja töötatud turvameetmete tagamise kord. Turvameetmete 
tagamise korras kirjeldatakse pardapersonali ja laevapere liikmete kohustusi järgmistes 
olukordades: 

a) avarii, 

b) tulekahju laevas, 

c) reisijate evakueerimine, 

d) inimene üle parda. 
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Arvestada tuleb seoses liikumispuudega isikutega võetavaid erimeetmeid. 

Turvameetmete tagamise korra kohaselt peavad pardapersonal ja laevapere liikmed oma 
töökohtadel täitma erinevaid ülesandeid. Laevaperele antavad erijuhtnöörid peavad 
tagama, et ohu korral suletakse viivitamatult kõik uksed ja avad artiklis 15.02 nimetatud 
veetihedates vaheseintes. 

2. Turvameetmete tagamise kord hõlmab ohutuskava, milles on selgelt ja täpselt määratletud 
vähemalt: 

a) liikumispuudega inimestele kasutamiseks mõeldud alad; 

b) artikli 15.06 lõikes 8 osutatud pääseteed, avariiväljapääsud ning kogunemis- ja 
evakuatsioonialad; 

c) päästevarustus ja jollid; 

d) tulekustutid ja tulekustutus- ja survestatud sprinklersüsteemid; 

e) muud ohutusvahendid; 

f) artikli 15.08 lõike 3 punktis a osutatud häiresüsteem; 

g) artikli 15.08 lõike 3 punktides b ja c osutatud häiresüsteem; 

h) artikli 15.02 lõikes 5 osutatud vaheseinauksed ning nende juhtimiskohad, samuti 
artikli 15.02 lõigetes 9, 10 ja 13 ning artikli 15.03 lõikes 12 osutatud muud avad; 

i) artikli 15.11 lõikes 8 osutatud uksed; 

j) tulesiibrid; 

k) tulekahju häiresüsteem; 

l) avariijõujaam; 

m) ventilatsioonisüsteemi juhtimisüksused; 

n) ühendused maismaaga; 

o) kütusetorustike sulgurid; 
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p) vedelgaasiseadmed; 

q) massiteavitussüsteemid; 

r) raadiotelefoniseadmed; 

s) esmaabipakid. 

3. Lõike 1 kohane turvameetmete tagamise kord ja lõike 2 kohane ohutusplaan peavad: 

a) olema nõuetekohaselt kontrollorgani pitseriga varustatud ja 

b) olema igal tekil sobivas kohas nähtavalt välja pandud. 

4. Reisijate tegevusjuhend peab olema välja pandud igas kajutis, samuti lihtsustatud 
ohutusplaan, mis sisaldab üksnes lõike 2 punktides a kuni f osutatud teavet. 

See tegevusjuhend peab sisaldama vähemalt järgmist: 

a) hädaolukordade määratlemine 

– tulekahju 

– üleujutuse 

– üldise ohu korral; 

b) erinevate häiresignaalide kirjeldus; 

c) juhised: 

– pääseteede 

– mida teha 

– rahu säilitamise vajaduse kohta; 

d) juhised: 

– suitsetamise 

– tule ja lahtise tule kasutamise 

– akende avamise 

– teatud varustuse kasutamise 

 kohta. 

See teave peab olema esitatud hollandi, inglise, prantsuse ja saksa keeles. 
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Artikkel 15.14 

Reovee kogumise ja kõrvaldamise seadmed 

1. Reisilaevad peavad olema varustatud reoveekogumistankidega või asjakohaste 
reoveekäitlussüsteemidega. 

2. Reoveekogumistankid peavad olema piisava mahutavusega. Tankidel peab olema täituvust 
näitav seade. Tankide tühjendamiseks peavad olema pardapumbad ja torud, millega on 
võimalik reovett välja juhtida laeva mõlemalt küljelt. Peab olema võimalik läbi juhtida 
teiste laevade reovett. 

Torudel peab olema Euroopa standardile 1306: 1996 vastav tühjendamisliide. 

Artikkel 15.15 

Teatavatele reisilavadele tehtavad erandid 

1. Alternatiivina artikli 15.03 lõigete 7 kuni 13 kohasele piisava püstuvuse tagamisele pärast 
vigastust peavad reisilaevad, mille pikkus ei ole üle 25 m ja millel on lubatud kanda kuni 
50 reisijat, vastama järgmistele kriteeriumitele: 

a) pärast sümmeetrilist üleujutust ei tohi laeva sukeldumine ületada ujuvusvaru veeliini 
ja 

b) metatsentriline kõrgus GMR ei tohi olla väiksem kui 0,10 m. 

