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Kontrollorgan peab kontrollima, kas 5. peatükis nõutud manöövrite käigus säilib kõikide 
koosseisu kuuluvate veesõidukite vaheline jäik ühendus. 

2. Kui lõikes 1 osutatud katsete ajal on laevadel, mida kas tõugatakse või parras-pardaga 
haalatakse, sellised eriseadmed, nagu näiteks roolisüsteem, käiturüksused või 
manööverdusseadmed, või artiklitega 5.02–5.10 vastavuse saavutamiseks vajalikud 
liigenditega ühendusseadmed, tuleb koosseisu liigutava veesõiduki ühenduse tunnistusele 
märkida järgmised andmed: nimetatud eriseadmetega varustatud veesõidukite ühendusviis, 
asend, nimi ja ametlik number. 

Artikkel 16.07 

Kanded ühenduse tunnistusele 

1. Kui veesõiduk on ette nähtud koosseisu pukseerimiseks või koosseisus pukseeritavaks, 
tuleb tema vastavus artiklites 16.01–16.06 sätestatud asjakohastele nõuetele kanda 
ühenduse tunnistusele. 

2. Koosseisu pukseeriva veesõiduki ühenduse tunnistusele tuleb märkida: 

a) lubatud koosseisud ja koostamisviisid, 

b) ühendamise liigid, 

c) ette nähtud suurimad ühendusjõud ja 

d) kui see on asjakohane, siis ühendustrosside minimaalne tõmbetugevus pikisuunalises 
ühenduses ning trossipooli arv. 
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17. PEATÜKK 

UJUVMEHHAMNISMIDELE 
 KOHALDATAVAD ERINÕUDED 

Artikkel 17.01 

Üldnõuded 

Ujuvmehhanismide ehitamisele ja varustusele kohaldatakse peatükke 3, 7-14 ja 16. Käituritega 
varustatud ujuvmehhanismid peavad vastama ka peatükkide 5 ja 6 nõuetele. Käiturüksusi, mis 
võimaldavad vaid lühikesi haalamistoiminguid, ei loeta veesõiduki käiturseadmeteks. 

Artikkel 17.02 

Erandid 

1. Kontrollorgan võib lubada erandeid järgmistest nõuetest: 

a) artikli 3.03 lõikeid 1–2 tuleb kohaldada mutatis mutandis; 

b) artiklit 7.02 tuleb kohaldada mutatis mutandis; 

c) artikli 12.02 lõike 5 teises lauses sätestatud maksimaalseid helirõhutasemeid võib 
ületada ujuvmehhanismide jõuülekandeseadmete töötamise ajal, kui öösel keegi 
töötajatest laevas ei maga; 

d) erandeid võib teha muudest konstruktsiooni, jõuülekandeseadmeid või varustust 
puudutavatest nõuetest, kui igal nimetatud juhul on tagatud võrdväärne ohutus. 

2. Kontrollorgan võib mitte nõuda järgmiste nõuete kohaldamist: 

a) artikli 10.01 lõiget 1 ei kohaldata, kui ujuvmehhanismi käitamise ajal on võimalik 
seda ohutult ankurdada tööankru või vaiade abil. Siiski peab oma käituriga 
ujuvmehhanismidel olema vähemalt üks artikli 10.01 lõike 1 nõuetele vastav ankur, 
mille empiiriline tegur k võrdub 45-ga ning T jaoks on võetud väikseim kõrgus; 
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b) artikli 12.02 lõike 1 lause teine osa: kui eluruume on elektri abil võimalik piisavalt 
valgustada. 

3. Lisaks kohaldatakse ka järgmist: 

a) artikli 8.08 lõike 2 teises lauses peab pilsipump olema mootoriga käitatav; 

b) artikli 8.10 lõikes 3 võib müra ületada 65 dB(A) 25 m külgkaugusel mis tahes 
ujuvmehhanismi küljest, kui jõuülekandeseade töötab; 

c) artikli 10.03 lõikes 1on nõutav vähemalt üks teisaldatav lisakustuti, kui tekile on 
paigaldatud töötav jõuülekandeseade, mis ei ole püsivalt laeva külge kinnitatud; 

d) artikli 14.02 lõige 2 hõlmab lisaks majapidamises kasutatavatele 
vedelgaasiseadmetele ka muid vedelgaasiseadmed. Need seadmed ning nende 
tarvikud peavad vastama ühe liikmesriigi nõuetele. 

Artikkel 17.03 

Täiendavad nõuded 

1. Ujuvmehhanismid, mis nende käitamise ajal on mehitatud, peavad olema varustatud 
üldhäireseadmega. Häiresignaal peab olema selgesti eristatav teistest signaalidest ning 
eluruumides ja töökohtades peab selle helirõhk olema vähemalt 5 dB(A) võrra kõrgem 
suurimast kohalikust helirõhutasemest. Häiret peab saama anda roolikambrist ja 
põhitöökohtadelt. 

2. Töötavad seadmed peavad olema piisava tugevusega, et pidada vastu neile rakenduvatele 
koormustele ning need peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 
1998. aasta direktiivile 98/37/EÜ masinaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta.1 

3. Püstuvus (vastupidavus tasakaalust väljaviimisele) ja tööseadmete ning kui see on 
asjakohane, siis ka nende tarvikute tugevus peab olema selline, et need suudaksid vastu 
pidada jõududele, mis tulenevad ujuvmehhanismi eeldatavast kreenist, diferendist ja 
liikumisest. 

                                                 
 
 
1 EÜT L 207, 23.7.1998, lk 1. Direktiivi on muudetud dikretiiviga 98/79/EÜ (EÜT L 331, 

7.12.1998, lk 1). 
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4. Kui lasti tõstetakse tõsteseadmete abil, peab tekipaneelidel ja juhtimispunktides olema 
nähtaval kohal teave püstuvuse ja tugevuse abil tuletatud suurima lubatud koormuse kohta. 
Kui täiendavate ujukite ühendamisega on võimalik tõstevõimet suurendada, peavad olema 
selgelt märgitud lubatud väärtused niihästi lisaujukite kasutamise korral kui ka ilma 
nendeta. 

Artikkel 17.04 

Süvise ohutusvaru jääk 

1. Erandina käesoleva lisa artiklist 1.01 tähendab süvise ohutusvaru jääk käesolevas peatükis 
lühimat vertikaalset vahemaad veepinna ning ujuvmehhanismi kõige alumise osa vahel, 
millest alates ujuvmehhanism ei ole enam artikli 17.07 lõikes 4 osutatud momentidest 
tulenevat kreeni ja diferenti arvestades veetihe. 

2. Süvise ohutusvaru jääk on iga pritsme- ja ilmastikukindla ava puhul artikli 17.07 lõike 1 
kohaselt piisav, kui see on vähemalt 300 mm. 

3. Aval, mis ei ole pritsme- ja ilmastikukindel, peab süvise ohutusvaru jääk olema vähemalt 
400 mm. 

Artikkel 17.05 

Jääkvabaparras 

1. Erandina käesoleva lisa artiklist 1.01 tähendab jääkvabaparras käesolevas peatükis lühimat 
vertikaalset vahemaad veepinna ning teki pealispinna serva vahel, arvestades artikli 17.07 
lõikes 4 osutatud momentidest tulenevat kreeni ja diferenti. 

2. Jääkvabaparras on artikli 17.07 lõike 1 kohaselt piisav, kui see on vähemalt 300 mm. 

3. Jääkvabaparrast võib vähendada, kui kõikide artikli 17.08 nõuete täitmine on tõendatud. 

4. Kui ujuki kuju erineb märgatavalt pontooni omast, nagu näiteks silindrikujuliste ujukite 
puhul, või kui ujuki ristlõikel on rohkem kui neli külge, võib kontrollorgan nõuda või 
lubada lõikest 2 erinevat vabaparrast. Seda kohaldatakse ka mitmest ujukist koosnevatele 
ujuvmehhanismidele. 
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Artikkel 17.06 

Kallutuskatse 

1. Artiklitele 17.07 ja 17.08 vastav püstuvuse tunnustamine peab põhinema nõuetekohaselt 
läbiviidud kallutuskatsel. 

2. Kui kallutuskatse ajal pole võimalik piisavaid kreeninurki saavutada või kui kallutuskatse 
tekitab põhjendamatuid tehnilisi raskusi, võib selle asendada laeva raskuskeskme ja kaalu 
arvutustega. Kaaluarvutusi kontrollitakse süvise mõõtmise abil, kusjuures erinevus ei tohi 
olla rohkem kui ± 5%. 

Artikkel 17.07 

Püstuvuse tunnustamine 

1. Jääkvabaparda ja süvise ohutusvaru jäägi piisavuse tunnustamisel tuleb arvestada töötavale 
jõuülekandeseadmele laeva teel olles rakenduvaid koormusi. Selleks ei tohi diferendi ja 
kreeni summa ületada 10° ja ujuki põhi ei tohi veest välja kerkida. 

2. Püstuvuse tunnustamine hõlmab järgmisi andmeid ja dokumente: 

a) ujukite ja töötavate jõuülekandeseadmete mastaapjoonis ning püstuvuse 
tunnustamiseks vajalikud üksikasjalikud andmed, nagu näiteks tankide sisu, avad 
laeva sisemusse pääsemiseks; 

b) hüdrostaatilised andmed ja graafikud; 

c) püstuvusõla staatilise püstuvuse graafikud lõikes 5 allpool või artiklis 17.08 nõutud 
ulatuses; 

d) töötingimuste kirjeldus koos vastavate andmetega kaalu ja raskuskeskme kohta, 
sealhulgas ka lastimata seisundis ning seadmete seisund transpordi ajal; 

e) kreeni-, diferendi- ja püstuvusmomentide arvutamine koos diferendi- ja 
kreeninurkade ning vastava jääkvabaparda ja süvise ohutusvaru jäägi esitamisega; 

f) arvutustulemuste kokkuvõte koos töö- ja maksimaalkoormuste piirväärtuste 
esitamisega. 
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3. Püstuvuse tunnustamine peab põhinema vähemalt järgmistel koormuseeldustel: 

a) põhjasüvendajate poolt süvenduse käigus käsitletavate materjalide erikaalud 

– liiv ja kruus: 1,5 t/m³, 

– väga märg liiv: 2,0 t/m³, 

– pinnas, keskmiselt: 1,8 t/m³, 

– vee ja liiva segu torujuhtmeis; 1,3 t/m³; 

b) greifersüvendajate puhul tuleb punktis a esitatud väärtusi suurendada 15%; 

c) hüdrauliliste põhjasüvendajate puhul tuleb hinnata ka nende maksimaalset 
tõstejõudu. 

4.1 Püstuvuse tunnustamine peab hõlmama järgmisi momenditekitajaid: 

a) last; 

b) konstruktsiooni asümmeetria; 

c) tuulesurve; 

d) iseliikuvate ujuvmehhanismide kursi muutmine sõidu ajal; 

e) ristvool, kui see on vajalik; 

f) ballast ja pardavarud; 

g) tekilast ja vajadusel veos; 

h) vedelike vabapinnad; 

i) inertsjõud; 

j) muud mehaanilised seadmed. 

Koos mõjuda võivad momendid tuleb kokku liita. 
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4.2 Tuulesurvemoment arvutatakse välja järgmise valemi abil: 







 +⋅⋅=

2
TlApcM WWW  [kNm] 

kus: 

c = kujust olenev resistentsustegur; 

 Karkassidel c = 1,2 ja massiivsest materjalist sektsioonide piimidel c = 1,6. 

Mõlema väärtuse puhul arvestatakse tuulepuhanguid. 

 Kogu kontuurjoonega ümbritsetud karkassipindala tuleb pidada tuulele 

avatud välispinnaks; 

pw = tuule erisurve; see tuleb võtta muutumatult 0,25 kN/m²; 

A = purjesuspind suurima süvise veejoone tasandi korral ruutmeetrites; 

lw = purjesuspinna A raskuskeskme kaugus suurima süvise veetasandist meetrites. 

4.3 Liikumise ajal kursimuutusest tekkinud momentide määramiseks iseliikuvatel 
ujuvmehhanismidel lõike 4.1 punkti d kohaselt kasutatakse artikli 15.03 lõikes 6 esitatud 
valemit. 

4.4 Lõikes 4.1 punktile e vastavat ristvoolust tulenevat momenti arvestatakse vaid 
ujuvmehhanismide puhul, mis on töötamise ajaks ankurdatud või kinnitatud silda risti 
voolusuunaga. 

4.5 Lõike 4.1 punkti f kohasest vedelballastist ja vedelpardavarudest tulenevate momentide 
arvutamisel tuleb kindlaks määrata tankide kõige viimane täitemaht, mis püstuvuse 
seisukohalt on veel positiivne ning vastavat momenti tulebki arvutustes kasutada. 

4.6 Lõike 4.1 punktile i vastavat inertsjõududest tingitud momenti tuleb nõuetekohaselt 
arvestada, kui on tõenäoline, et koormuse ja töötava jõuülekandeseadme liikumine võivad 
mõjutada püstuvust. 
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5. Vertikaalsete külgseintega ujukite püstuvusmoment arvutatakse välja järgmise valemi abil: 

[ ]kNmsinMGD10Ma ϕ⋅⋅⋅=  

kus: 

MG  = metatsentriline kõrgus meetrites; 

ϕ   = kreeninurk kraadides. 

Seda valemit kohaldatakse kreeninurkadele kuni 10° või kreeninurkadele seni kuni need 
vastavad tekiserva sukeldumisele või põhjaserva veepinnale ulatumisele, otsustav on kõige 
väiksem nurk. Valemit võib kohaldada kaldus külgseintele kuni kreeninurgani 5°; samuti 
tuleb kohaldada lõigetes 3 ja 4 sätestatud piirtingimusi. 

Kui ujuki(ujukite) erikuju sellist lihtsustamist ei võimalda, on nõutavad lõike 2 punkti c 
kohased püstuvusõla graafikud. 

Artikkel 17.08 

Püstuvuse tunnustamine vähendatud jääkvabaparda puhul 

Kui kasutatakse artikli 17.05 lõike 3 kohast vähendatud jääkvabaparrast, tuleb kõikide 
töötingimuste puhul tõendada et: 

a) pärast vedelike vabapindadega korrigeerimist metatsentriline kõrgus ei ole vähem kui 
0,15 m; 

b) kreeninurkade puhul 0–30° on püstuvusõlg vähemalt 

h = 0,30 – 0,28 ϕn [m] 

ϕn on kreeninurk, millest alates püstuvusõla kõvera väärtused on negatiivsed 
(püstuvusvahemik); see ei tohi olla väiksem kui 20° või 0,35 rad ning seda ei 
arvestata valemis üle 30° või 0,52 rad puhul, kus ϕn ühikuks on radiaan (rad) (1° = 
0,01745 rad); 
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c) diferendi ja kreeninurkade summa ei ületa 10°; 

d) säilib artikli 17.04 nõuetele vastav süvise ohutusvaru jääk; 

e) säilib jääkvabaparras vähemalt 0,05 m; 

f) kreeninurkade puhul 0–30° on jääkpüstuvusõlg vähemalt 

h = 0,20 – 0,23 ϕn [m] 

kus ϕn on kreeninurk, millest alates püstuvusõla kõvera väärtused on negatiivsed, seda ei 
arvestata valemis rohkem kui 30° või 0,52 rad puhul. 

Jääkpüstuvusõlg on püstuvusõla kõvera ja kallutusõla kõvera vaheline suurim erinevus kui 
kreen on 0° ja 30° vahel. Kui vesi ulatub laeva siseruumidesse avaneva avani väiksema 
kreeninurga puhul kui see, mis vastab kahe kõvera maksimaalsele erinevusele, tuleb 
arvesse võtta sellele kreeninurgale vastavat õlga. 

Artikkel 17.09 

Lastimärgid ja süviseskaalad 

Lastimärgid ja süviseskaalad peavad olema peale kantud artiklite 4.04 ja 4.06 kohaselt. 

Artikkel 17.10 

Ujuvmehhanismid, millele ei nõuta püstuvuse tunnustamist 

1. Artiklite 17.04–17.08 kohaldamist ei nõuta ujuvmehhanismidele: 

a) millel töötavad seadmed ei mõjuta ujuvmehhanismi kreeni ega diferenti, 

b) mille raskuskeskme igasugune nihe on põhjendatult välistatav. 