Vajalik jääkujuvus peab olema tagatud asjakohase materjalivalikuga laevakere ehitamiseks 
või kindlalt laevakere külge kinnitatud eriti poorsete vahtujukitega. Laevadel pikkusega üle 
15 m tuleb jääkujuvuse tagamiseks kombineerida ujukeid ja sektsioonideks jaotamist 
artiklis 15.03 sätestatud 1-sektsioonilise staatuse kohaselt. 
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2. Lõike 1 kohaselt võib kontrollorgan lubada reisilaevadel väiksemaid kõrvalekaldeid 
artikli 15.06 lõike 3 punktis c ja lõike 5 punktis b osutatud puhaskõrgusest. Need 
kõrvalekalded ei tohi ületada 5%. Kõrvalekallete puhul tuleb vastavad osad tähistada 
värviga. 

3. Erandina artikli 15.03 lõikest 9 ei pea o 2-sektsioonilist staatust omama reisilaevad 
pikkusega mitte üle 45 m, mis on mõeldud mitte rohkem kui 250 reisija veoks. 

4. (välja jäetud). 

5. Kontrollorgan võib artiklis 10.04 sätestatud taotlusest loobuda reisilaevade puhul, mis on 
mõeldud maksimaalselt 250 reisijale ja mille pikkus ei ületa 25 m, juhul kui need on 
varustatud platvormiga, mis on laeva igast küljest juurdepääsetav ning paikneb otse 
veeliini kohal, võimaldades inimeste ohutut veest kättesaamist. Reisilavad võivad olla 
varustatud võrdväärsete paigaldistega, mis peavad vastama järgmistele tingimustele: 

a) seda paigaldist peab saama käsitseda üks inimene; 

b) lubatud on teisaldatavad paigaldised; 

c) paigaldised peavad asuma käitursüsteemide ohualast väljaspool ja 

d) laevajuhil peab olema võimalik tõhusalt sidet pidada paigaldise eest vastutava 
isikuga. 

6. Kontrollorgan võib artiklis 10.04 sätestatud taotlusest loobuda reisilaevade puhul, mis on 
sertifitseeritud maksimaalselt 600 reisijale ja mille pikkus ei ületa 45 m, juhul kui reisilaev 
on varustatud lõike 5 esimesele lausele vastava platvormiga, või võrdväärse paigaldisega, 
mis vastab lõike 5 teisele lausele. Lisaks sellele peab reisilaeval olema: 

a) kruvirool, tsükloidne sõukruvi või veepaiskur peakäiturina või 

b) peakäitursüsteem kahe käituriga või 

c) peakäitursüsteem ja vööritraster. 
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7. Erandina artikli 15.02 lõikest 9 on reisilaevadel pikkusega mitte üle 45 m , millel ei ole 
lubatud vedada rohkem reisijaid, kui on laeva pikkus meetrites, lubatud laeva reisijatealas 
käsitsi juhitav ja ilma kaugjuhtimiseta vaheseinauks, mis vastab artikli 15.02 lõikele 5, kui 

a) laeval on üksnes üks tekk; 

b) selle ukse juurde pääseb otse tekilt ning see pole tekist kaugemal kui 10 m; 

c) ukseava alaserv on vähemalt 30 cm üle reisijateala põrandapinna ja 

d) mõlemas uksega eraldatud sektsioonis on pilsiveetaseme häiresüsteem. 

8. Reisilaevadel võib lõike 7 kohaselt ning erandina artikli 15.06 lõike 6 punktist c üks 
pääsetee läbida kambüüsi, kui on olemas ka teine pääsetee. 

9. Reisilaevadele, mille pikkus ei ületa 45 m, ei kohaldata järgmisi sätteid: 

artikli 15.01 lõike 2 punkti e, kui vedelgaasiseadmed on varustatud kohaste 
häiresüsteemidega, mis reageerivad tervisele ohtlikule CO kontsentratsioonile ja gaasi ja 
õhu potentsiaalselt ohtlikele segudele. 

10. Järgmisi sätteid ei kohaldata reisilaevadele pikkusega kuni 25 m: 

a) artikli 15.04 lõike 1 viimast lauset; 

b) artikli 15.06 lõike 6 punkti c kambüüsidele, kui on olemas teine pääsetee; 

c) artiklit 15.07. 

11. Kajutitega laevadel pikkusega mitte üle 45 m ei kohaldata artikli 15.12 lõiget 10 juhul kui 
igas kajutis on kergesti kättesaadav koide arvule vastav arv suitsupeakatteid. 
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15a. PEATÜKK 

REISIPURJELAEVADELE  
KOHALDATAVAD ERINÕUDED 

Artikkel 15a.01 

II osa kohaldamine 

Reisijateveoks kasutatavatele purjelaevadele kohaldatakse lisaks II osa sätetele ka käesoleva peatüki 
nõudeid. 