2. Kuid 

a) suurimal koormusel peab nende süvise ohutusvaru olema vähemalt 300 mm ja 
vabaparras vähemalt 150 mm; 

b) avade puhul, mida ei saa pritsmekindlalt ja veetihedalt sulgeda, peab süvise 
ohutusvaru jääk olema vähemalt 500 mm. 
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18. PEATÜKK 

ERINÕUDED, MIDA KOHALDATAKSE TÖÖKOHAL  
KASUTAMISEKS MÕELDUD VEESÕIDUKITELE 

Artikkel 18.01 

Käitamistingimused 

V lisa I või II osas osutatud ühenduse tunnistuses määratletud veesõidukid, mis on mõeldud 
töökohas kasutamiseks, tohivad väljaspool töökohta sõita üksnes tühimassiga; see piirang peab 
olema märgitud ühenduse tunnistusele. 
Seetõttu peab üksnes töökohtades kasutamiseks mõeldud veesõidukitel olema pädeva asutuse 
väljastatud tunnistus, millel on näidatud tööde kestus ning nende töökohtade geograafilised piirid, 
kus veesõidukit on lubatud kasutada. 

Artikkel 18.02 

II osa kohaldamine 

Kui käesolevas peatükis ei ole teisiti määratud, peab töökohtades kasutamiseks mõeldud 
veesõidukite konstruktsioon ja varustus vastama II osa peatükkidele 3-14. 

Artikkel 18.03 

Erandid 

1. a) Artikli 3.03 lõiget 1 tuleb kohaldada mutatis mutandis; 

b) peatükke 5 ja 6 tuleb kohaldada mutatis mutandis, kui laeval on oma käitur; 

c) artikli 10.02 lõike 2 punkte a ja b tuleb kohaldada mutatis mutandis; 

d) kontrollorgan võib teha erandeid muudest konstruktsiooni, korraldust ja varustust 
puudutavatest nõuetest, kui igal nimetatud juhul on tagatud võrdväärne ohutus. 
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2. Kontrollorgan võib mitte nõuda järgmiste nõuete kohaldamist: 

a) artikli 8.06 lõiked 2-8, kui laevapere pardalolek ei ole nõutav; 

b) artikli 10.01 lõiked 1 ja 3, kui töökohas kasutamiseks mõeldud veesõidukit on 
võimalik ohutult ankurdada tööankrute või vaiade abil. Siiski peab oma käituriga 
ujuvmehhanismidel olema vähemalt üks artikli 10.01 lõike 1 nõuetele vastav ankur, 
mille empiiriliseks teguriks k on võetud 45 ning T on väikseimaks kõrguseks; 

c) artikli 10.02 lõike 1 punkt c, kui töökohal kasutamiseks mõeldud veesõidukil ei ole 
oma käiturit. 

Artikkel 18.04 

Süvise ohutusvaru ja vabaparras 

1. Kui töökohas kasutamiseks mõeldud veesõidukit kasutatakse jäätmekogumis- või 
punkerpraamina, peab süvise ohutusvaru väljaspool trümmipiirkonda olema vähemalt 
300 mm ja vabaparras peab olema vähemalt 150 mm. Kontrollorgan võib lubada väiksemat 
vabaparrast, kui arvutustega on tõendatud, et püstuvus on piisav lastile erikaaluga 1,5 t/m3 
ning et ükski teki serv ei ulatu veeni. Arvesse tuleb võtta vedellasti mõju. 

2. Artiklite 4.01 ja 4.02 sätteid tuleb kohaldada mutatis mutandis nendele töökohtadel 
kasutamiseks mõeldud veesõidukitele, mis ei ole hõlmatud lõikega 1. Kontrollorgan võib 
ette näha eespool sätestatust erinevad süvise ohutusvaru ja vabaparda väärtused. 

Artikkel 18.05 

Jollid 

Töökohtadel kasutamiseks mõeldud veesõidukitel ei pea olema jolli, kui: 

a) neil ei ole käiturit või 

b) joll on töökohal kusagil mujal kättesaadav. 

See erand peab olema märgitud ühenduse tunnistusele. 
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19. PEATÜKK 

AJALOOLISTELE LAEVADELE KOHALDATAVAD ERINÕUDED 

(välja jäetud) 

 

19a. PEATÜKK 

KANALIPARGASTELE KOHALDATAVAD ERINÕUDED 

(välja jäetud) 

 
19b. PEATÜKK 

4. TSOONI VEETEEDEL SÕITVATELE  

LAEVADELE KOHALDATAVAD ERINÕUDED 

Artikkel 19b.01 

4. peatüki kohaldamine 

1. Artikli 4.01 lõigete 1 ja 2 erandina võib 4. tsooni veeteedel sõitvate veesõidukite uste ja 
avade süvise ohutusvaru, välja arvatud trümmiluukide oma, vähendada järgmiselt: 

pritsme- ja ilmastikukindlalt suletavate avade puhul kuni 150 mm; 

avade puhul, mida ei saa pritsme- ja ilmastikukindlalt sulgeda, kuni 200 mm. 

2. Artikli 4.02 erandina võib 4. tsooni veeteedel sõitvate veesõidukite minimaalne vabaparras 
olla 0 mm, kui lõikele 1 vastavast süvise ohutusvarust peetakse kinni. 
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20. PEATÜKK 

MERELAEVADELE KOHALDATAVAD ERINÕUDED 

(välja jäetud) 

21. PEATÜKK 

LÕBUSÕIDULAEVADELE  

KOHALDATAVAD ERINÕUDED 

Artikkel 21.01 

Üldnõuded 

Lõbusõidulaevade konstruktsioonile ja varustusele kohaldatakse üksnes artikleid 21.02 ja 21.03. 

Artikkel 21.02 

II osa kohaldamine 

1. Lõbusõidulaevad peavad vastama järgmistele nõuetele: 

a) 3. peatüki 

 artikkel 3.01, artikli 3.02 lõike 1 punkt a ja lõige 2, artikli 3.03 lõike 1 punkt a ja 
lõige 6 ning artikli 3.04 lõige 1; 

b) 5. peatükk; 

c) 6. peatüki 

 artikli 6.01 lõige 1 ja artikkel 6.08; 
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d) 7. peatüki 

 artikli 7.01 lõiked 1 ja 2, artikkel 7.02, artikli 7.03 lõiked 1 ja 2, artikli 7.04 lõige 1, 
artikli 7.05 lõige 5, artikkel 7.13, kui roolikamber on konstrueeritud ainuisikuliseks 
juhtimiseks radari abil; 

e) 8. peatüki 

 artikli 8.01 lõiked 1 ja 2, artikli 8.02 lõiked 1 ja 2, artikli 8.03 lõiked 1 ja 3, 
artikkel 8.04, artikli 8.05 lõiked 1–10 ja 13, artikli 8.08 lõiked 1, 2, 5, 7 ja 10, artikli 
8.09 lõige 1 ja artikkel 8.10; 

f) 9. peatüki 

 artikli 9.01 lõiget 1 tuleb kohaldada mutatis mutandis; 

g) 10. peatüki 

 artikli 10.01 lõiked 2, 3 ja 5–14, artikli 10.02 lõike 1 punktid a–c ja lõike 2 punktid a 
ja e–h, artikli 10.03 lõike 1 punktid a, b ja d; siiski peab pardal olema vähemalt kaks 
tulekustutit; artikli 10.03 lõiked 2–6, artikkel 10.03a, artikkel 10.03b ja 
artikkel 10.05; 

h) 13. peatükk; 

i) 14. peatükk. 

2. Lõbusõidulaevade puhul, millele kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. juuni 
1994. aasta direktiivi 94/25/EÜ (lõbusõidulaevu käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta)1 hõlmavad esmane kontroll ja regulaarsed kontrollid üksnes: 

a) artiklit 6.08, kui on olemas pöördekiiruse näitur; 

b) artikli 7.01 lõiget 2, artiklit 7.02, artikli 7.03 lõiget 1 ja artiklit 7.13, kui roolikamber 
on konstrueeritud ainuisikuliseks juhtimiseks radari abil; 

                                                 
 
 
1 EÜT L 164, 30.6.1994, lk 15. Direktiivi on viimati muudetud määrusega 

(EÜ) nr 1882/2003. 
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c) artikli 8.01 lõiget 2, artikli 8.02 lõiget 1, artikli 8.03 lõiget 3, artikli 8.05 lõiget 5, 
artikli 8.08 lõiget 2, artiklit 8.10; 

d) artikli 10.01 lõikeid 2, 3, 6 ja 14; artikli 10.02 lõike 1 punkti b ning lõike 2 punkte a 
ja e–h; artikli 10.03 lõike 1 punkte b ja d ja lõikeid 2–6; artiklit 10.05; 

e) 13. peatükki; 

f) 14. peatüki 

aa) artiklit 14.12; 

bb) artiklit 14.13, tunnustuskatse pärast vedelgaasiseadme kasutuselevõttu tuleb 
läbi viia vastavalt direktiivis 94/25/EÜ sätestatud nõuetele, aruanne 
tunnustamise kohta tuleb esitada kontrollorganile; 

cc) artiklid 14.14 ja 14.15; vedelgaasiseadmed peavad vastama direktiivi 94/25/EÜ 
nõuetele; 

dd) 14. peatükki tervikuna, kui vedelgaasiseade paigaldatakse pärast seda, kui 
lõbusõidulaev on turule toodud. 

Artikkel 21.03 

(välja jäetud) 
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22. PEATÜKK 

KONTEINERILAEVADE PÜSTUVUS 

Artikkel 22.01 

Üldnõuded 

1. Käesoleva peatüki nõudeid kohaldatakse konteinerilaevadele, kui liikmesriikides kehtivate 
kohaldatavate navigatsiooniasutuste määruste kohaselt nõutakse püstuvuse kohta 
dokumente. 

Püstuvusdokumendid peavad olema kontrollitud või kuskil mujal kontrollimiseks esitatud 
ning need peavad olema kontrollorgani poolt nõuetekohaselt tembeldatud. 

2. Püstuvusdokumendid peavad andma laevajuhile piisavalt võrdlevat teavet laeva püstuvuse 
kohta kõikide koormustingimuste juures. 

Püstuvusdokumendid peavad sisaldama vähemalt järgmist: 

a) teave lubatud püstuvustegurite, lubatud KG - väärtuste või lasti raskuskeskme 
lubatud kõrguste kohta; 

b) andmed ballastveega täidetavate ruumide kohta; 

c) püstuvuse kontrollimise viisid; 

d) juhised laevajuhile arvutamisnäidise kasutamise kohta; 

3. Laevade puhul, mis võivad vedada konteinereid kinnitatult või kinnitamata, peavad olema 
eri arvutusmeetodid püstuvuse tunnustamiseks konteinerlasti transportimisel kinnitatud 
ning kinnitamata konteinerites. 

4. Konteinerlasti võib pidada kinnitatuks üksnes siis, kui kõik konteinerid on tugevasti 
kinnitatud laevakere külge konteineri juhikute või kinnitusseadmete abil ning nende 
asendit ei saa reisi kestel muuta. 
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Artikkel 22.02 

Püstuvuse tunnustamise piirtingimused ja 

 arvutusmeetod kinnitamata konteinerite transpordil 

1. Kõik kinnitamata konteineritega laevade püstuvuse arvutamise meetodid peavad vastama 
järgmistele piirtingimustele: 

a) metatsentriline kõrgus MG  ei tohi olla väiksem kui 1,00 m; 

b) laeva pööramisel tekkivate tsentrifugaaljõudude, tuulesurve ja vedelike vabapindade 
ühistoimel tekkiv kreeninurk ei tohi olla üle 5° ning tekiserv ei tohi vette vajuda; 

c) laeva pööramisel tekkivate tsentrifugaaljõudude toimel tekkiv kallutusõlg määratakse 
kindlaks järgmise valemi abil: 







 −⋅⋅=

2
T'KG

L
vch

WL

2

KZKZ  [m] 

kus: 

cKZ  = parameeter (cKZ = 0,04) [s2/m]; 

v = laeva maksimaalne kiirus vee suhtes [m/s]; 

KG  = lastitud laeva raskuskeskme kõrgus selle baasist [m]; 

T’ = lastitud laeva süvis [m]; 
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d) tuulesurvest tingitud kallutusõlg määratakse kindlaks järgmise valemi abil: 







 +⋅⋅=

2
T'l

D'
A'ch WKWKW  [m] 

kus: 

cKW  = parameeter (cKW = 0,025) [t/m2]; 

A’ = lastitud laeva purjesuspind [m2]; 

D’ = lastitud laeva veeväljasurve [t]; 

lW = purjesuspinna A’ raskuskeskme kõrgus vastava süvise veetasandist [m]; 

T’ = lastitud laeva süvis [m]; 

e) vihmavee vabapinnast ja trümmides või kahekordse põhja vahel olevast jääkveest 
tekkiv kallutusõlg tuleb kindlaks määrata järgmise valemi abil: 

( )( )∑ −⋅⋅⋅= b0,55blb
D'

c
h KfO

KfO  [m] 

kus: 

cKfO = parameeter (cKfO = 0,015) [t/m2]; 

b = kõnesoleva trümmi või trümmisektsiooni laius [m];* 

l = kõnesoleva trümmi või trümmisektsiooni pikkus [m];* 

D’ = lastitud laeva veeväljasurve [t]; 

f) iga koormustingimuse arvutamisel tuleb lähtuda poolest kütuse ja värske vee varust. 

                                                 
 
 
* Vedeliku vabapinnaga trümmisektsioonid tekivad, kui veekindlate piki- ja/või põikijaotuste 

kaudu moodustuvad üksteisest sõltumatud vedelikupinnad. 
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2. Kinnitamata konteinereid vedava laeva püstuvust tuleb pidada piisavaks, kui efektiivne 
KG  ei ületa valemiga saadud zulKG . zulKG  tuleb välja arvutada erinevate veeväljasurvete 
jaoks kogu süvistevahemiku ulatuses. 

a) 
1Z

2F
B

hh
2

T
Z

2F
B

KM
KG

WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅







 −−⋅⋅+

=  [m] 

 2F
BWL ükski väärtus ei tohi olla väiksem kui 11,5 (11,5 = 1/tan5°); 

b)  1,00KMKG zul −=  [m]. 

 Otsustav peab olema valemi a või b kohane zulKG  madalaim väärtus. 

 Valemis: 

zulKG  = lastitud laeva raskuskeskme suurim lubatud kõrgus 
 tema põhjast [m]; 

KM  = metatsentri kõrgus põhjast [m] vastavalt lõike 3 lähendusvalemile; 

F = vastav efektiivne vabaparras ½ L [m] puhul; 

Z = pööramisest tingitud tsentrifugaaljõu parameeter 

( )
WL

2

WL

2

L
v0,04

L1,259,81
v0,7Z ⋅=
⋅⋅

⋅
=  [-] 

v = laeva maksimaalne kiirus vee suhtes [m/s]; 

Tm = vastav keskmine süvis [m]; 

hKW = lõike  1 punkti d kohane külgtuule survest tingitud kallutusõlg [m]; 

hKfO = lõike 1 punkti e kohaste vedelike vabapindade kallutusõlgade summa [m]. 
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3. Lähendusvalem KM  jaoks 

Kui ei ole võimalik saada hüdrostaatiliste kõverate lehte, võib KM  väärtuse lõike  2 ja 
artikli 22.03 lõike  2 kohasteks arvutuste tegemiseks kindlaks määrata järgmise 
lähendusvalemi abil: 

a) pontoonikujulistele laevadele 

2
T

T
H
T

12,5

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 −

=  [m] 

b) muudele laevadele 

2
T

T
H
T

1,212,7

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 ⋅−

=  [m] 

Artikkel 22.03 

Püstuvuse tunnustamise piirtingimused ja arvutusmeetod 

 kinnitatud konteinerite transpordil 

1. Kõik kinnitatud konteineritega laevade püstuvuse arvutamise meetodid peavad vastama 
järgmistele piirtingimustele: 

a) metatsentriline kõrgus MG  ei tohi olla väiksem kui 0,50 m; 

b) laeva pööramisel tekkivate tsentrifugaaljõudude, tuulesurve ja vedelike vabapindade 
ühistoime tõttu ei tohi vee alla jääda ükski laevakeres olev ava; 

c) laeva pööramisel tekkivate tsentrifugaaljõudude, tuulesurve ja vedelike vabapindade 
toimel tekkivad kallutusõlad määratakse kindlaks artikli 22.02 lõike 1 punktides c–e 
osutatud valemite abil; 

d) iga koormustingimuse arvutamisel tuleb lähtuda poolest kütuse ja värske vee varust. 
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2. Kinnitatud konteinereid vedava laeva püstuvust tuleb pidada piisavaks, kui efektiivne KG  

ei ületa zulKG , mis on saadud valemi põhjal, mida kasutatakse erinevate veeväljasurvete 
arvutamiseks kogu süvisteskaala ulatuses. 

a)  
1Z

F'
B

0,75

hh
2

T
Z

F'
B

0,75
F'
F1,51

2
iIKM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅⋅







 −−⋅+






 −

∀
−

−
=  [m] 

 F'
BWL  väärtus ei tohi olla väiksem kui 6,6 ja 

 






 −⋅

∀
−

F'
F1,51

2
iI

väärtus ei tohi olla väiksem kui 0. 

b)  0,50KMKG zul −=  [m]. 

 Otsustav peab olema a ja b kohane zulKG  madalaim väärtus. 

 Käesolevas valemis kasutatakse lisaks eespool määratletud mõistetele järgmisi 
mõisteid: 

I = veeliinitasandi inertsjõu põikmoment Tm juures [m4], (lähendusvalemi kohta 
vt lõiget 3); 

i = põhjaga paralleelse veeliinitasandi inertsjõu põikmoment kõrgusel 

 
'F

3
2Tm +  [m4] 

∀ = laeva veeväljasurve Tm juures [m3]; 

F’ = ideaalne vabaparras F’ = H’ – Tm [m] või 
b2

Ba
F' WL

⋅
⋅

= [m] , määrav on 

madalaim väärtus; 

a = vertikaalne vahemaa kreeni puhul esimesena üleujutatava ava alaserva ja 
kreenita laeva veeliini vahel [m]; 

b = sama ava kaugus laeva keskjoonest [m]; 

H’ = ideaalne külje kõrgus 
WLBL0,9

qHH'
⋅⋅

+=  [m]; 
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q = tekimajade, luukide, šahtitekkide ja muude tekiehitiste mahtude summa 
kõrguseni maksimaalselt 1,0 m üle H või kuni madalaima avani kõnesolevas 
mahus, kusjuures otsustav on madalaim väärtus. Arvesse ei võeta mahuosi, 
mille kaugus laeva tippudest jääb 0,05 L piiridesse [m3]. 

3. Lähendusvalem I jaoks 

Kui ei ole võimalik saada hüdrostaatiliste kõverate lehte, võib veeliinitasandi inertsjõu 
põikmomendi I välja arvutada järgmise lähendusvalemi abil: 

a) pontoonikujuliste laevade puhul 

m
m

2
WL

T
H
T

12,5

B
I

⋅





 −

∀⋅
=  [m4] 

b) muude laevade puhul 

m
m

2
WL

T
H
T

2,112,7

B
I

⋅





 ⋅−

∀⋅
=  [m4] 

Artikkel 22.04 

Menetlus püstuvuse hindamiseks laeva pardal 

Püstuvuse hindamise menetlus võib olla kindlaks määratud artikli 22.01 lõikes 2 osutatud 
dokumentides. 
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22a. PEATÜKK 

ÜLE 110 M PIKKUSTELE VEESÕIDUKITELE 

 KOHALDATAVAD ERINÕUDED 

Artikkel 22a.01 

I osa kohaldamine 

Lisaks artikli 2.03 lõikes 3 sätestatud nõuetele peab omanik või tema esindaja enne üle 110 m 
pikkuse veesõiduki ehitamise alustamist (uue laeva ehitamine või kasutusel oleva laeva 
pikendamine), välja arvatud meresõidulaevad, teatama sellest sellele kontrollorganile, kes hiljem 
veesõidukile ühenduse tunnistuse väljastab. Nimetatud kontrollorgan peab ehitamise ajal tegema 
kontrolle. Kontrolle pole ehitamise ajal vaja teha, kui enne ehitamise alustamist on väljastatud 
tunnistus, mis tõendab, et laeva ehitamise järelevalvet teostab volitatud klassifikatsiooniühing. 

Artikkel 22a.02 

II osa kohaldamine 

Lisaks II osale tuleb üle 110 m pikkustele laevadele kohaldada artikleid 22a.03-22a.05. 

Artikkel 22a.03 

Tugevus 

Artikli 3.02 lõike 1 punktile a (piki-, põik- ja kohalik tugevus) vastava laevakere piisava tugevuse 
tunnustamiseks peab volitatud klassifikatsiooniühing väljastama tunnistuse. 

Artikkel 22a.04 

Ujuvus ja püstuvus 

1. Üle 110 m pikkustele laevadele tuleb kohaldada lõikeid 2-9, välja arvatud reisilaevad. 
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2. Piisav püstuvus, kaasa arvatud püstuvus pärast vigastust, peab olema tõendatud kõige 
ebasoodsamate koormustingimuste juures. 

Püstuvuse arvutamise põhiväärtused – laeva tühimass ja raskuskeskme asukoht – peavad 
olema kindlaks määratud: 

– kas kreenikatse abil või 

–  üksikasjaliku massi- ja momendiarvutuse abil, kusjuures laeva tühimassi 
kindlaks tegemiseks kontrollitakse süvist tolerantsipiiriga +/-5% arvutusliku massi ja 
süvisenäitude abil määratud veeväljasurve vahel. 

3. Vigastada saanud laeva ujuvuse tõendamiseks tuleb seda kontrollida täislasti puhul. 

Selleks tuleb arvutustega tõendada piisavat püstuvust üleujutuse kriitilistes vahefaasides ja 
lõppfaasis. Pädevad asutused võivad lubada püstuvuse negatiivseid väärtusi üleujutuse 
vahefaasides, kui on tõendatud piisav püstuvus pärast vahefaase. 

4. Vigastuse puhul tuleb lähtuda järgmistest eeldustest: 

a) Pardavigastuse ulatus 

pikisuunas : vähemalt 0,10 L; 

ristsuunas : 0,59 m; 

vertikaalsuunas : baasjoonest piiramatult ülespoole. 

b) Põhjavigastuse pikkus: 

pikisuunas : vähemalt 0,10 L; 

ristsuunas : 3,00 m; 

vertikaalsuunas : baasjoonest 0,39 m ülespoole, välja arvatud õlivann. 

c) Iga vigastuspiirkonnas asuv vahesein tuleb lugeda vigastatuks, see tähenda, et 
vaheseinad peavad paiknema nii, et laev säilitaks ujuvuse ka pärast kahe või enama 
pikisuunas kõrvuti asetseva sektsiooni üleujutust. 

 Üksnes peamasinaruumi puhul tuleb arvestada ühe-sektsiooni standardit, st tuleb 
eeldada, et masinaruumi otsvaheseinad ei ole vigastatud. 

 Põhjavigastuste puhul tuleb eeldada, et naabruses olevad põhjasektsioonid on 
vigastatud. 
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d) Täituvus 

 Eeldatav täituvus on 95%. 

 Erandina eespool öeldust võib eeldada järgmist täituvust: 

– masina- ja tööruumidel: 85%; 

– kahekordsetel põhjadel, kütusetankidel, ballastitankidel jms, mille puhul tuleb 
eeldada, et suurima lubatud süvisega sõitvatel laevadel on need olenevalt 
ilmast ning nende kasutusotstarbest kas täis või tühjad: 0 või 95%. 

 Kui arvutus näitab, et mis tahes sektsiooni keskmine täituvus on väiksem, võib 
kasutada arvutatud väärtust. 

e) Iga mitteveekindla ava kõige madalam punkt (näiteks uksed, aknad, 
juurdepääsuluugid) peavad asuma üleujutuse lõppfaasis vähemalt 100 m ülevalpool 
vigastatud veeliini. 

5. Vigastusejärgne püstuvus on piisav, kui lõike 4 eelduste kohaselt: 

a) üleujutuse lõppfaasis on laeval säilinud süvise ohutusvaru vähemalt 100 mm ning 
laeva kreeninurk ei ületa 5° või 

b) ADNR 9. osas määratletud vigastatud laeva püstuvuse arvutamise menetluse kohased 
arvutused annavad positiivse tulemuse. 

6. Kui üleujutuse asümmeetria vähendamiseks on laev varustatud rist- ja allavooluavadega, ei 
tohi ühtlustumise aeg ületada 15 minutit, kui üleujutuse vahefaaside ajal on veendutud 
vigastatud laeva piisava püstuvuse olemasolu. 

7. Kui on võimalik veetihedalt sulgeda avasid, mille kaudu vigastamata sektsioone võib 
täiendavalt üle ujutada, peavad sulgurseadmed olema kasutusjuhendi kohaselt märgistatud. 

8. Lõigete 2-5 kohane arvutuste abil tõendamine tuleb lugeda toimunuks, kui ADNR 9. osale 
vastavad vigastatud laeva püstuvuse arvutused annavad positiivse tulemuse. 

9. Kui see on vajalik lõigetes 2 või 3 sätestatud nõuete täitmiseks, tuleb suurima süvise 
veejoone tasand uuesti kindlaks määrata. 
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Artikkel 22a.05 

Täiendavad nõuded 

1. Üle 110 m pikkused laevad peavad: 

a) olema varustatud mitme sõukruviga käitursüsteemiga, kus on vähemalt kaks võrdse 
võimsusega teineteisest sõltumatut mootorit ja roolikambrist juhitav vööritraster, mis 
toimib tõhusalt ka siis, kui laev on lastimata, või 

 olema varustatud ühe sõukruviga käitursüsteemiga ja roolikambrist juhitava 
vööritrastriga, mis toimib tõhusalt ka siis, kui laev on lastimata, ning võimaldab 
laeval peakäitursüsteemi rikke korral omal jõul edasi liikuda; 

b) olema varustatud artikli 7.06 lõike 1 kohase radari abil juhtimise süsteemiga ning 
pöördekiiruse näituriga; 

c) omama artikli 8.08 kohast püsivalt paigaldatud pilsi pumbasüsteemi; 

d) vastama artikli 23.09 lõike 1.1 nõuetele. 

2. Üle 110 m pikkustel laevadel, välja arvatud reisilaevad, mis lisaks lõikes 1 sätestatule: 

a) on õnnetuse korral raskeid päästeseadmeid kasutamata laeva keskmises kolmandikus eraldi 
osadeks lahutatavad, kusjuures lahutatud osad säilitavad ujuvuse; 

b) omavad laevas hoitavat volitatud klassifikatsiooniühingu väljastatud tunnistust 
lahutatud osade ujuvuse, diferendi ja püstuvuse kohta, millel on ka näidatud 
koormus, mille ületamisel laeva kahe osa ujuvus enam tagatud ei ole; 

c) on ehitatud ADNR kohaselt topeltkerega laevadena, kusjuures liikurlaevadele 
kohaldatakse ADNRi 9. osa lõikeid 9.1.0.91 kuni 9.1.0.95 ja tankeritele 
lõikeid 9.3.2.11.7 ja 9.3.2.13 kuni 9.3.2.15; 

d) on varustatud mitme sõukruviga käitursüsteemiga lõike 1 punkti a lause esimese 
poole kohaselt, 

tuleb märkida ühenduse tunnistuse lahtrisse 52, et need laevad vastavad kõikidele  
punktides a–d esitatud nõuetele. 
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3. Reisilaevadel pikkusega üle 110 m, mis lisaks lõikes 1 sätestatule: 

a) on ehitatud või ümber ehitatud oma kõrgeima klassi jaoks volitatud 
klassifikatsiooniühingu järelevalve all, kusjuures vastavus sellele klassile peab olema 
tunnustatud klassifikatsiooniühingu poolt väljastatud tunnistusega ning kehtiv klass 
ei ole vajalik; 

b) kas 

 on vähemalt 600 mm kõrguse topeltpõhjaga ja on jaotatud vaheseintega osadeks, mis 
tagavad mis tahes kahe kõrvuti asetseva veetiheda sektsiooni üleujutuse korral selle, 
et laev ei vaju oma ujuvusvaru veeliinist sügavamale ning et säilib süvise ohutusvaru 
jääk 100 mm, 

 või 

 on vähemalt 600 mm kõrguse topeltpõhja ja topeltkerega, kusjuures vahemaa laeva 
külgseina ja pikivaheseina vahel on vähemalt 800 mm; 

c) on varustatud mitme sõukruviga käitursüsteemiga, millel on vähemalt kaks võrdse 
võimsusega teineteisest sõltumatut mootorit ja roolikambrist juhitav vööritraster, mis 
toimib nii piki- kui ka põiksuunaliselt; 

d) võimaldavad käsitseda ahtriankrut otse roolikambrist, 

tuleb märkida ühenduse tunnistuse lahtrisse 52, et need laevad vastavad kõikidele  
punktides a–d esitatud nõuetele. 

Artikkel 22a.06 

IV osa kohaldamine ümberehitamise korral 

Kontrollorgan võib kohaldada 24. peatükki laevadele, mis on ümber ehitatud üle 110 m pikkuseks, 
üksnes komitee soovitusel. 
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22b. PEATÜKK 

KIIRLAEVADELE KOHALDATAVAD ERINÕUDED 

Artikkel 22b.01 

Üldnõuded 

1. Kiirlaevu ei saa ehitada kajutitega laevadeks. 

2. Kiirlaevade pardal on keelatud järgmised seadmed: 

a) artiklile 13.02 vastavad tahiga põletitega seadmed, 

b) artiklitele 13.03 ja 13.04 vastavad õliaurustuspõletiga ahjud, 

c) artiklile 13.07 vastavad tahke kütusega kütteseadmed, 

d) peatükile 14 vastavad vedelgaasiseadmed. 

Artikkel 22b.02 

I osa kohaldamine 

1. Lisaks artikli 2.03 sätetele peavad kiirlaevad olema ehitatud ja klassifitseeritud sellise 
volitatud klassifikatsiooniühingu järelevalve all ning selle kohaldatavate eeskirjade 
kohaselt, kellel on olemas erieeskirjad kiirlaevade kohta. Klass tuleb säilitada. 

2. Artikli 2.06 erandina on käesoleva peatüki kohaselt väljastatava ühenduse tunnistuse 
kehtivus viis aastat. 

Artikkel 22b.03 

II osa kohaldamine 

1. Ilma, et see segaks lõike 2 ja artikli 22b.02 lõike 2 kohaldamist, tuleb peatükke 3–15 
kohaldada kiirlaevadele, välja arvatud järgmised sätted: 

a) artikli 3.04 lõike 6 punkt 2, 
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b) artikli 8.08 lõike 2 lause a, 

c) artikli 11.02 lõike 4 laused 2 ja 3, 

d) artikli 12.02 lõike 4 lause 2, 

e) artikli 15.06 lõike 3 punkti a lause 2. 

2. Artikli 15.02 lõike 9 ja artikli 15.15 lõike 7 erandina peab olema võimalik kõikide 
veetihedate vaheseinte uste kaugjuhtimine. 

3. Artikli 6.02 lõike 1 erandina peab roolimehhanismi ajami rikke või talitlushäire korral 
olema võimalik viivitamata kasutusele võtta teine iseseisev roolimehhanismi ajam või 
käsiajam. 

4. Lisaks II osa nõuetele peavad kiirlaevad vastama artiklites 22b.04–22b.12 esitatud 
nõuetele. 

Artikkel 22b.04 

Istmed ja turvavööd 

Laeval peavad olema istmed reisijate suurimale lubatud arvule. Istmed peavad olema varustatud 
turvavöödega. Turvavöid ei nõuta, kui on olemas sobiv löögivastane kaitse või kui neid ei nõuta 
HSC 2000. aasta koodeksi 4. peatüki 6. osa kohaselt. 

Artikkel 22b.05 

Vabaparras 

Artiklite 4.02 ja 4.03 erandina peab vabaparras olema vähemalt 500 mm. 
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Artikkel 22b.06 

Ujuvus, püstuvus ja osadeks jaotamine 

Kiirlaevadel peab olema järgmine nõuetekohane dokumentatsioon: 

a) niihästi vigastamata kui vigastatud laeva ujuvuse ja püstuvuse näitajad, mis on piisavad 
laeva ohutuks käitamiseks veeväljasurvelise ujuvuse faasis; 

b) püstuvuse näitajad ja stabiliseerimissüsteemid, mis tagavad laeva ohutuse dünaamilise 
ujuvuse faasis ja üleminekufaasis; 

c) püstuvuse näitajad dünaamilise ujuvuse faasis ja üleminekufaasis, mis on piisavad 
veesõiduki ohutuks üleminekuks veeväljasurvelise ujuvuse faasi mis tahes süsteemi 
talitlushäire korral. 