Artikkel 15a.02 

Teatavatele reisijateveoks mõeldud purjelaevadele tehtavad erandid 

1. Reisijateveoks mõeldud laevadele, mille LWL ei ületa 45 m ja mille maksimaalne lubatud 
reisijate arv ei ületa LWL täismeetrites, ei kohaldata järgmisi sätteid: 

a) artikli 3.03 lõiget 7 juhul, kui ankruid ei transpordita ankruklüüsi torudes; 

b) artikli 10.02 lõike 2 punkti d pikkuse osas; 

c) artikli 15.08 lõike 3 punkti a; 

d) artikli 15.15 lõike 9 punkti a.2. Lõike 1 erandina võib reisijate arvu suurendada 
kuni LWL 1,5kordse pikkuseni täismeetrites, kui purjed, taglastus ja tekivarustus seda 
võimaldavad. 

Artikkel 15a.03 

Püstuvusnõuded purjedega sõitvatele laevadele 

1. Artikli 15.03 lõike 3 kohase kallutusmomendi arvutamisel tuleb laeva raskuskeskme 
kindlaksmääramisel arvestada seesitud purjedega. 
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2. Kui arvestatakse artikli 15.03 lõike 2 kohaselt kõiki koormustingimusi ning kasutatakse 
purjede standardseadet, et tohi tuulesurvest tekitatud kallutusmoment ületada kreeninurka 
20°. Samal ajal: 

a) arvutamisel tuleb kasutada tuule püsisurvet 0,07 kN/m2 , 

b) süvise ohutusvaru jääk peab olema vähemalt 100 mm ja 

c) jääkvabaparras ei tohi olla negatiivne. 

3. Staatilise püstuvuse püstuvusõlg peab 

a) saavutama oma maksimaalse väärtuse, kui kreeninurk on 25° või rohkem, 

b) olema vähemalt 200 millimeetrit, kui kreeninurk on 30° või rohkem, 

c) olema positiivne kreeninurga juures kuni 60°. 

4. Püstuvusõla all olev ala ei tohi olla väiksem kui 

a) 0,055 mrad kuni 30°; 

b) 0,09 mrad kuni 40° või nurga juures, mille puhul kaitsmata ava ulatub veepinnani 
ning mis on väiksem kui 40°. 

Vahemikus 

c) 30° ja 40° vahel või 

d) 30° ja nurga vahel, mille puhul kaitsmata ava ulatub veepinnani ning mis on väiksem 
kui 40° 

ei tohi see ala olla väiksem kui 0,03 mrad. 

Artikkel 15a.04 

Laevaehitus ja laevamehaanika alased nõuded 

1. Artikli 6.01 lõike 3 ja artikli 9.01 lõike 3 erandina peab varustus olema konstrueeritud 
püsivatele kreeninurkadele kuni 20°. 

2. Artikli 15.06 lõike 5 punkti a ja artikli 15.06 lõike 9 punkti b erandina võib kontrollorgan 
kuni 25 m pikkustel reisijate veoks mõeldud purjelaevadel lubada vähem kui 800 mm 
puhaslaiusega ühenduskoridore ja kajutitreppe. Siiski ei tohi nende puhaslaius olla vähem 
kui 600 mm. 
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3. Artikli 15.06 lõike 10 punkti erandina võib kontrollorgan erijuhtudel lubada teisaldatavate 
kaitsereelingute kasutamist piirkondades, kus see on vajalik purjede seadmiseks. 

4. Artikli 15.07 tähenduses on purjed peakäitursüsteemiks. 

5. Artikli 15.15 lõike 7 punkti c erandina võib ukseava alumise serva kõrgust vähendada kuni 
200 millimeetrini üle reisijateala põrandapinna. Pärast avamist peab uks sulguma ja 
lukustuma automaatselt. 

6. Kui purjede abil edasiliikuvas laevas on võimalik kasutada sõukruvi tühikäiku, peavad 
käitursüsteemi ohustatud osad olema kaitstud võimalike vigastuste eest. 

Artikkel 15a.05 

Taglasest üldiselt 

1. Taglase osad peavad olema korraldatud nii, et oleks välditud lubamatu hõõrdumine. 

2. Kui taglase eritüüpide jaoks on kasutatud muud materjali kui puit, peab see konstruktsioon 
tagama võrdväärse ohutustaseme käesolevas peatükis sätestatud mõõtmete ja 
tugevusväärtuste puhul. Tugevuse tõendamiseks 

a) tuleb teha tugevusarvutus või 

b) saada kinnitus piisava tugevuse kohta volitatud klassifikatsiooniühingult või 

c) dimensioneerimine peab toimuma tunnustatud reguleerivas raamistikus sätestatud 
menetluste kohaselt, näiteks Middendorf, Kusk-Jensen). 