Artikkel 22b.07 

Roolikamber 

1. Sisustus 

a) artikli 7.01 lõike 1 erandina peavad roolikambrid olema sisustatud nii, et roolimees ja 
teine laevapere liige saaksid laeva teel olles kogu aeg oma ülesandeid täita; 

b) roolikamber peab olema sisustatud nii, et sinna oleksid paigutatud punktis a 
nimetatud isikute töökohad. Navigeerimis-, manööverdus-, seire ja 
sidepidamisseadmed ning muud olulised seadmed laeva juhtimiseks peavad asuma 
üksteisele piisavalt lähedal, et teisel laevapereliikmel ning roolimehel oleks võimalik 
saada vajalikku teavet ning käsitseda vajalikke juhtimisseadmeid ning muid 
seadmeid oma istekohtadelt. Kõikidel juhtudel kohaldatakse järgmisi nõudeid: 

aa) roolimehe roolimiskoht peab olema sisustatud ainuisikuliseks laeva juhtimiseks 
radari abil; 

bb) teise laevapereliikme töökohal peab olema oma radariekraan (alluvseade) ning 
tal peab olema võimalik sekkuda oma töökohalt laeva juhtimisse, et edastada 
teavet ja juhtida laeva käitureid; 
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c) punktis a mainitud isikud peavad saama takistamatult töötada punktis b osutatud 
seadmetega ka siis, kui turvavööd on nõuetekohaselt kinnitatud. 

2. Takistusteta väljavaade 

a) artikli 7.02 lõike 2 erandina ei tohi takistatud väljavaade roolimehe istmelt vööri 
suunas ületada ühte laeva pikkust olenemata lastist; 

b) artikli 7.02 lõike 3 erandina ei tohi pimesektorite summa ületada 20° traaversitest 
rohkem kui 22,5o tahapoole jäävas sektoris. Ükski pimesektor ei tohi olla laiem 
kui 5o. Kahe pimesektori vahel olev takistusteta väljavaate sektor ei tohi olla kitsam 
kui 10°. 

3. Seadised 

Artiklis 22b.11 osutatud seadmete seire- ja juhtimisseadiste paneelid peavad asuma 
roolikambris eraldi ning olema selgelt märgistatud. Seda kohaldatakse, kui see on 
asjakohane, ka ühispäästevahendite vettelaskmise juhtimisseadistele. 

4. Valgustus 

Kasutamise ajal valgustatud alade ja seadmeosade valgustamiseks tuleb kasutada punast 
valgust. 

5. Aknad 

Aknad peavad olema mittepeegelduvad. Peavad olema vahendid päikesepimestuse 
vältimiseks. 

6. Pinnakattematerjalid 

Roolikambris tuleb vältida peegelduva pealispinnaga materjalide kasutamist. 
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Artikkel 22b.08 

Täiendav varustus 

Kiirlaevadel peab olema järgmine varustus: 

a) artikli 7.06 lõikele 1 vastav radarseade ja pöördekiiruse näitur; 

b) kergesti kättesaadav individuaalne päästevarustus suurimale lubatud reisijatearvule 
vastavalt Euroopa standardile EN 395:1998. 

Artikkel 22b.09 

Kinnised alad 

1. Üldnõuded 

Ühiskondlikud ruumid ja eluruumid koos sisustusega peavad olema konstrueeritud nii, et 
ükski inimene, kes neid ruume nõuetekohaselt kasutab, ei saaks vigastada laeva 
käivitamisel või seiskamisel tava- ja avariiolukorras või tavasõidul manööverdamise ajal ja 
rikke või talitlushäire korral. 

2. Sidepidamine 

a) Reisijate teavitamiseks ohutusmeetmetest peavad kõik reisilaevad olema varustatud 
heli- ja valgusseadmetega, mis on kõikidele pardal viibijatele nähtavad ja kuuldavad. 

b) punktis a kirjeldatud seadmed peavad võimaldama juhiste edastamist reisijatele. 

c) Iga reisija istme juures peab olema avariiolukordade juhend, mis sisaldab laeva 
plaani, millel on näidatud kõik väljapääsud, pääseteed, avariivarustus, 
päästevahendid ning milles on ka juhised päästevestide kasutamiseks. 
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Artikkel 22b.10 

Väljapääsud ja pääseteed 

Pääse- ja evakuatsioonipääseteed peavad vastama järgmistele nõuetele: 

a) roolimiskohalt peab lihtsalt, ohutult ja kiiresti pääsema üldkasutatavatesse ruumidesse ja 
eluruumidesse; 

b) avariiväljapääsudeni viivad pääseteed peavad olema selgelt ja püsivalt tähistatud; 

c) kõik väljapääsud peavad olema nõuetekohaselt tähistatud. Nii seest- kui väljastpoolt peab 
olema selgelt arusaadav, kuidas avamismehhanism töötab; 

d) pääseteedel ja avariiväljapääsudel peab olema sobiv juhendamissüsteem ohutuse 
tagamiseks; 

e) väljapääsude kõrvale tuleb jätta piisavalt ruumi laevapere liikme jaoks. 

Artikkel 22b.11 

Tulekaitse ja tulekahju ennetamine 

1. Üldkasutatavad koridorid, ruumid ja eluruumid, samuti kambüüsid ja masinaruumid 
peavad olema ühendatud asjakohase tulekahju häiresüsteemiga. Tulekahju tekkimine ja 
asukoht peavad olema automaatselt kuvatud laevapere liikmete poolt pidevalt mehitatud 
kohas. 

2. Masinaruumides peab olema artikli 10.03b kohane püsivalt paigaldatud 
tulekustutussüsteem. 

3. Üldkasutatavates ruumides ja eluruumides ning nende pääseteedel peab olema 
artikli 10.03a kohane survestatud vee sprinklersüsteem. Kasutatud vett peab saama kiiresti 
ja otse välja juhtida. 
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Artikkel 22b.12 

Üleminekusätted 

Artikli 1.01 lõikele 22 vastavad kiirlaevad, millel 31. märtsil 2003. aastal on kehtiv ühenduse 
tunnistus, peavad vastama käesoleva peatüki järgmistele sätetele: 

a) Artiklitele 22b.01, 22b.04, 22b.08, 22b.09, 22b.10, artikli 22b.11 lõikele 1 

 siis, kui ühenduse tunnistust uuendatakse; 

b) 1. aprillil 2013. aastal 

 artikli 22b.07 lõigetele 1, 3, 4, 5 ja 6; 

c) 1. jaanuaril 2023. aastal 

 kõikidele ülejäänud sätetele. 
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III OSA 

23. PEATÜKK 

LAEVA MEHITAMISEGA SEOTUD VARUSTUS 

Artikkel 23.01 

(välja jäetud) 

Artikkel 23.02 

(välja jäetud) 

Artikkel 23.03 

(välja jäetud) 

Artikkel 23.04 

(välja jäetud) 

Artikkel 23.05 

(välja jäetud) 

Artikkel 23.06 

(välja jäetud) 

Artikkel 23.07 

(välja jäetud) 

Artikkel 23.08 

(välja jäetud) 
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Artikkel 23.09 

Laevade varustus 

1. Kontrollorgan peab märkima liikurlaevade, tõukurpuksiiride, tõugatavate koosseisude ja 
reisilaevade kohta käivate ühenduse tunnistuse lahtrisse  47, kas need vastavad või ei vasta 
lõigete 1.1 ja 1.2 sätetele. 

1.1 Standard S1 

a) Käitursüsteemid peavad olema paigaldatud nii, et roolikambrist oleks võimalik 
muuta kiirust ning reverseerida sõukruvi telgjõu suunda. 

 Roolikambrist peab saama sisse või välja lülitada laeva käitamiseks kasutatavaid 
lisamootoreid, kui see ei toimu automaatselt või kui mootorid ei tööta iga sõidu ajal 
pidevalt. 

b) Ohualad, mis hõlmavad: 

– peamasina jahutusvee temperatuuri; 

– peamasinate ja jõuülekannete määrdeõli rõhku; 

– peamasina reverseerimisseadmete, reverseeritavate jõuülekannete või 
sõukruvide õli- ja õhurõhku; 

– peamasinaruumi pilsitasemeid, 

 peavad olema jälgitavad seadiste abil, mis edastavad roolikambrisse talitlushäirete 
korral heli- ja valgussignaale. Helisignaalid võivad olla ühendatud ühte akustilisse 
hoiatusseadisesse. Neid võib välja lülitada kohe, kui teade talitlushäire kohta on 
vastu võetud. Valgussignaale peab saama välja lülitada üksnes siis, kui neid 
aktiveerinud talitlushäired on kõrvaldatud. 

c) Kütusevarustus ja peamasina jahutus peavad olema automaatsed. 

d) Roolisüsteemi peab saama käsitseda üks inimene, ilma et ta kasutaks selleks erilist 
jõudu isegi suurima süvise puhul. 
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e) Riikliku või rahvusvahelise navigatsiooniasutuse määruste kohaste valgus- ja 
helisignaalide andmine peab olema võimalik, vajadusel ka roolikambrist. 

f) Kui puudub otseühendus roolikambri ja vööri, ahtri, eluruumide ja masinaruumi 
vahel, peab laevas olema kõnesidesüsteem. Sidepidamiseks masinaruumidega võib 
kasutada optilisi või akustilisi signaale. 

g) Nõutav joll peab olema vettelastav ühe laevapere liikme poolt kohase ajavahemiku 
jooksul. 

h) Peab olema prožektor, mida saab juhtida roolikambrist. 

i) Tõsteseadmete väntade ning muude samasuguste pööratavate osade käitamine ei tohi 
nõuda suuremat jõudu kui 160 N. 

k) Ühenduse tunnistusele kantud pukseerimisvintsid peavad olema mootoriga 
käitatavad. 

l) Pilsi- ja tekipesupumbad peavad olema mootoriga. 

m) Põhilised juhtimisüksused ja seireseadised peavad olema ergonoomilised. 

n) Artikli 6.01 lõikes 1 nõutud seadmed peavad olema roolikambrist kaugjuhitavad. 

1.2 Standard S2 

a) Iseseisvalt käitatavad liikurlaevad: 

 standard S1 ning lisaks vööritraster, mida on võimalik käitada roolikambrist; 

b) Parras-pardaga haalatava koosseisu pukseerivad liikurlaevad: 

 standard S1 ning täiendav vööritraster, mida on võimalik käitada roolikambrist; 

c) Iseendast ja tõugatavast laevast koosnevaid koosseise pukseerivad liikurlaevad: 

 standard S1 ning täiendavalt hüdrauliliselt või elektriliselt käitatavad ühendusvintsid; 
Seda varustust siiski ei nõuta, kui tõugatava koosseisu esimesel laeval on 
vööritraster, mida saab juhtida tõukava liikurlaeva roolikambrist; 
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d) Tõugatavat koosseisu tõukavad tõukurpuksiirid. 

 Seda varustust siiski ei nõuta, kui tõugatava koosseisu esimene laev on varustatud 
vööritrastriga, mida saab juhtida tõukurpuksiiri roolikambrist; 

e) Reisilaevad: 

 standard S1 ning lisaks vööritrastrid, mida on võimalik juhtida roolikambrist; Seda 
siiski ei nõuta, kui reisilaeva käitursüsteem ja roolisüsteem tagavad võrdväärse 
manööverdusvõime. 

Artikkel 23.10 

(välja jäetud) 

Artikkel 23.11 

(välja jäetud) 

Artikkel 23.12 

(välja jäetud) 

Artikkel 23.13 

(välja jäetud) 

Artikkel 23.14 

(välja jäetud) 

Artikkel 23.15 

(välja jäetud) 
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IV OSA 

24. PEATÜKK 

ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED 

Artikkel 24.01 

Üleminekusätete kohaldamine juba kasutuses olevatele veesõidukitele 

1. Artiklite 24.02–24.04 sätteid kohaldatakse üksnes …* kehtiva laevatunnistusega laevadele, 
mis vastavad 31. detsembril 1994. aastal kehtinud määrusele Reini laevakontrolli kohta või 
mis olid 31. detsembril 1994. aastal ehitamisel või ümberehitamisel. 

2. Veesõidukitele, mis ei ole lõikega 1 hõlmatud, kohaldatakse artikli 24.06 sätteid. 

Artikkel 24.02 

Kasutuses olevatele laevadele tehtavad erandid 

1. Ilma et see piiraks artiklite 24.03 ja 24.04 kohaldamist, peavad veesõidukid, mis käesoleva 
direktiivi sätetele ei vasta 

a) olema kohandatud nii, et need vastavad järgnevas tabelis loetletud üleminekusätete 
kohaselt nimetatud sätetele ja 

b) kuni nende kohandamiseni vastavad 31. detsembril 1994. aastal kehtivale määrusele 
Reini laevakontrolli kohta. 

                                                 
 
 
* Kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
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2. Järgnevas tabelis on kohaldatud järgmisi mõisteid: 

– N.R.C. – sätet ei rakendata kasutuses olevatele veesõidukitele, kui kõnesolevad osad 
ei ole asendatud või muudetud, st sätet kohaldatakse ainult vastehitatud (“N”) 
veesõidukitele ning kõnealuste piirkondade ja osade asendamisele (“R”) ja 
ümberehitamisele (“C”) . Kui olemasolevad osad asendatakse sama tehnoloogiat 
kasutavate sama tüüpi asendusosadega, siis ei ole see asendamine (“R”) 
üleminekusätete tähenduses. 

–  Ühenduse tunnistuse väljastamine või uuendamine – vastavus selle sättega 
peab olema saavutatud selleks ajaks, kui ühenduse tunnistus pärast sätte jõustumist 
väljastatakse või uuendatakse. 
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Artikkel ja lõige SISU TÄHTPÄEV JA MÄRKUSED 

 3. PEATÜKK  

3.03 lõike 1 
punkt a 

Põrkevaheseina paiknemine N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 

Eluruumid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

 lõige 2 

Ohutusvahendid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

 lõige 4 Eluruumide gaasitihedad vaheseinad masina- 
ja katlaruumide ning trümmidega 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

 lõike 5 lõige 
2 

Ahterpiigi vaheseinte uste seire  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

 lõige 7 Laeva vöörisektsioonidesse mitteulatuvad 
ankrud 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2041 

3.04 lõike 3 teine 
lause 

Masinaruumides kasutatud 
isolatsioonimaterjalid 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel 

  lõike 3 
kolmas ja 
neljas lause 

Avamis- ja sulgurseadised N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel 

3.04 lõige 6 Väljapääsud masinaruumidest Masinaruumid, mida artikli 1.01 kohaselt enne 
1995. aastat masinaruumideks ei peetud, 
peavad olema N.R.C. puhul varustatud teise 
väljapääsuga hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 

 5. PEATÜKK  

5.06 lõike 1 
esimene 
lause 

Väikseim kiirus (edasisuunas) Veesõidukitel, mille ehitamist on alustatud 
enne 1996. aastat, ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 
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 6. PEATÜKK  

6.01 lõige 1 5. peatükis nõutud manööverdusvõime N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 

 lõige 3 Alalised loendid ja välistemperatuurid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

 lõige 7 Rooliballerite konstruktsioon Veesõidukitel, mille ehitamist on alustatud 
enne 1996. aastat: hiljemalt ühenduse 
tunnistuse väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2015 

6.02 lõige 2 Teise ajami käitamiseks piisav üksiktoiming N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

 lõige 3 5. peatükis nõutud manööverdusvõime 
tagamine teise ajamiga  

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 

6.03 lõige 1 Teiste võimsustarbijate ühendamine 
hüdraulilise roolimehhanismi ajamiga  

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

 lõige 2 Eraldiasuv õlitank  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

6.05 lõige 1 Käsiajami ratas, mida ei käitata jõuajamiga  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

6.06 lõige 1 Kaks sõltumatut aktiveerimissüsteemi N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

6.07 lõike 2 
punkt a 

Õlitanki taseme ja töörõhu seire seadised N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

 lõike 2 
punkt e 

Puhverseadmete seire  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel  

6.08 lõige 1 Artikli 9.20 kohased nõuded 
elektriseadmetele 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 
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 7. PEATÜKK  

7.02 lõike 3 
punkt 2 

 Takistamatu väljavaade roolimehe tavalises 
vaatesuunas  

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

 lõige 5 Minimaalne valguse läbilase N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

7.03 lõige 7 Häireseadmete väljalülitamine N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel, kui roolikamber 
ei ole konstrueeritud ainuisikuliseks 
juhtimiseks radari abil 

 lõige 8 Automaatne ümberlülitamine teisele 
jõuallikale 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

7.04 lõige 1 Peamasinate ja roolisüsteemide juhtimine N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel  

 lõige 2 Peamasina juhtimine kui roolikambrid on konstrueeritud laeva 
ainuisikuliseks juhtimiseks radari abil: N.R.C., 
hiljemalt ühenduse tunnistuse väljastamisel või 
uuendamisel pärast 1.1.2035, kui 
liikumissuunda võib saavutada otse; N.R.C., 
hiljemalt ühenduse tunnistuse väljastamisel või 
uuendamisel pärast 1.1.2010 muudel masinatel

7.09 Häiresüsteem N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

7.12  lõige 1 Sissetõmmatavad roolikambrid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel. Kui hüdrauliline 
allalaskmissüsteem puudub: N.R.C., hiljemalt 
ühenduse tunnistuse väljastamisel või 
uuendamisel pärast 1.1.2035 

 lõiked 2 ja 3  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel 
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 8. PEATÜKK  

8.01 lõige 3 Üksnes sisepõlemismootorid, milles põlevate 
kütuste leekpunkt on üle 55°C 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

8.02 lõige 1 Masinate turvamine tahtmatu käivitamise 
vastu  

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

 lõige 4 Masinaosade kaitse N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel. 