Kontrollorganile tuleb esitada tõendavad dokumendid. 
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Artikkel 15a.06 

Mastidest ja peeledest üldiselt 

1. Kõik peeled peavad olema tehtud kõrgekvaliteetsest materjalist. 

2. Mastipuit peab olema: 

a) ilma tihedalt paiknevate oksakohtadeta; 

b) ilma maltspuiduta mastimõõdu ulatuses; 

c) võimalikult sirge tekstuuriga; 

d) sisaldama nii vähe kui võimalik väändunud kasvukohti. 

3. Kui valitud palk on pigimänd kvaliteeditasemega “puhas ja parem”, võib artiklites 15a.07 
kuni 15a.12 esitatud tabelite mõõtusid vähendada 5%. 

4. Kui mastide, marsstengide, raanukkide, poomide ja pukspriitide valmistamiseks 
kasutatakse mitteümara ristlõikega prusse, peavad need olema siiski võrdväärse 
tugevusega. 

5. Mastialused, mastipukid ja kinnitused tekil, põrandaplaatidel ning vöörtäävis või ahtris 
peavad olema tehtud nii, et need peaksid vastu neile rakenduvatele jõududele või 
kannaksid need jõud üle teistele konstruktsiooniosadele. 

6. Olenevalt laeva püstuvusest ja sellele rakenduvatest välisjõududest ning ka kasutada oleva 
purjepinna jaotumisest võib kontrollorgan käesolevas peatükis sätestatud mõõtude alusel 
lubada peelede ja kui see on asjakohane, siis taglase ristlõikemõõtmete vähendamist. 
Tõendamine peab toimuma artikli 15a.05 lõike 2 kohaselt. 

7. Kui laeva võnkumise/külgõõtsumise periood sekundites on väiksem kolmest neljandikust 
tema laiusest meetrites, tuleb järgmistes artiklites sätestatud mõõtmeid suurendada. 
Tõendamine peab toimuma artikli 15a.05 lõike 2 kohaselt. 

8. Artiklites 15a.07 kuni 15a.12 ja 15a.14 esitatud tabelite võimalikud vaheväärtused tuleb 
interpoleerida. 
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Artikkel 15a.07 

Erisätted mastide kohta 

1. Puitmastid peavad vastama järgmistele miinimumnõuetele: 
Pikkus* 

(m) 

Läbimõõt tekil 

(cm) 

Läbimõõt saalingu 
kohal 

(cm) 

Läbimõõt eeselkopis 

(cm) 

10 20 17 15 

11 22 17 15 

12 24 19 17 

13 26 21 18 

14 28 23 19 

15 30 25 21 

16 32 26 22 

17 34 28 23 

18 36 29 24 

19 39 31 25 

20 41 33 26 

21 43 34 28 

22 44 35 29 

23 46 37 30 

24 49 39 32 

25 51 41 33 

* vahekaugus saalingust tekini 

Kui mastil on kaks raad, tuleb läbimõõtusid suurendada vähemalt 10%. 

Kui mastil on rohkem kui kaks raad, tuleb läbimõõtusid suurendada vähemalt 15%. 

Kui mastid on kinnitatud läbi teki, peab mastikanna läbimõõt olema vähemalt 75% masti 
läbimõõdust tekitasandil. 

2. Mastikinnitused, mastivõrud, saalingud ja eeselkopid peavad olema piisava tugevusega 
dimensioneeritud ning kinnitatud. 
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Artikkel 15a.08 

Erisätted marsstengide kohta 

1. Puidust tengid peavad vastama järgmistele miinimumnõuetele: 
Pikkus* 

(m) 

Jala läbimõõt  

(cm) 

Läbimõõt keskpikkusel  

(cm) 

Läbimõõt kinnituse 
juures** 

(cm) 

4 8 7 6 

5 10 9 7 

6 13 11 8 

7 14 13 10 

8 16 15 11 

9 18 16 13 

10 20 18 15 

11 23 20 16 

12 25 22 17 

13 26 24 18 

14 28 25 20 

15 31 27 21 

* Tengi kogupikkus ilma mastitopita 

** Tengi läbimõõt topikinnituse juures. 

Kui tengi külge on kinnitatud nelinurksed purjed, tuleb tabelis esitatud mõõtmeid 
suurendada 10%. 