8.03 lõige 2 Seireseadised N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010. 

 lõige 3 Kiiruspiirik N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

 lõige 5 Võllipukside konstruktsioon  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

8.05 lõige 1 Vedelkütuse terastankid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

 lõige 2 Tankiventiilide automaatne sulgemine  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel 

 lõige 3 Kütusetankid ei tohi asuda põrkevaheseinast 
eespool  

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

 lõige 4 Kütusetankid ning nende toruliitmikud ei tohi 
asuda otse masinate või väljalasketorude 
kohal 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 
Selle ajani peavad sobivad seadmed tagama 
kütuse ohutu eemaldamise 
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 lõike 6 

laused 3–5 
Rõhutasandustorude ja ühendustorude 
paigaldamine ja mõõtmine 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

8.05 lõige 7 Tekil asuv katkestusseadis N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

 lõike 9 
esimene 
lause 

Mahumõõturid, mis peavad olema loetavad 
kuni maksimaalse täitetasemeni 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

 lõige 13 Tankide täitetaseme kontrollimine mitte 
ainult peamasinate vaid ka teiste laeva 
ohutuks käitamiseks vajalike masinate puhul 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

8.08 lõige 8 Lihtne sulgurseadis, mis pole piisav 
ballastiruumide ühendamiseks ballasti 
vedamiseks sobivate trümmide 
tühjendustorudega 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

 lõige 9 Mõõteseadmed trümmi pilssides N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

8.09 lõige 2 Õlise vee ja kasutatud õli kogumisseadmed N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

8.010 lõige 3 Paigalseisvate laevade mürataseme piirnorm 
65 dB (A) 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 
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 8a. PEATÜKK  

 Kohaldatakse Reini laevakontrolli määruse 
8a. peatüki üleminekusätteid 

 

 9. PEATÜKK  

9.01 lõike 1 teine 
lause 

Kontrollorganile esitatavad asjakohased 
dokumendid. 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 

 lõike 2 teine 
taane 

Laevas hoitavad pea-, avarii- ja jaotuskilbi 
lülitusskeemid. 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

 lõige 3 Õhutemperatuur siseruumides ja tekil. N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

9.02 lõiked 1–3 Elektrivarustussüsteemid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

9.05 lõige 4 Maandusjuhtmete ristlõige N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

9.11 lõige 4 Akude tõhus õhutamine, kui neid hoitakse 
suletud sektsioonis, kapis või kastis 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel 

9.12 lõike i 2 
punkt a 

Lülitusseadmete paigaldamine N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

 lõike 3 punkt 
b 

Maanduse jälgimise süsteem nii heli- kui 
valgushäiresignaaliga 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

9.13 Vooluahela avariikatkestid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 
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9.14 lõike 1 teine 

lause 
Ühe polaarsusega lülitite keelamine 
pesupesemisruumides, duširuumides, 
pesuruumides ning muudes märgruumides. 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

9.15 lõige 2 Minimaalne kaabli ristlõige 1,5 mm² N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

 lõige 9 Sissetõmmatavate roolikambritega ühendatud 
kaablid 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

9.16 lõike 3 teine 
lause 

Teine vooluahel N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

9.19 Mehhaaniliste seadmete häire- ja 
ohutussüsteemid 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

9.20 Elektroonilised seadmed N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 

9.21 Elektromagnetiline vastavus N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 
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 10. PEATÜKK  

10.01 Ankruseadmed N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

10.02 lõike 2 
punkt a 

Tunnistus sildumis- ja muude trosside kohta Esimene asendatav kaabel laevas: N.R.C., 
hiljemalt 1.1.2008 Teine ja kolmas kaabel: 
1.1.2013 

10.03 lõige 1  Euroopa norm Asendamisel, hiljemalt 1.1.2010 

 lõige 2 Sobivus A, B ja C tuleklassiga Asendamisel, hiljemalt 1.1.2010 

 lõige 4 CO2 sisalduse ja ruumi suuruse suhe Asendamisel, hiljemalt 1.1.2010 

10.03a Püsivalt paigaldatud tulekustutussüsteemid 
eluruumides, roolikambrites ja 
reisijateruumides 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 

10.03b Püsivalt paigaldatud tulekustutussüsteemid 
masina-, katla- ja pumbaruumides 

1 

10.04 Euroopa normide kohaldamine jollidele N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015. 

10.05 lõige 2 Täispuhutavad päästevestid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010. 
Päästeveste, mis on olnud laevas 30.9.2003, 
võib kasutada kuni ühenduse tunnistuse 
väljastamise või uuendamiseni pärast 1.1.2010.

                                                 
 
 
11. Enne 1. oktoobrit 1980 paigaldatud CO2-tulekustutussüsteemid võivad jääda kasutusele kuni ühenduse 

tunnistuse väljastamiseni või uuendamiseni pärast 1. jaanuari 2035, kui need vastavad 1. aprillil 1976. aastal 
kehtiva Reini laevakontrolli määruse  artikli 7.03 lõike 5 nõuetele. 

2. 1. aprilli 1992 ja 31. detsembri 1994 vahel paigaldatud alalised CO2-tulekustutussüsteemid võivad jääda 
kasutusele kuni ühenduse tunnistuse väljastamiseni või uuendamiseni pärast 1. jaanuari 2035, kui need 
vastavad 31. detsembril 1994. aastal kehtivale Reini laevakontrolli määruse artikli 7.03 lõikele 5. 

3. Reini laevaliikluse keskkomisjoni poolt 1. aprillist 1992 kuni 31. detsembrini 1994 antud soovitused 
31. detsembril 1994. aastal kehtiva Reini laevakontrolli määruse  artikli 7.03 lõike 5 kohta jäävad kehtima 
kuni ühenduse tunnistuse väljastamiseni või uuendamiseni pärast 1. jaanuari 2035. 

4. Artikli 10.03b lõike 2 alapunkti a tohib kohaldada üksnes ühenduse tunnistuse väljastamiseni või 
uuendamiseni pärast 1. jaanuari 2035, kui nimetatud seadmed on paigaldatud laevadesse, mille kiil on maha 
pandud  pärast 1. oktoobrit 1992. 
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 11. PEATÜKK  

11.02 lõige 4 Tekkide välisservade ja töökohtade varustus N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

11.04 Külgtekid 1 Ühenduse tunnistuse esmane väljastamine või 
uuendamine pärast 1.1.2035, kui on suurem kui 
7,30 m.  

11.05 lõige 1  Juurdepääs töökohtadele N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035  

 lõiked 2 ja3 Uksed ja juurdepääsud, väljapääsud ja 
vahekäigud, kui põrandapindade vahe on üle 
0,50 meetri. 

Ühenduse tunnistuse väljastamine või 
uuendamine. 

 lõige 4 Pidevalt mehitatud töökohtade trepid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035  

11.06 lõige 2 Väljapääsud ja avariiväljapääsud N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 

11.07 lõike 1 
teine lause 

Redelid, astmed ja samalaadsed paigaldised N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 

 lõiked 2 
ja 3 

 Ühenduse tunnistuse väljastamine või 
uuendamine 

11.10 Luugikaaned N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

11.11 Vintsid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

11.12 lõiked 2-6 
ja 8–10  

Kraanad: tootja silt, suurimad lubatud 
koormused, kaitseseadised, arvutuskatse, 
kontrollimine ekspertide poolt, laevas olevad 
tunnistused 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

11.13 Tuleohtlike vedelike hoidmine N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel  

                                                 
 
 
1 Sätet kohaldatakse laevadele, mille kiil on maha pandud pärast 31.12.1994, ja kasutusel olevatele laevadele 

järgmise lisatingimusega: 
Kogu trümmiala ümberehitamisel tuleb järgida artikli 11.04 nõudeid. 
Kui ümberehitamine, mille käigus muudetakse külgteki puhaslaiust, hõlmab külgtekkide kogupikkust, siis 
a) artiklit 11.04 tuleb järgida, kui külgteki puhaslaiust vähendatakse kõrguseni 0,90 m või kui sellest 

kõrgusest üleval pool olevat puhaslaiust vähendatakse; 
b) külgteki puhaslaius kuni kõrguseni 0,90 m  enne ümberehitamist või puhaslaius sellest kõrgemalei 

tohi olla väiksem, kui artiklis 11.04 on sätestatud. 
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 12. PEATÜKK  

12.01 lõige 1 Eluruumid laeva pardal tavaliselt elavatele 
isikutele 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 

12.02 lõige 3 Põrandate asend N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 

 lõige 4 Elu- ja magamisruumid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 

 lõige 6 Eluruumide puhaskõrgus N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 

 lõige 8 Salongide vaba põrandapind N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 

 lõige 9 Ruumide ruumala N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 

 lõige 10 Õhuruumala inimese kohta. N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 

 lõige 11 Uste mõõdud N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 

 lõike 12 
punktid a 
ja b 

Treppide asend N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 

 lõige 13 Ohtlike vedelike või gaaside torud N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 

12.03 Sanitaarseadmed N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 

12.04 Kambüüsid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 

12.05 Joogivesi N.R.C., hiljemalt 31.12.2006 

12.06 Küte ja ventilatsioon N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 

12.07 lõike 1 
teine lause 

Muud eluruumide paigaldised N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 
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 15. PEATÜKK  

15.01 lõike 1 
punkt d 

Artikli 9.14 punkti 3 teise lause 
mittekohaldamine nimipingele üle 50V  

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

 lõike 2 
punkt c 

Artikli 13.07 kohaste tahket kütust kasutavate 
kütteseadmete keelamine 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

Sätet ei kohaldata tahkekütusemootoritega 
(aurumootoritega) veesõidukitele 

 punkt e Peatüki 14 kohaste vedelgaasiaparaatide 
keelamine 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

15.02 lõige 2 Vaheseinte arv ja asend N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

  lõike 5 
teine lause 

Ujuvusvaru veeliin, kui vaheseinte tekk 
puudub 

Reisilaevadel, mille ehitamist on alustatud enne 
1.1.1996 kohaldatakse nõuet N.R.C. puhul 
hiljemalt ühenduse tunnistuse väljastamisel või 
uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõike 10
 

Sulgemiseks kuluv aeg N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

 lõige 12 Optiline hoiatussüsteem N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel 

 lõige 15 Topeltpõhjade ja kimmipilsikanalite 
minimaalne kõrgus  

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

15.03 lõiked 1-6 Vigastamata püstuvus N.R.C., ja kui peal on maksimaalne arv 
reisijaid, hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõiked 7 
ja 8 

Vigastatud püstuvus N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõige 9 2-sektsiooniline staatus N.R.C. 

 lõiked 
10-13 

Vigastatud püstuvus N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 
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15.05 lõiget 2 

punkt a 
Reisijate arv, kelle jaoks artikli 15.06 punkti 
8 kohase evakuatsiooniala olemasolu on 
tõendatud  

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 punkt b Artikli 15.03 kohases püstuvusarvutuses 
arvestatud reisijate arv  

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

15.06 lõiget 1 
punkt a 

Reisijateruumid kõikidel tekkidel 
põrkevaheseinast ahtri pool ja 
ahterpiigivaheseina tasandist eespool  

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõige 3 
punkt c 
esimene 
lause 

Väljapääsude puhaskõrgus N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 teine lause Reisijate kajutite ja muude väikeste ruumide 
uste puhaslaius 

0,7 m mõõtmiseks, N.R.C., hiljemalt ühenduse 
tunnistuse väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

15.06 lõige 3 
punkt f 
esimene 
lause 

Avariiväljapääsude mõõtmed N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 punkt g Liikumispuudega inimestele mõeldud 
ruumide väljapääsud 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõige 4 
punkt d 

Liikumispuudega inimestele kasutamiseks 
mõeldud uksed 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõige 5 Nõuded koridoridele  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõige 6 
punkt b 

Pääseteed evakuatsioonialadele  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 punkt d Pääseteedel ei tohi olla redelipulki, redeleid 
või sarnaseid paigaldisi 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõige 7 Sobiv juhendamissüsteem ohutuse tagamiseks N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõige 8 Kogunemisalade kohta käivad nõuded N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõige 9 Reisijatealade treppidele ja trepimademetele 
esitatavad nõuded 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 
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 lõike 10 

punkt a 
esimene 
lause 

Reelingud vastavalt Euroopa standardile 
EN 711 : 1995 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 teine lause Liikumispuudega inimestele kasutamiseks 
mõeldud umbreelingute ja reelingute kõrgus 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

15.06 lõike 10 
punkt b 
teine lause 

Avade puhaslaius, mida tavaliselt kasutavad 
liikumispuudega inimesed laevaminekuks ja 
laevast väljumiseks 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõige 13  Liikumispuudega inimeste liikumisalad ja 
nende alade seinad 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõige 14 
esimene 
lause 

Liikumisalade klaasuste ja -seinte ning 
aknapaneelide konstruktsioon 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõige 15 Täielikult panoraampaneelidest tehtud 
tekiehitistele ja nende katustele esitatavad 
nõuded 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõige 16 Artiklile 12.05 vastavad joogiveesüsteemid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
31.12.2006 

 lõike 17 
teine lause 

Nõuded liikumispuudega inimestele mõeldud 
tualettruumidele 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõige 18 Avatava aknata kajutite ventilatsioonisüsteem N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõige 19 Artikli 15.06 nõuded laevapere liikmete ja 
pardapersonali eluruumidele 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

15.07 Nõuded käitursüsteemile N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045  

15.08 lõige 2 Nõuded reisijatealade 
valjuhääldisüsteemidele 

Reisilaevade puhul, mille LWL on vähem kui 40 
m või mis ei ole ette nähtud rohkem kui 75 
inimesele, kohaldatakse sätet N.R.C. puhul 
hiljemalt ühenduse tunnistuse väljastamisel või 
uuendamisel pärast 1.1.2010 

 lõige 3 Nõuded häiresüsteemile Ühepäevareiside laevadele kohaldatakse sätet 
N.R.C. puhul hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

 lõige 4 Pilsi taseme häiresüsteem iga veetiheda 
sektsiooni jaoks  

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 
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 lõige 5 Kaks mootoriga pilsipumpa N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 

väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

 lõige 6 Püsivalt paigaldatud pilsisüsteem N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

 lõige 8 Ventilatsioonisüsteemid CO2 
eemaldussüsteemidele allpool tekki olevates 
ruumides 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

15.09 lõige 3 Asjakohane transportimisvarustus  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

15.09 lõige 4 Individuaalsed päästevahendid lastele Kuni ühenduse tunnistuse väljastamise või 
uuendamiseni pärast 1.1.2010 loetakse seda 
varustust individuaalsete päästevahendite 
alternatiiviks 

 Päästevahendid Reisilaevade puhul, mis on varustatud 
ühispäästevahenditega, artikli 15.09 punkti 5 
kohaselt enne 1.1.2005, neid päästevahendeid 
loetakse isiklike päästevahendite alternatiiviks 

Reisilaevade puhul, mis on varustatud 
ühispäästevahenditega artikli 15.09 punkti 6 
kohaselt enne 1.1.2005, neid loetakse 
individuaalsete päästevahendite alternatiiviks 
kuni ühenduse tunnistuse väljastamiseni või 
uuendamiseni pärast 1.1.2010 

 lõike 5 
punktid b 
ja c 

Piisav istumisruum, ujuvus vähemalt 750 N  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

 punkt f  Stabiilne diferent ja asjakohased 
haardeseadised 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

 punkt i Sobivad evakuatsioonivahendid inimeste 
toimetamiseks evakuatsioonialadelt 
päästepaatidesse  

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

 lõige 10 Mootori ja prožektoriga varustatud laevapaat N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

15.10 lõige 2 Artikli 9.16 punkt 3 on ka kohaldatav 
vahekäikudele ja reisijate puhkeruumidele 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

 lõige 3 Piisav avariivalgustus Avariivalgustus N.R.C. puhul hiljemalt 
ühenduse tunnistuse väljastamisel või 
uuendamisel pärast 1.1.2015 
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15.10 lõige 4 Avarii-jõujaam Ühepäevareiside laevadele, mille LWL on 25 m 

või vähem, kohaldatakse sätet N.R.C. puhul 
hiljemalt ühenduse tunnistuse väljastamisel või 
uuendamisel pärast 1.1.2015 

 punkt f Prožektorite avariitoide vastavalt artikli 10.02 
punkti 2 punktile i 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

 punkt i Liftide ja tõsteseadmete avariitoide vastavalt 
artikli 15.06 lõike 9 teisele lausele 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

 lõige 6 Nõuded avariijõujaamale:  

 - piirded vastavalt artikli 15.11 lõikele 2 N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

   

 - paigalduskaablid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

 - avariijõujaam üleval pool ujuvusvaru 
 veeliini  

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

15.11 Tulekaitse  

 lõige 1 Materjalide ja komponentide sobivus 
tulekaitseks 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõige 2 Piirete konstruktsioon N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõige 3 Ruumides, välja arvatud masinaruumides ja 
hoiuruumides, kasutatavad värvid, lakid ja 
muud pinnatöötlusvahendid ja ka tekikatted 
peavad olema leekiaeglustavad 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

 lõige 4 Salongide laed ja seinakatted, mis on 
valmistatud mittesüttivatest materjalidest 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõige 5 Kogunemisalade mööbel ja sisseseade, mis on 
valmistatud mittesüttivast materjalist  

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõige 6 Katsetatud koodeksi kohaselt  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõige 7 Salongide isolatsioonimaterjalid  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõige 8 Nõuded vaheseinte ustele  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 
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 lõige 9 Seinad  Kajutitega laevadel, kus ei ole automaatset 

survestatud vee sprinklersüsteemi, 
kajutitevaheliste seinte otsad: N.R.C., hiljemalt 
ühenduse tunnistuse väljastamisel või 
uuendamisel pärast 1.1.2010 

 lõige 10 Piirded  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

15.11 lõige 11 Tuulekaitsed  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõike 12 
teine lause 

Terasest või sarnasest mittesüttivast 
materjalist trepid 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõige 13 Sisetreppide piirded  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõige 14 Ventilatsiooni- ja õhuvarustussüsteemid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõige 15 Kambüüside ja õhupuhastiga pliitide 
ventilatsioonisüsteemid  

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõige 16 Juhtimiskeskused, treppide seinad, 
kogunemisalad ja suitsueemaldussüsteemid 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõige 17 Tulekahju häiresüsteem  Ühepäevareiside laevadel: N.R.C., hiljemalt 
ühenduse tunnistuse väljastamisel või 
uuendamisel pärast 1.1.2010 

15.12 lõige 1 Käsitulekustutid Tulekustutid ja kustutusmaterjalid 
kambüüsides, juuksurisalongides ja 
parfümeeriakauplustes: N.R.C., hiljemalt 
ühenduse tunnistuse väljastamisel või 
uuendamisel  

 lõige 2 Hüdrantsüsteem  Teine tulekustutuspump: N.R.C., hiljemalt 
ühenduse tunnistuse väljastamisel või 
uuendamisel pärast 1.1.2010 

 lõige 3 Nõuded hüdrantsüsteemidele Surve ja veejoa pikkus: N.R.C., hiljemalt 
ühenduse tunnistuse väljastamisel või 
uuendamisel pärast 1.1.2010 

 lõige 6 Materjalid, kaitse rikkimineku eest N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 
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15.12 lõige 7 Torude ja hüdrantide külmumisvõimaluse 

vältimine 
N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

 lõike 8 
punkt b 

Tulekustutuspumpade iseseisev käitamine N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

 punkt c Veejoa pikkus kõikidel tekkidel N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

 punkt d Tulekustutuspumpade paigaldamine  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 

 lõige 9 Tulekustutussüsteem masinaruumides  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

15.14 lõige 1 Reoveekogumis- ja kõrvaldamisseadmed  Kajutitega laevadel, kus pole rohkem kui 50 
koid ja ühepäevareiside laevadel: N.R.C., 
hiljemalt ühenduse tunnistuse väljastamisel või 
uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõige 2 Nõuded reoveekogumistankidele Kajutitega laevadel, kus pole rohkem kui 50 
koid ja mitte üle 50 reisijaga ühepäevareiside 
laevadel: N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

15.15 lõige 1 Vigastatud püstuvus N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

 lõige 4 välja jäetud  

 lõige 5 Varustatud laevapaadi, platvormi või 
samaväärse paigaldisega 

Reisilaevadel, mille reisijate maksimaalne 
lubatud arv on 250 või kus on 50 koid N.R.C., 
hiljemalt ühenduse tunnistuse väljastamisel või 
uuendamisel pärast 1.1.2010 

15.15 lõige 6 Varustatud laevapaadi, platvormi või 
samaväärse paigaldisega  

Reisilaevadel, mille reisijate maksimaalne 
lubatud arv on 250 või kus on 50 koid N.R.C., 
hiljemalt ühenduse tunnistuse väljastamisel või 
uuendamisel pärast 1.1.2010 

 lõike 9 
punkt a 

Vedelgaasiseadmete häiresüsteemid  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 14.15 

 punkt b Artikli 15.09 lõikele 5 vastavad 
ühispäästevahendid 5 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2010 
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 16. PEATÜKK  

16.01 lõige 2 Erivintsid ning samaväärsed ühendusseadmed Nõuet kohaldatakse veesõidukitele, mis on 
enne 1.1.1995 saanud litsentsi tõukamiseks 
ilma nõuetekohaste kinnitusvahenditeta, üksnes 
N.R.C. puhul, hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 

16.01 lõike 3 
viimane 
lause 

Nõuded ajamitele N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 

 17. PEATÜKK  

17.02 lõige 3 Täiendavad nõuded Kohaldatakse samu üleminekusätteid kui need, 
mis on osutatud vastavas artiklis 

17.03 lõige 1 Üldine häiresüsteem N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel 

 lõige 4 Suurim lubatud koormus N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel 

17.04 lõiked 2 ja 
3 

Süvise ohutusvaru jääk N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel 

17.05 lõiked 2 ja 
3 

Jääkvabaparras N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel 

17.06, 17.07 
ja 17.08 

Kallutuskatse ja püstuvuse tunnustamine  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel 

17.09 Lastimärgid ja süviseskaalad N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel 

 20. PEATÜKK  

 Kohaldatakse Reini laevakontrolli määruse 
20. peatüki üleminekusätteid 

 

 21. PEATÜKK  

21.01–21.02  Nõudeid kohaldatakse lõbusõidulaevadele, mis 
on ehitatud enne 1.1.1995, üksnes N.R.C. 
puhul, hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.1995 
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Artikkel  24.03 

Erandid veesõidukitele, mille kiil on maha pandud enne 1. aprilli 1976 

1. Lisaks artikli 24.02 sätetele kohaldatakse veesõidukitele, mille kiil on maha pandud enne 

1. aprilli 1976, järgmisi sätteid. 

Alltoodud tabelis on kohaldatud järgmisi mõisteid: 

– R.C. – sätet ei kohaldata juba kasutuses olevatele veesõidukitele, kui kõnesolevad 

osad ei ole asendatud või ümber ehitatud, st sätet kohaldatakse ainult kõnesolevate 

piirkondade ja osade asendamisele (“R”) ja ümberehitamisele (“C”) . Kui 

olemasolevad osad asendatakse sama tehnoloogiat kasutavate sama tüüpi 

asendusosadega, siis ei ole see asendamine (“R”) üleminekusätete tähenduses. 

– Ühenduse tunnistuse väljastamine või uuendamine – vastavus selle sättega peab 

olema saavutatud selleks ajaks, kui ühenduse tunnistus pärast sätte jõustumist 
väljastatakse või uuendatakse. 

Artikkel ja 
lõige 

SISU TÄHTPÄEV JA MÄRKUSED 

 3. PEATÜKK  

3.03 lõige 1  Põrkevaheseina asend R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 

3.04 lõige 2 Punkrite ning eluruumide ja reisijatealade 
ühispindala 

R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2035 

 lõige 7 Maksimaalne lubatud helirõhutase Ühenduse tunnistuse väljastamine või 
uuendamine pärast 1.1.2015 

 4. PEATÜKK  

4.01 lõige 2, 
4.02 ja  
4.03 

Süvise ohutusvaru, vabaparras, minimaalne 
vabaparras 

Ühenduse tunnistuse väljastamine või 
uuendamine pärast 1.1.2015 

 7. PEATÜKK  

7.01 lõige 2 Laeva poolt tekitatud helirõhk R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

7.05 lõige 2 Laevatulede seire Ühenduse tunnistuse väljastamine või 
uuendamine:  
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 8. PEATÜKK  

8.08  lõiked 3 ja 
4 

Minimaalane pumpamismaht ja äravoolutorude 
siseläbimõõt 

Ühenduse tunnistuse väljastamine või 
uuendamine pärast 1.1.2015 

8.10 lõige t 2  Laeva poolt sõidu ajal tekitatud müra R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

 9. PEATÜKK  

9.01 Nõuded elektriseadmetele R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

9.03 Kaitse füüsilise kokkupuute, tahkete esemetega 
tekitatavate vigastuste ning vee sissetuleku eest

R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

9.06 Lubatav maksimumpinge  R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

9.10 Generaatorid ja mootorid R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

9.11 lõige 2 Akude paigaldus R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

9.12 Lülitusseadmete paigaldamine R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

9.14 Armatuurid R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

9.15 Kaablid R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 

9.17 Laevatuled R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2015 
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 12. PEATÜKK  

12.02 lõige 5 Müra ja vibratsioon eluruumides Ühenduse tunnistuse väljastamine või 
uuendamine pärast 1.1.2015 

 15. PEATÜKK  

15.02 lõige 5, 
lõige 6 
esimene 
lause, 
lõiked 
7-11 ja 
lõige 13 

Ujuvusvaru veeliin, kui vaheseinte tekk puudub R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

15.02 lõige 16 Veetihedad aknad R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

15.04 Süvise ohutusvaru, vabaparras, meetmed 
sukeldumisel  

R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 

15.05 Reisijate arv  Ühenduse tunnistuse väljastamine või 
uuendamine pärast 1.1.2015 

15.10 lõige 4, 
lõige 6, 
lõige 7,  
lõige 8 ja 
lõige 11 

Avarii-jõujaam R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 1.1.2045 
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2. Ühepäevareiside laevadele, mille kiil on maha pandud enne 1. aprilli 1976, kohaldatakse 
artikli 15.11 lõike  3 punkti a kuni ühenduse tunnistuse esmakordse väljastamiseni või 
uuendamiseni pärast 1.1.2045 koos sättega, mille kohaselt üksnes värvid, värnitsad, 
kattekihid ja muud pääseteede pinnakattematerjalid ning muud paneelide 
pinnatöötlusmaterjalid peavad olema tulekindlad ega tohi eraldada ohtlikes kogustes suitsu 
ja mürgiseid aurusid. 

3. Ühepäevareiside laevadele, mille ehitamist on alustatud enne 1. aprilli 1976, kohaldatakse 
artikli 15.09 lõike  4 esimest ja teist lauset eritingimusega, mille kohaselt võib pääseteede 
trepid kandvate teraskoostude vormis treppide asemel konstrueerida nii, et need jäävad 
tulekahju korral kasutatavaks umbeks sama pikaks ajaks, kui kandvate teraskoostude 
vormis trepid. 

Artikkel 24.04 

Muud erandid 

1. Laevade puhul, mille minimaalne vabaparras on kindlaks määratud Reini laevakontrolli 
määruse artikli 4.04 kohaselt, mida kohaldati 31. märtsil 1983. aastal, võib kontrollorgan 
omaniku taotlusel vabaparda kindlaks määrata Reini laevakontrolli määruse artikli 4.03 
kohaselt, mida kohaldatakse 1. jaanuaril 1995. aastal. 

2. Laevad, mille kiil on maha pandud enne 1. juulit 1983, ei pea vastama Reini laevakontrolli 
määruse 9. peatükile, kuid need peavad vastama vähemalt sama määruse 6. peatükile, mida 
kohaldatakse 31. märtsil 1983. 

3. Artikli 15.06 lõike  3 punkte a–e ja artikli 15.12 lõike 3 punkti a kohaldatakse üksikvooliku 
pikkuse osas veesõidukitele, mille kiil on maha pandud pärast 30. septembrit 1984 ning 
kõnealuste piirkondade ümberehitamisele hiljemalt siis, kui ühenduse tunnistus on esimest 
korda väljastatud või muudetud pärast 1. jaanuari 2045. 
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4. Kui üleminekusätete kehtivuse lõppemise järel on käesolevate sätete järgimine praktikas 
raske või tekitab õigustamatuid kulusid, võib kontrollorgan komitee soovituste põhja 
lubada erandeid nimetatud sätetest. Need erandid tuleb märkida ühenduse tunnistusele. 

5. Kui nendes sätetes seoses seadmete konstrueerimisele esitatavate nõuetega osutatakse 
Euroopa või rahvusvahelisele standardile, võib selliseid seadmeid pärast standardi 
läbivaatamist kasutada veel 20 aastat. 

Artikkel 24.05 

(välja jäetud) 

Artikkel 24.06 

Erandid veesõidukitele, mis ei ole hõlmatud artikliga 24.01 

1. Alltoodud sätteid kohaldatakse: 

a) veesõidukitele, millele väljastati Reini laevakontrolli määruse kohane laevatunnistus 
esimest korda 1. jaanuari 1995 ja …* vahel, tingimusel, et need laevad ei olnud 
31. detsembril 1994. aastal ehitamisel või ümberehitamisel; 

b) veesõidukitele, mis on saanud mõne muu laevasõiduloa 1. jaanuari 1995 ja …* vahel. 

2. Peab olema tõendatud, et nimetatud veesõidukid vastavad Reini laevakontrolli määrusele, 
mida kohaldati laevatunnistuse või mõne muu laevasõiduloa väljastamise ajal. 

                                                 
 
 
* Kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
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3. Peab olema kinnitatud laeva vastavus sätetele, mis vastavalt allpool esitatud 
üleminekusätetele jõustuvad pärast esmakordset laevatunnistuse või muu laevasõiduloa 
väljastamist. 

4. Artikli 24.04 lõikeid 4 ja 5 tuleb kohaldada mutatis mutandis. 

5. Alltoodud tabelis on kohaldatud järgmisi mõisteid: 

– N.R.C. – sätet ei rakendata juba kasutuses olevatele veesõidukitele, kui kõnesolevad 
osad ei ole asendatud või ümber ehitatud, st sätet kohaldatakse ainult vastehitatud 
(“N”) veesõidukitele ning kõnesolevate piirkondade ja osade asendamisele (“R”) ja 
ümberehitamisele (“C”). Kui olemasolevad osad asendatakse sama tehnoloogiat 
kasutavate sama tüüpi asendusosadega, siis ei ole see asendamine (“R”) 
üleminekusätete tähenduses. 

– Ühenduse tunnistuse väljastamine või uuendamine – vastavus selle sättega peab 
olema saavutatud selleks ajaks, kui ühenduse tunnistus pärast sätte jõustumist 
väljastatakse või uuendatakse. 
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Artikkel ja lõige SISU TÄHTPÄEV JA MÄRKUSED 

Kehtib 
laevatunnistuse 

või muu 
laevasõiduloaga 

veesõiduki 
puhul 

 3. PEATÜKK   

3.03 lõige lõige t 
7 

Laeva vöörisektsioonidesse 
mitteulatuvad ankrud 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2041 

1.10.1999 

3.04 lõike 3 teine 
lause 

Masinaruumide isolatsioon N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel  

1.4.2003 

 lõige 3 
laused 3 
ja 4 

Avamis- ja sulgurseadised N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel  

1.10.2003 

 8. PEATÜKK   

8.02 lõige 4 Masinaosade kaitsmine N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel 

1.4.2003 

8.03 lõige 3 Kiiruspiirik N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2010 

1.4.2004 

8.05  lõike 9 
esimene 
lause 

Mahumõõturid, mis peavad olema 
loetavad kuni maksimaalse täitetasemeni

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2010 

1.4.1999 

 lõige 13 Tankide täitetaseme kontrollimine mitte 
ainult peamasinate, vaid ka teiste laeva 
ohutuks käitamiseks vajalike masinate 
puhul 

 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2015 

1.4.1999 

 8a. PEATÜKK   

 Kohaldatakse Reini 
laevakontrollimääruse 8a. peatüki 
üleminekusätteid 
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 10. PEATÜKK   

10.02 lõike 2 
punkt a 

Terastrosside ja trosside tunnustamine Esimene asendatud tross laevas: N.R.C., 
hiljemalt 1.1.2008. Teine ja kolmas 
tross: 1.1.2013. 