2. Tengi ja masti ülekate peab olema võrdne vähemalt 10kordse tengi jala läbimõõduga. 
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Artikkel 15a.09 

Erisätted pukspriitide kohta 

1. Puidust pukspriidid peavad vastama järgmistele miinimumnõuetele: 

Pikkus* 

(m) 

Läbimõõt vöörtäävi 
kohal 

(cm) 

Läbimõõt keskpikkusel  

(cm) 

4 14,5 12,5 

5 18 16 

6 22 19 

7 25 23 

8 29 25 

9 32 29 

10 36 32 

11 39 35 

12 43 39 

* Pukspriidi kogupikkus 

2. Pukspriidi laeva sees oleva osa pikkus peab olema võrdne vähemalt pukspriidi neljakordse 
läbimõõduga vöörtäävi kohal. 

3. Pukspriidi esiotsa läbimõõt peab olema vähemalt 60% pukspriidi läbimõõdust vöörtäävi 
kohal. 

Artikkel 15a.10 

Erisätted kliiverpoomide kohta 

1. Puidust kliiverpoomid peavad vastama järgmistele miinimumnõuetele: 

Pikkus* (m) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Läbimõõt vöörtäävi kohal (cm) 7 10 14 17 21 24 28 31 35 

* Kliiverpoomi kogupikkus 

2. Kliiverpoomi esiotsa läbimõõt peab olema vähemalt 60% kliiverpoomi läbimõõdust 
vöörtäävi kohal. 
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Artikkel 15a.11 

Erisätted grootpoomide kohta 

1. Puidust grootpoomid peavad vastama järgmistele miinimumnõuetele: 
Pikkus* (m) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Läbimõõt (cm) 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27 

* Grootpoomi kogupikkus 

2. Läbimõõt pöörlivarda juures peab olema vähemalt 72% tabelis esitatust. 

3. Läbimõõt soodinurga juures peab olema vähemalt 85% tabelis esitatust. 

4. Mastist mõõtes peab suurim läbimõõt olema pikkuse kahe kolmandiku kohal. 

5. Kui: 

a) grootpoomi ja ahterliigi vaheline nurk on väiksem kui 65° ning peasoot on kinnitatud 
poominoka külge või 

b) soodi kinnituspunkt ei ole soodinurga kohal, 

võib kontrollorgan vastavalt artikli 15a.05 lõikele 2 nõuda suuremat läbimõõtu. 

6. Kui purjepind on väiksem kui 50 m², võib kontrollorgan lubada tabelis esitatud mõõtude 
vähendamist. 

Artikkel 15a.12 

Erisätted kahvlite kohta 

1. Puidust kahvlid peavad vastama järgmistele miinimumnõuetele: 

Pikkus* (m) 4 5 6 7 8 9 10 

Läbimõõt (cm) 10 12 14 16 17 18 20 

* Kahvli kogupikkus 

2. Kahvli toetamata pikkus ei tohi olla rohkem kui 75%. 

3. Piikvalli kaheharulise kinnitustrossi purunemistugevus peab võrduma vähemalt 1,2kordse 
piikvalli purunemistugevusega. 
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4. Kinnitustrossi maksimaalne tipunurk tohib olla 60°. 

5. Kui lõike 4 erandina on kinnitustrossi tipunurk suurem kui 60°, tuleb tõmbetugevus 
kohandada tekkida võivate jõududega. 

6. Kui purjepind on väiksem kui 50 m², võib kontrollorgan lubada tabelis esitatud mõõtude 
vähendamist. 

Artikkel 15a.13 

Üldsätted seisevtaglase ja jooksevtaglase kohta 

1. Seisev- ja jooksevtaglas peavad vastama artiklites 15a.14 ja 15a.15 esitatud 
tugevusnõuetele. 

2. Terastrosside ühendused peavad olema: 

a) pleisitud, 

b) survehülssides või 

c) valuhülssides. 

Pleisitud ühendused peavad olema kleeditud ja nende otsad peavad olema margitud. 

3. Silmpleisid peavad olema varustatud koussidega. 

4. Trossid peavad paiknema nii, et need ei tõkestaks läbipääse ja kajutitreppe. 

Artikkel 15a.14 

Erisätted seisevtaglase kohta 

1. Vöörtaagid ja vandid peavad vastama järgmistele miinimumnõuetele: 

Masti pikkus* (m) 11 12 13 14 15 16 17 18 

Vöörtaagi tõmbetugevus (kN) 160 172 185 200 220 244 269 294 

Vantide tõmbetugevus (kN) 355 415 450 485 525 540 630 720 

Vanditrosside ja -köite arv küljel 3 3 3 3 3 3 4 4 

* vahekaugus topist või saalingust tekini 
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2. Paktaagid, tengid, pudinkliivritaagid, kliiverpoomid ja pukspriidi vandid peavad vastama 
järgmistele miinimumnõuetele: 