1.4.2003 

10.03 lõige 1 Euroopa standard Asendamisel, hiljemalt 1.1.2010 1.4.2002 

 lõige 2 Sobib tuleklassidele A, B ja C Asendamisel, hiljemalt 1.1.2010 1.4.2002 

10.03a  Püsivalt paigaldatud 
tulekustutusvahendid kajutites, 
roolikambrites ja reisijatealadel 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2035 

1.4.2002 

10.03b Püsivalt paigaldatud 
tulekustutussüsteemid masina-, katla- ja 
pumbaruumides 

1 hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2035 

1.4.2002 

10.04 Euroopa normide kohaldamine jollidele N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2015 

1.10.2003 

10.05 lõige 2 Täispuhutavad päästevestid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2010. Päästeveste, mis on olnud 
laevas 30.9.2003, võib kasutada kuni 
ühenduse tunnistuse väljastamise või 
uuendamiseni pärast 1.1.2010 

1.10.2003 

 11. PEATÜKK   

11.13 Tuleohtlike vedelike hoidmine N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel  

1.10.2002 

 15. PEATÜKK   

15.01 lõike 1 
punkt c 

Artikli 8.06 lõike 2 teist lauset ei 
kohaldata 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel  

1.1.2006 

 punkt d Artikli 9.14 lõike 3 teist lauset üle 50V 
nimipingele ei kohaldata  

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2010 

1.1.2006 

                                                 
 
 
1 1. Lubatud on püsivalt paigaldatud CO2-tulekustutussüsteemid, mis on paigaldatud 1. jaanuari 1995 ja 

31. märtsi 2003 vahel, kui need vastavad 31. märtsil 2003. aastal kohaldatud Reini laevakontrolli määruse 
artikli 10.03 punktile 5. 

2. Kehtima jäävad Reini laevasõidu keskkomisjoni soovitused, mis on antud 1. jaanuari 1995 ja 31. märtsi 2002 
vahel ning on kohaldatavad 31. märtsil 2002. 

3. Artikli 10.03b punkti 2 alapunkt a on kohaldatav üksnes siis, kui need seadmed on paigaldatud laevadesse, 
mille kiil on maha pandud pärast 1. oktoobrit 1992. 
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 lõike 2 

punkt b 
Artikli 13.04 kohaste õliaurustuspõletiga 
ahjude keelamine 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel  

1.1.2006 

 punkt c Artikli 13.07 kohaste tahket kütust 
kasutavate kütteseadmete keelamine 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2010 

1.1.2006 

 punkt e Peatüki 14 kohaste vedelgaasiseadmete 
keelamine 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

15.02 lõige 2 Vaheseinte arv ja asend N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 lõike 5 
teine lause 

Ujuvusvaru veeliin, kui vaheseinte tekk 
puudub 

Reisilaevadel, mis on vette lastud enne 
1.1.1996 kohaldatakse nõuet N.R.C. 
puhul hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 lõige 15 Topeltpõhjade ja kimmipilsikanalite 
minimaalne kõrgus 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

15.03 lõiked 1-6 Vigastamata püstuvus N.R.C., ja kui peal on maksimaalne arv 
reisijaid, hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

15.03 lõige 7 ja 8 Vigastatud püstuvus N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 lõige 9 2-sektsiooniline staatus N.R.C. 1.1.2007 

 lõiked 

10-13 

Vigastatud püstuvus N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

15.05 lõige 2 
punkt a 

Reisijate arv, kelle jaoks artikli 15.06 
lõike 8 kohase evakuatsiooniala 
olemasolu on tõendatud  

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 
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  lõige b Artikli 15.03 kohases püstuvusarvutuses 

arvestatud reisijate arv  
N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

15.06 lõige 1 Reisijateruumid kõikidel tekkidel 
põrkevaheseinast ahtri pool ja eespool 
ahterpiigi vaheseina tasandit 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 lõige 2 Kapid ja artiklis 11.13 osutatud ruumid 
tuleohtlike vedelike hoidmiseks  

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel  

1.1.2006 

  lõike 3 
punkti c 
esimene 
lause 

Väljapääsude puhaskõrgus N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 teine lause Reisijate kajutite ja muude väikeste 
ruumide uste puhaslaius 

0,7 m mõõtmiseks, N.R.C., hiljemalt 
ühenduse tunnistuse väljastamisel või 
uuendamisel pärast 1.1.2045 

1.1.2006 

15.06 lõike 3 
punkti f 
esimene 
lause 

Avariiväljapääsude mõõdud N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 punkt g Liikumispuudega inimestele 
kasutamiseks mõeldud ruumide 
väljapääsud 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 lõige 4 
punkt d 

Liikumispuudega inimestele 
kasutamiseks mõeldud uksed 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 lõige t 5 Nõuded ühenduskoridoridele N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 lõige 6 
punkt b 

Pääseteed, mis viivad 
evakuatsioonialadele 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 punkt c Pääseteed ei tohi läbida masinaruume 
või kambüüsi.  

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel  

1.1.2006 

 punkt d Pääseteedel ei tohi olla redelipulki, 
redeleid või sarnaseid paigaldisi 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 
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 lõige 7 Sobiv juhendamissüsteem ohutuse 

tagamiseks 
N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 lõige 8 Kogunemisalade nõuded N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 lõike i 9 
punktid a-c 
ja viimane 
lause 

Reisijatealade treppide ja trepimademete 
nõuded 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 lõike 10 
punkti a 
esimene 
lause 

Reelingud vastavalt Euroopa standardile 
EN 711 : 1995 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 teine lause  Liikumispuudega inimestele 
kasutamiseks mõeldud umbreelingute ja 
reelingute kõrgus 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 punkti b 
teine lause 

Avade puhaslaius, mida tavaliselt 
kasutavad liikumispuudega inimesed 
laevaminekuks ja laevast väljumiseks 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 lõige 12 Maabumissillad Euroopa standardi 
EN 14206: 2003 kohaselt 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel  

1.1.2006 

 lõige 13 Liikumispuudega inimeste liikumisalad 
ja nende seinad 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 lõike 14 
esimene 
lause 

Liikumisalade klaasuste ja -seinte ning 
aknapaneelide konstruktsioon 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 lõige 15 Täielikult panoraampaneelidest tehtud 
tekiehitistele või nende katustele 
esitatavad nõuded 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 lõige 16 Artikli 12.05 kohased 
joogiveesüsteemid 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel  

1.1.2006 

 lõike 17 
teine lause 

Nõuded liikumispuudega inimestele 
kohandatud tualettruumidele 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 
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 lõige 18 Avatava aknata kajutite 

ventilatsioonisüsteem 
N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

15.07 Nõuded käitursüsteemile N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045  

1.1.2007 

15.08 lõige 2 Nõuded reisijatealade 
valjuhääldisüsteemidele 

Reisilaevade puhul, mille LWL on vähem 
kui 40 m või mis ei ole ette nähtud 
rohkem kui 75 inimesele, kohaldatakse 
sätet N.R.C. puhul hiljemalt ühenduse 
tunnistuse väljastamisel või uuendamisel 
pärast 1.1.2010 

1.1.2006 

 lõige 3 Nõuded häiresüsteemile Ühepäevareiside laevadele kohaldatakse 
sätet N.R.C. puhul hiljemalt ühenduse 
tunnistuse väljastamisel või uuendamisel 
pärast 1.1.2010 

1.1.2006 

 lõige 3  Häiresüsteem, mis võimaldab laeva 
juhtkonnal teatada ohust laevaperele ja 
pardapersonalile  

Ühepäevareiside laevadele kohaldatakse 
sätet N.R.C. puhul hiljemalt ühenduse 
tunnistuse väljastamisel või uuendamisel 
pärast 1.1.2010  

1.1.2006 

 lõige 4 Pilsi taseme häiresüsteem iga veetiheda 
sektsiooni jaoks 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2010 

1.1.2006 

 lõige 5 Kaks mootoriga pilsipumpa N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2010 

1.1.2006 

 lõige 6 Artikli 8.06 lõike 4 kohane püsivalt 
paigaldatud pilsisüsteem 4 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2015 

1.1.2006 

 lõige 7 Külmhoiuruumide avamine seestpoolt N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel  

1.1.2006 

 lõige 8 Ventilatsioonisüsteemid 
CO2eemaldussüsteemidele allpool tekki 
olevates ruumides 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2010 

1.1.2006 

 lõige 9 Esmaabipakid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel  

1.1.2006 
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15.09 lõike 1 

esimene 
lause 

Päästepoid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel  

1.1.2006 

 lõige 2 Individuaalsed päästevahendid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel  

1.1.2006 

 lõige 3 Asjakohane transportimisvarustus N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2010 

1.1.2006 

15.09 lõige 4 Euroopa standarditele N 395: 1998 või 
EN 396: 1998 vastavad individuaalsed 
päästevahendid 100% reisijatele  

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel  

1.1.2006 

 Individuaalsed päästevahendid lastele Kuni ühenduse tunnistuse väljastamise 
või uuendamiseni pärast 1.1.2010 
loetakse seda varustust individuaalsete 
päästevahendite alternatiiviks 

1.1.2006 

 Päästevahendid Reisilaevade puhul, mis on varustatud 
ühispäästevahenditega, artikli 15.09 
lõike 5 kohaselt enne 1.1.2005, neid 
päästevahendeid loetakse isiklike 
päästevahendite alternatiiviks 

Reisilaevade puhul, mis on varustatud 
ühispäästevahenditega, artikli 15.09 
lõike 6 kohaselt enne 1.1.2005, neid 
loetakse individuaalsete päästevahendite 
alternatiiviks kuni ühenduse tunnistuse 
väljastamiseni või uuendamiseni pärast 
1.1.2010 

1.1.2006 

  lõike 5 
punktid b 
ja c 

Piisav istumisruum, ujuvus vähemalt 
750 N 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2010 

1.1.2006 

 punkt f Stabiilne diferent ja asjakohased 
haardeseadised 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2010 

1.1.2006 

    

 punkt i Asjakohased evakuatsioonivahendid 
evakuatsioonialadelt päästepaatidesse 
pääsemiseks 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2010 

1.1.2006 
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 lõige 9 Päästevahendite kontrollimine tootja 

juhendite kohaselt. 
N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel  

1.1.2006 

 lõige 10 Mootori ja prožektoriga varustatud 
laevapaat 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2010 

1.1.2006 

 lõige 11 Pinguti N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel  

1.1.2006 

 Elektriseadmed  1.1.2006 

15.10 lõige 2 Artikli 9.16 lõige 3 on ka kohaldatav 
vahekäikudele ja reisijate 
puhkeruumidele 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2015 

1.1.2006 

 lõige 3 Piisav avariivalgustus Avariivalgustus N.R.C. puhul hiljemalt 
ühenduse tunnistuse väljastamisel või 
uuendamisel pärast 1.1.2015 

1.1.2006 

 lõige 4 Avarii-jõujaam Ühepäevareiside laevadele, mille LWL on 
25 m või vähem, kohaldatakse sätet 
N.R.C. puhul hiljemalt ühenduse 
tunnistuse väljastamisel või uuendamisel 
pärast 1.1.2015 

1.1.2006 

 punkt f Prožektorite avariitoide vastavalt artikli 
10.02 lõike 2 punktile i 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2015 

1.1.2006 

 punkt i Liftide ja tõsteseadete avariitoide 
vastavalt artikli 15.06 lõike 9 teisele 
lausele 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2015 

1.1.2006 

 lõige 6 Nõuded avarii-jõujaamale:  1.1.2006 

 – piirded artikli 15.11 lõike 2 
kohaselt 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2015 

1.1.2006 

 – kaablite paigaldamine N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2015 

1.1.2006 

 – avarii-jõujaam ülevalpool 
ujuvusvaru veeliini 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2015 

1.1.2006 
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15.11 Tulekaitse  1.1.2007 

 lõige 1 Materjalide ja komponentide sobivus 
tulekaitseks 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

15.11 lõige 2 Piirete konstruktsioon N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 lõige 3 Ruumides, välja arvatud 
masinaruumides ja hoiuruumides, 
kasutatavad värvid, lakid ja muud 
pinnatöötlusvahendid ja ka tekikatted 
peavad olema leekiaeglustavad 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2015 

1.1.2006 

 lõige 4 Salongide laed ja seinakatted, mis on 
valmistatud mittesüttivatest 
materjalidest 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 lõige 5 Kogunemisalade mööbel ja sisseseade, 
mis on valmistatud mittesüttivast 
materjalist 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 lõige 6 Katsetatud koodeksi kohaselt N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 lõige 7 Salongide isolatsioonimaterjalid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 lõike 8 
punktid a ja 
b, punkti c 
teine lause 
ja punkt d 

Nõuded vaheseintes olevatele ustele N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 lõige 9 Seinad Kajutitega laevadel, kus ei ole 
automaatset survestatud vee 
sprinklersüsteeme, kajutitevaheliste 
seinte otsad: N.R.C., hiljemalt ühenduse 
tunnistuse väljastamisel või uuendamisel 
pärast 1.1.2010 

1.1.2006 
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 lõige 10 Piirded  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 

väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 lõike 12 
teine lause 

Terasest või sarnasest mittesüttivast 
materjalist trepid 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 lõige 13 Sisetreppide piirded N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 lõige 14 Ventilatsiooni- ja õhuvarustussüsteemid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 lõige 15 Kambüüside ja õhuäratõmbega pliitide 
ventilatsioonisüsteemid 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 lõige 16 Juhtimiskeskused, treppide seinad, 
kogunemistsoonid ja 
suitsueemaldussüsteemid 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 lõige 17 Tulekahju häiresüsteem Ühepäevareiside laevadel: N.R.C., 
hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2010 

1.1.2006 

15.12 lõige 1 Käsitulekustutid Tulekustutid ja kustutusvaip 
kambüüsides, juuksurisalongides ja 
parfümeeriakauplustes: N.R.C., 
hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel  

1.1.2006 

 lõige 2 Hüdrantsüsteem Teine tulekustutuspump: N.R.C., 
hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2010 

1.1.2006 

 lõige 4 Hüdrandi ventiilid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel  

1.1.2006 

 lõige 5 Telgepidi ühendatud rullid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel  

1.1.2006 
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 lõige 6 Materjalid, kaitse rikkimineku eest N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 

väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2010 

1.1.2006 

 lõige 7 Torude ja hüdrantide 
külmumisvõimaluse vältimine 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2010 

1.1.2006 

 lõige i 8  Tulekustutuspumpade iseseisev 
käitamine 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2010 

1.1.2006 

 punkt d Tulekustutuspumpade paigaldamine N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2010 

1.1.2006 

 lõige 9 Tulekustutussüsteem masinaruumides N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2010 

1.1.2006 

15.12 lõige 9 Terasest või võrdväärsete omadustega 
masinaruumide tulekustutussüsteem  

alt ühenduse tunnistuse väljastamisel või 
uuendamisel pärast 1.1.2045. 
Üleminekuperioodi ei kohaldata 
reisilaevadele, mida on hakatud ehitama 
pärast 31.12.1995 ja mille korpus on 
valmistatud puidust, alumiiniumist või 
plastikust ning mille masinaruumid ei 
ole tehtud artikli 3.04 lõigete 3 ja 4 
kohastest materjalidest 

1.1.2006 

15.13 Ohutusmeetmed Ühepäevareiside laevadel: N.R.C., 
hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel  

1.1.2006 

15.14 lõige 1 Reovee kogumise ja kõrvaldamise 
seadmed 

Kajutitega laevadel, kus pole rohkem 
kui 50 koid ja ühepäevareiside laevadel: 
N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

  lõige 2 Nõuded reoveekogumistankidele Kajutitega laevadel, kus on 50 või 
vähem koid ja ühepäevareiside laevadel, 
millel on lubatud sõidutada 50 ja vähem 
reisijat: N.R.C., hiljemalt ühenduse 
tunnistuse väljastamisel või uuendamisel 
pärast 1.1.2045 

1.1.2006 
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15.15 Teatavatele reisilaevadele tehtavad 

erandid 
 1.1.2006 

 lõike 1 Vigastatud püstuvus N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2045 

1.1.2006 

 lõike 4 välja jäetud   

 lõike 5 Varustatud laevapaadi, platvormi või 
samaväärse paigaldisega 

Reisilaevadel, millel on lubatud 
maksimaalselt 250 reisijat või 50 koid 
N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2010 

1.1.2006 

 lõike 6 Varustatud laevapaadi, platvormi või 
samaväärse paigaldisega 

Reisilaevadel, millel on lubatud 
maksimaalselt 250 reisijat või 50 koid 
N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2010 

1.1.2006 

15.15 lõike 9 
punkt a 

Vedelgaasiseadmete häiresüsteemid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
14.15 

1.1.2006 

 punkt b Artikli 15.09 lõikele 5 vastavad 
ühispäästevahendid 5 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast 
1.1.2010 

1.1.2006 

Artikkel 24.07 

(välja jäetud) 
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24a. PEATÜKK 

ÜLEMINEKUSÄTTED VEESÕIDUKITELE,  

MIS EI NAVIGEERI R TSOONI VEETEEDEL 

Artikkel 24a.01 

Juba kasutuses olevatele veesõidukitele üleminekusätete 

 rakendamine ja eelmiste ühenduse tunnistuste kehtivus 

1. Kohaldatakse järgmisi sätteid: 

a) veesõidukitele, millele esimest korda väljastati ühenduse tunnistus enne …∗ ja 

b) veesõidukitele, mis on omandanud mõne muu laevasõidulitsentsi enne …*. 