Masti pikkus* (m) <13 13-18 >18 

Paktaagi tõmbetugevus (kN) 89 119 159 

Tengi tõmbetugevus (kN) 89 119 159 

Tengi pikkus (m) <6 6-8 >8 

Pudinkliivritaagi tõmbetugevus (kN) 58 89 119 

Kliiverpoomi pikkus (m) <5 5-7 >7 

Pukspriidi vantide tõmbetugevus (kN) 58 89 119 

* vahekaugus topist või saalingust tekini 

3. Eelistada tuleks trossitüüpi 6 × 7 FE tugevusklassiga 1550 N/mm². Alternatiivina võib 
kasutada sama tugevusklassiga trossitüüpe 6 × 36 SE või 6 × 19 FE. Trossitüübi 6 × 19 
suurema elastsuse tõttu tuleb tabelis esitatud tõmbetugevusi suurendada 10%. Muude 
trossitüüpide kasutamine on lubatud, kui neil on võrdväärsed omadused. 

4. Jäiga seisevtaglase kasutamisel tuleb tabelis esitatud tõmbetugevusi suurendada 30%. 

5. Taglase juures võib kasutada üksnes heakskiidetud harke, ringaasasid ja polte. 

6. Polte, harke, ringaasasid ja kruvitalrepeid peab saama nõuetekohaselt fikseerida. 

7. Veetaagi tõmbetugevus peab olema vähemalt 1,2kordne vastava kliivritaagi või 
pudinkliivritaagi tõmbetugevusega võrreldes. 

8. Kui laeva mahtveeväljasurve on vähem kui 30 m³, võib kontrollorgan lubada tabelis 
toodud tõmbetugevuste vähendamist järgmiselt: 

Veeväljasurve jagatuna mastide arvuga (m³) Vähendamine 

(%) 

>20 kuni 30 20 

>10 kuni 20 35 

< 10 60 
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Artikkel 15a.15 

Erisätted jooksevtaglase kohta 

1. Jooksevtaglase jaoks tuleb kasutada kunstkiudtrosse või terastrosse. Jooksevtaglase 
minimaalne tõmbetugevus ja läbimõõt peab sõltuvalt purjepinnast vastama järgmistele 
miinimumnõuetele: 

Jooksevtaglase liik Trossi materjal Purjepind 

 (m²) 

Minimaalne 
tõmbetugevus (kN) 

Trossi läbimõõt 
(mm) 

Taakpurje vall Terastraat kuni 35 

> 35 

20 

38 

6 

8 

 Kunstkiud 
(polüpropeen-PP) 

Trossi läbimõõt vähemalt 14 mm ja üks plokisiiv iga 
25 m2 või selle osa kohta  

Kahvelpurje vall 

Topipurje vall 

Terastraat kuni 50 

> 50 kuni 80 

> 80 kuni 120 

>120 kuni 160 

20 

30 

60 

80 

6 

8 

10 

12 

 Kunstkiud (PP) Trossi läbimõõt vähemalt 18 mm ja üks plokisiiv iga 
30 m2 või selle osa kohta  

Taakpurje soodid Kunstkiud (PP) kuni 40 14  

  > 40 18  

 Kui purjepinda on üle 30 m2, peavad soodid töötama talidena või peab neid saama 
käitada vintsiga. 

Kahvel- ja topi- terastraat < 100 60 10 

purje soodid  100 kuni 150 85 12 

  > 150 116 14 

  Topipurje terassootidel peavad alumised otsad olema 
elastsest materjalist 

 Kunstkiud (PP) Trossi läbimõõt vähemalt 18 mm ja vähemalt kolm 
plokisiivi. Kui purjepinda on rohkem kui 60 m2, siis üks 

plokisiiv iga 20 m2 kohta 

2. Jooksevtaglasel, mis on osa seisevtaglasest, peab olema vastavale taagile või vantidele 
vastav tõmbetugevus. 

3. Kui on kasutatud teisi materjale kui lõikes 1 osutatud, peavad need vastama lõike 1 tabelis 
esitatud tõmbetugevustele. 

Ei tohi kasutada polüeteenist trosse. 
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Artikkel 15a.16 

Kinnitused ja taglase osad 

1. Kui kasutatakse kunstkiust või terasest trosse, peavad plokisiivid (mõõdetuna trossi 
tsentrist trossi tsentrini) vastama järgmistele miinimumnõuetele: 

Terastross (mm) 6 7 8 9 10 11 12 

Kunstkiud (PP) 16 18 20 22 24 26 28 

Plokisiiv (mm) 100 110 120 130 145 155 165 

2. Erandina lõikest 1 võib trossisiivi läbimõõt olla võrdne terastrossi kuuekordse 
läbimõõduga, kui terastross ei jookse pidevalt üle siivi. 

3. Kinnituste (näiteks hargid, aaspoldid, kruvitalrepid, silmplaadid, poldid, võrud ja seeklid) 
tõmbejõud peab olema võrdne nende külge kinnitatud seisev- või jooksevtaglasega. 

4. Taakide ning pütingvantide kinnitused peavad olema konstrueeritud nii, et nad peaksid 
vastu neile rakenduvatele jõududele. 

5. Taagi või vandi iga aasa külge võib kinnitada vaid ühe seekli. 

6. Purjevallide ja topenantide plokid peavad olema tugevasti kinnitatud masti külge ning 
selleks kasutatavad pöörlevad kinnitushargid peavad olema heas töökorras. 

7. Aaspoltide, klampide, naaglite ja naagelpinkide kinnitused peavad olema konstrueeritud 
nii, et need peaksid vastu neile rakenduvatele jõududele. 

Artikkel 15a.17 

Purjed 

1. Peab olema tagatud purjede lihtne, kiire ja ohutu koristamine. 

2. Purjepind peab olema sobiv laevatüübile ja veeväljasurvele. 
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Artikkel 15a.18 

Seadmed 

1. Laevadel, millel on kliiverpoom või pukspriit, peab olema kliivrivõrk ning piisav arv 
sobivaid hoide- ja pingutusseadmeid. 

2. Lõike 1 kohase varustuse võib ära jätta, kui kliiverpoom või pukspriit on varustatud 
käeaasaga ja jalatrossiga, mis on piisavalt dimensioneeritud pardal kasutatavate 
ohutusrakmete kinnitamiseks. 

3. Taglastusega töötamiseks peab olema pootsmanitool. 

Artikkel 15a.19 

Katsetamine 

1. Kontrollorgan peab kontrollima taglastust iga 2,5 aasta jooksul. Katsed peavad hõlmama 
vähemalt järgmist: 

a) purjed, kaasa arvatud külje- ja ahterliigid, soodinurgad ja rehvlüüversid; 

b) mastide ja teiste peelede seisukord; 

c) seisev- ja jooksevtaglase seisukord koos trossiühendustega; 

d) purjede kiireks ja ohutuks koristamiseks kasutatavad seadmed; 

e) purjevallide ja topenantide plokkide turvaline kinnitamine; 

f) mastipukkide kinnitamine ja seisev- ning jooksevtaglase muud laeva küljes olevad 
kinnituspunktid; 

g) purjede seadmiseks kasutatavad vintsid; 

h) muud purjetamise jaoks vajalikud seadmed, nagu näiteks sverdid ning nende 
kasutamiseks vajalik varustus; 
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i) peelede, jooksev- ja seisevtaglase ning purjede hõõrdumise takistamiseks võetavad 
meetmed; 

j) artikli 15a.18 kohane varustus. 

2. Masti tekki läbivat ja tekialust osa tuleb kontrollida kontrollorgani poolt määratud 
ajavahemike järel, kuid mitte harvemini kui kõikide artiklis 2.09 osutatud 
regulaarkontrollide käigus. Selleks tuleb mast välja võtta. 

3. Pardal peab olema tunnistus viimase kontrolli kohta, mille on väljastanud, kuupäevastanud 
ja allkirjastanud kontrollorgan. 
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16. PEATÜKK 

PUKSIIRIS VEETAVA, TÕUGATAVA VÕI  
PARRAS-PARDAGA HAALATAVA KOOSSEISU OSAKS  

OLEVATELE VEESÕIDUKITELE KOHALDATAVAD ERINÕUDED 

Artikkel 16.01 

Tõukurpuksiiriks sobivad veesõidukid 

1. Tõukurpuksiiridena kasutatavatel veesõidukitel peavad olema sobivad tõukeseadmed. 
Need peavad olema konstrueeritud ja varustatud nii, et: 

a) laevaperel oleks võimalik lihtsalt ja ohutult üle minna ühendusseadme abil 
ühendatud tõugatavale veesõidukile; 

b) neil oleks võimalik võtta kindel asend ühendatud veesõidukite suhtes; 

c) takistada veesõidukite omavahelist liikumist. 

2. Kui veesõidukid on omavahel ühendatud trosside abil, peab tõukurpuksiir olema 
varustatud vähemalt kahe erivintsiga või samaväärsete ühendusseadmega trosside 
pingutamiseks. 

3. Ühendusseadmed peavad võimaldama moodustada tõugatava veesõidukiga jäika koostu. 

Kui koosseis koosneb tõukurpuksiirist ja ühest tõugatavast veesõidukist, peab 
ühendusseade võimaldama juhitavat liigendühendust. Vajalikud ajamid peavad lihtsalt 
vastu võtma ülekantava jõu ning neid peab saama kergesti ja ohutult kontrollida. 
Artikleid 6.02 kuni 6.04 tuleb sellistele ajamitele kohaldada mutatis mutandis. 

4. Artikli 3.03 lõike 1 punktis a osutatud põrkevaheseina võib tõukurlaevadel ära jätta. 

Artikkel 16.02 

Tõugatavaks sobivad veesõidukid 

1. Järgnevat ei kohaldata ilma roolisüsteemita, eluruumideta, masina- või katlaruumita 
lihtritele. 

a) peatükke 5-7 ja 12, 

b) artikli 8.08 lõikeid 28, artiklit 10.02 ja artikli 10.05 lõiget 1. 
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Kui roolisüsteemid, eluruumid, masina- või katlaruumid on olemas, kohaldatakse neile 
käesoleva lisa asjakohaseid nõudeid. 

2. Lisaks peavad praamkonteinerid, mille pikkus L ei ületa 40 m, vastama järgmistele 
nõuetele: 

a) artiklis 3.03 osutatud põrkevaheseinu ei nõuta, kui praamkonteineri esikülg on 
suuteline vähemalt 2.5 tundi taluma koormust, mis on ette nähtud samasuguse 
süvisega ning volitatud klassifikatsiooniühingu nõuete kohaselt ehitatud 
siseveelaevade põrkevaheseintele. 

b) erandina artikli 8.08 lõike 1 nõuetest ei pea raskesti ligipääsetavad topeltpõhjaga 
sektsioonid olema äravooluga, kui nende maht ei ületa 5% praamkonteineri 
veeväljasurvest lastitud laeva suurima lubatud süvise juures. 

3. Ohutuks ühendamiseks teise veesõidukiga peab tõugatav veesõiduk olema varustatud 
ühendusseadmetega. 

Artikkel 16.03 

Parras-pardaga haalatava koosseisu liigutamiseks sobivad veesõidukid 

Parras-pardaga haalatavat koosseisu liigutavad veesõidukid peavad olema varustatud pollaritega või 
võrdväärsete seadistega, mis oma arvu ja korralduse tõttu võimaldavad koosseisu ohutult ühendada. 

Artikkel 16.04 

Koosseisus pukseeritavateks sobivad veesõidukid 

Parras-pardaga koostatud koosseisus pukseeritavad veesõidukid peavad olema varustatud 
ühendusseadmetega, pollaritega või võrdväärsete seadistega, mis oma arvu ja korralduse tõttu 
võimaldavad koosseisu ohutul viisil ühendada. 
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Artikkel 16.05 

Pukseerimiseks sobivad veesõidukid 

1. Pukseerimiseks sobivad veesõidukid peavad vastama järgmistele nõuetele: 

a) pukseerimisseadmed peavad olema paigutatud nii, et nende kasutamine ei vähenda 
laeva, laevapere või kauba ohutust; 

b) vedur- ja tõukurlaevad peavad olema varustatud pukseerimiskonksuga, mida peab 
saama roolikambrist ohutult vabastada; seda nõuet ei kohaldata, kui ümberminekut 
takistab konstruktsioon või muu varustus; 

c) pukseerimisseadmeteks peavad olema vintsid või pukseerimiskonks. 
Pukseerimisseadmed peavad asuma eespool sõukruvi tasapinda. Neid nõudeid ei 
kohaldata kruvirooliga või tsükloidsete sõukruvidega juhitavatele veesõidukitele; 

d) erandina punktis c sätestatud nõudmistest piisab veesõidukitel, mis liikmesriikide 
navigatsiooniasutuste kohaldatavate määruste kohaselt annavad liikurlaevadele 
üksnes pukseerimisabi, sellisest pukseerimisseadmest nagu pollarid või mõnest 
muust samaväärsest seadmest. Punkti b kohaldatakse mutatis mutandis; 

e) kui pukseerimistrossid võivad laeva ahtri külge kinni jääda, peavad laeval olema 
trossipüüduritega kõrvalekallutusvõrud. 

2. Veesõidukeid, mille pikkus L ületab 86 m, ei ole lubatud pukseerida allavoolu. 

Artikkel 16.06 

Koosseisude navigeerimiskatsed 

1. Tõukurpuksiiridele või liikurlaevadele jäigalt ühendatud koosseisu tõukamise loa 
andmiseks ning selle loa ühenduse tunnistusele märkimiseks peab pädev asutus otsustama, 
millised tõugatavad koosseisud katsetamiseks esitatakse ja ta peab läbi viima 
navigeerimiskatsed loa saamiseks esitatud koosseisu selle koostuga (nende koostudega), 
mis on tema arvates kõige ebasoodsam (ebasoodsamad). Nimetatud koosseis peab vastama 
artiklites 5.02–5.10 esitatud nõuetele. 
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