2. Peab olema sätestatud, et need veesõidukid vastavad direktiivi 82/714/EMÜ II lisa 
peatükkidele 1–13 sel kuupäeval, mil väljastatakse laevatunnistus teise sõidulitsentsi kohta. 

3. Ühenduse tunnistused, mis on väljastatud enne …∗ jäävad kehtima kuni tunnistusel 
näidatud aegumiskuupäevani. Artikli 2.09 lõige 2 jääb kohaldatavaks. 

Artikkel 24a.02 

Erandid juba kasutuses olevatele laevadele 

1. Piiramata artiklite 24a.03 ja 24a.04 kohaldamist, peab veesõidukeid, mis ei vasta täielikult 
käesoleva direktiivi sätetele, kohandama nii, et need vastaksid sätetele, mis jõustuvad 
pärast veesõidukitele ühenduse tunnistuse või muu liiklusloa esmakordset väljaandmist 
vastavalt allpool toodud tabelis loetletud ajutistele sätetele. 

                                                 
 
 
∗ Kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
∗ Kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
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2. Tabelis kasutatud mõisted: 

– N.R.C. – nõuet ei rakendata juba kasutuses olevatele veesõidukitele, kui kõnesolevad 
osad ei ole asendatud või ümber ehitatud, st sätet kohaldatakse ainult vastehitatud 
(“N”) veesõidukitele ning kõnesolevate piirkondade ja osade asendamisele (“R”) ja 
ümberehitamisele (“C”). Kui olemasolevad osad asendatakse sama tehnoloogiat 
kasutavate sama tüüpi asendusosadega, siis ei ole see asendamine (“R”) 
üleminekusätete tähenduses. 

– Ühenduse tunnistuse väljastamine või uuendamine – nõuet tuleb järgida järgmisel 
tunnistuse väljaandmisel või uuendamisel pärast …∗. Kui tunnistus kaotab kehtivuse 
…* ja …∗∗ eelneva päeva vahel, on see nõue siiski kohustuslik alates …**. 

Artikkel ja 
lõige 

SISU TÄHPÄEV JA MÄRKUSED 

 3. PEATÜKK  
3.03 lõige 1a. Põrkevaheseina asend N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 

väljastamisel või uuendamisel pärast …∗∗∗ 
3.03 lõige 2 Eluruumide ohutusvahendid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 

väljastamisel või uuendamisel pärast …∗∗∗∗ 
3.03 lõige 2 Ohutusvahendid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 

väljastamisel või uuendamisel pärast …∗∗∗∗∗ 
3.03 lõige 4  Gaasitihe piire N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 

väljastamisel või uuendamisel pärast …**** 
3.03 lõike 5 
teine lause  

Ahterpiigi vaheseina uste seire  

3.03 lõige 7 Vöörisektsioonid ankrutaskutega N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …*** 

3.04 lõike 3 
teine lause 

Masinaruumide isolatsioon N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel 

3.04 lõike 3 
kolmas ja neljas 
lause 

Avamis- ja sulgurseadised N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel 

                                                 
 
 
∗ Kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
∗∗ Kolm aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
∗∗∗ 43 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
∗∗∗∗ 18 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
∗∗∗∗∗ 23 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
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3.04 lõige 6 Väljapääsud ruumidest, mis käesoleva 
direktiivi alusel on liigitatud masinaruumideks 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …* 

 4. PEATÜKK  
4.04 Lastimärgid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 

väljastamisel või uuendamisel pärast …** 
 5. PEATÜKK  
5.06 lõike 1 
esimene lause 

Ettenähtud kiirus (edasisuunas) N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …* 

 6. PEATÜKK  
6.01 lõige 1 5. peatükis nõutud manööverdusvõime N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 

väljastamisel või uuendamisel pärast …* 
 lõige 3 Alalised loendid ja ümbritseva õhu 

temperatuurid  
N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

6.01 lõige 7 Rooliballeri konstruktsioon  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …*** 

6.02 lõige 2 Jõuallika kasutusse võtmine ühe liigutusega  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

 lõige 3 5. peatükis nõutud manööverdusvõime 
tagamine teise ajamiga/käsiajamiga 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …* 

6.03 lõige 1 Teiste jõutarbijate ühendamine hüdraulilise 
roolimehhanismi ajamiga  

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

 lõige 2 Eraldi olevad hüdraulikaõli tankid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

6.05 lõige 1 Käisajami automaatne lahtiühendamine  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

6.06 lõige 1 Kaks sõltumatut aktiveerimissüsteemi N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …*** 

6.07  lõike 2 
 punkt a 

Niihästi hüdraulikaõli tankide kui süsteemi 
surve jälgimise häiresüsteem  

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

 punkt e Puhverseadmete seire  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel 

6.08 lõige 1 Artikli 9.20 kohased nõuded elektriseadmetele N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast **…*** 

                                                 
 
 
* 43aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
** 18 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
*** 23 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
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 7. PEATÜKK  
7.02 lõiked 2–7 Takistamatu väljavaade roolikambrist, välja 

arvatud järgmised sektsioonid:  
N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …* 

7.02  lõike 3
 punkt 2 

Roolimehe tavalise vaatevälja takistamatu 
väljavaade 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

 lõige 5 Klaaside minimaalne valgusläbivus N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …*** 

7.03 lõige 7 Häireseadmete väljalülitamine N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel 

 lõige 8 Automaatne ümberlülitamine teisele jõuallikale N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …*** 

7.04 lõige 1 Peamasinate ja rooliseadmete juhtimine N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel 

7.04 lõige 2 Peamasinate juhtimine  kui roolikambrid on konstrueeritud laeva 
ainuisikuliseks juhtimiseks radari abil: N.R.C., 
hiljemalt ühenduse tunnistuse väljastamisel või 
uuendamisel pärast …*, kui liikumissuuna võib 
saavutada otse; N.R.C., hiljemalt ühenduse 
tunnistuse väljastamisel või uuendamisel pärast 
…*** muudel masinatel 

7.09 Häiresüsteem N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …*** 

7.12 lõige 1 Sissetõmmatavad roolikambrid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel. Ilma automaatse 
sissetõmbamiseta: N.R.C., hiljemalt ühenduse 
tunnistuse väljastamisel või uuendamisel pärast 
…* 

 lõige 2 
 ja 3 

 N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel 

                                                 
 
 
* 43 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
** 23 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
*** 18 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
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  8. PEATÜKK  
8.01 lõige 3 Üksnes sisepõlemismootorid, milles põlevate 

kütuste leekpunkt on üle 55°C 
N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …* 

8.02 lõige 1 Masinate turvamine tahtmatu käivitamise vastu N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

 lõige 4 Masinaosade kaitse N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel 

8.03 lõige 2 Seireseadmed N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

 lõige 3 Kiiruspiirik  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

 lõige 5 Võlli pukside konstruktsioon N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …* 

8.05 lõige 1 Terastankid vedelkütuse jaoks N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …* 

8.05 lõige 2 Tankiventiilide automaatne sulgemine N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel 

 lõige 3 Kütusetankid ei tohi asuda põrkevaheseinast 
eespool 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

 lõige 4 Kütusetankid ning nende toruliitmikud ei tohi 
asuda otse masinate või väljalasketorude kohal. 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …**. Selle 
ajani peavad sobivad seadmed tagama kütuse 
ohutu eemaldamise. 

 lõige 6 
 laused 3-
 5 

Rõhutasandustorude ja ühendustorude 
paigaldamine ja mõõtmine 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

 lõige 7 Tekil asuv katkestusseadis N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …* 

  lõike 9 
 esimene 
 lause 

Mahumõõturid, mis peavad olema loetavad 
kuni maksimaalse täitetasemeni.  

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

 lõige 13 Tankide täitetaseme kontrollimine mitte ainult 
peamasinate, vaid ka teiste laeva ohutuks 
käitamiseks vajalike masinate puhul 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …* 

                                                 
 
 
* 23 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
** 18 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
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8.06 Määrdeõli hoidmine, torud ja abiseadmed N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 

väljastamisel või uuendamisel pärast …* 
8.07 Jõuülekandesüsteemides, juhtimis- ja 

aktiveerimissüsteemides ning küttesüsteemides, 
torudes ja abiseadmetes kasutatava õli 
hoidmine 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …* 

8.08 lõige 8 Lihtne sulgurseadis, mis pole piisav 
ballastiruumide ühendamiseks ballasti 
kandmiseks sobivate trümmide 
tühjendustorudega 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

8.08 lõige 9 Mõõteseadmed trümmi pilssides N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

8.09 lõige 2 Õlise vee ja kasutatud õli kogumisseadmed N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast ……** 

8.10 lõige 3 Paigalseisvate laevade mürataseme piirnorm 65 
dB (A) 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …*** 

   
   
 9. PEATÜKK  
9.01 lõike 1 
teine lause 

Kontrollorganile esitatavad asjakohased 
dokumendid 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …* 

9.01 lõike teine  Laevas hoitavad pea-, avarii- ja jaotuspaneeli 
lülitusskeemid 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

 lõige 3 Ümbritseva õhu temperatuurid laeva sees ja 
tekil 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

9.02 lõiked 1–3 Elektrivarustussüsteemid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

9.03 Kaitse füüsilise kokkupuute, tahkete esemetega 
tekitatavate vigastuste ning vee sissetuleku eest 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …*** 

9.05 lõige 4 Maandusjuhtmete ristlõige  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …*** 

                                                 
 
 
* 43aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
** 18 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
*** 23 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
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9.11 lõige 4 Akude tõhus õhutamine, kui neid hoitakse 

suletud sektsioonis, kapis või kastis  
N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel 

9.12 Lülitusseadmete paigaldamine N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …* 

9.12  lõike 3 
 punkt b 

Maanduse jälgimissüsteem, millel on nii heli- 
kui valgusega häiresignaal 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

9.13 Vooluahela avariikatkestid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

9.14 Armatuurid  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …* 

9.14 lõike 1 
 teine lause 

Ühe polaarsusega lülitite keelamine 
pesupesemisruumides, duširuumides, 
pesuruumides ning muudes märgruumides. 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

9.15 lõige 2 Minimaalne kaabli ristlõige 1,5 mm² N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

 lõige 10 Sissetõmmatavate roolikambritega ühendatud 
kaablid  

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

9.16  lõike 3 
 teine lause 

Teine elektriahel N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …* 

9.19 Mehhaaniliste seadmete häire- ja 
ohutussüsteemid 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …* 

9.20 Elektroonikaseadmed N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …*** 

9.21 Elektromagnetiline vastavus  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …*** 

                                                 
 
 
* 23 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
** 18 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
*** 43aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 



 
13274/1/05 REV 1  MS/kro 290 
II LISA DG C III  ET 

 
 10. PEATÜKK  
10.01 Ankruseadmed N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 

väljastamisel või uuendamisel pärast …* 
10.02 lõike 2 
 punkt a 

Tunnistus sildumis- ja muude trosside kohta Esimene asendatav kaabel laevas: N.R.C., 
hiljemalt ühenduse tunnistuse väljastamisel või 
uuendamisel pärast …* 
Teine ja kolmas kaabel: ...** 

10.03 lõige 1  Euroopa norm  Asendamisel, hiljemalt …* 
 lõige 2 Sobib A, B ja C tuleklassile Asendamisel, hiljemalt …* 
 lõige 4 CO2 sisalduse ja ruumi suuruse suhe  Asendamisel, hiljemalt …* 
10.03a Püsivalt paigaldatud tulekustutussüsteemid 

eluruumides, roolikambris ja reisijateruumides 
N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …*** 

10.03b Püsivalt paigaldatud tulekustutussüsteemid 
masina-, katla- ja pumbaruumides  

Enne 1. oktoobrit 1985 paigaldatud CO2 
tulekustutussüsteemid võivad jääda kasutusele 
kuni ühenduse tunnistuse väljastamiseni või 
uuendamiseni pärast …***, kui need vastavad 
direktiivi 82/714/EMÜ II lisa artikli 13.03 
nõuetele. 

10.04 Euroopa normide kohaldamine jollidele N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

10.05 lõige 2 Täispuhutavad päästevestid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …* 
Päästeveste, mis on laevas päeval enne ...****., 
võib kasutada kuni ühenduse tunnistuse 
väljastamise või uuendamiseni pärast …* 

                                                 
 
 
* 18 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
** 23 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
*** 43aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
**** Kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
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 11. PEATÜKK  
11.02 lõige 4 Tekkide välisservade ja töökohtade varustus N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 

väljastamisel või uuendamisel pärast …* 
11.04 Külgtekid 1 Ühenduse tunnistuse esmane väljastamine või 

uuendamine pärast ZZ + 40, kui laius on üle 
7,30 m 

11.05 lõige 1  Juurdepääs töökohtadele N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

  lõiked 2 ja 
3 

Juurdepääsud, väljapääsud ja vahekäigud, kui 
põrandapindade erinevus on üle 0,50 meetri  

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel 

 lõige 4 Pidevalt mehitatud töökohtade trepid  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

11.06 lõiked 2 Väljapääsud ja avariiväljapääsud N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

11.07 lõike 1 
 teine lause 

Redelid, astmed ja samalaadsed paigaldised  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

  lõiked 2
 ja 3 

 N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel 

11.10 Luugikaaned N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …*** 

11.11 Vintsid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …*** 

11.12  
  lõiked 
 2–6 ja 8-10 

Kraanad: tootja silt, suurimad lubatud 
koormused, kaitseseadised, arvutuskatse, 
ekspertide kontroll, laevas olevad tunnistused 

N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …* 

11.13 Tuleohtlike vedelike hoidmine  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel 

                                                 
 
 
* 23 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
1 Sätet kohaldatakse laevadele, mille kiil on maha pandud 2 aastat pärst käesoleva direktiivi jõustumist ja 

kasutuses olevatele laevadele järgmise eritingimusega: 
Kogu trümmiala ümberehitamisel tuleb järgida artikli 11.04 nõudeid. 
Kui ümberehitamine, mille käigus muudetakse külgteki puhaslaiust, hõlmab külgtekkide kogupikkust, siis: 
a) artiklit 11.04 tuleb järgida, kui külgteki puhaslaiust vähendatakse kõrguseni 0,90 m või kui sellest kõrgusest 

üleval pool olevat puhaslaiust vähendatakse; 
b) külgteki puhaslaius kuni kõrguseni 0,90 m enne ümberehitamist või puhaslaius sellest kõrgemal ei tohi olla 

väiksem artiklis 11.04 sätestatust. 
** 43aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
*** 18 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
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 12. PEATÜKK  
12.01 lõiked 1 Eluruumid tavaliselt laevas elavatele isikutele  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 

väljastamisel või uuendamisel pärast …* 
12.02 lõiked 3 Põrandate asend N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 

väljastamisel või uuendamisel pärast …* 
 lõige 4 Elu- ja magamisruumid  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 

väljastamisel või uuendamisel pärast …* 
12.02 lõige 5 Müra ja vibratsioon eluruumides N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 

väljastamisel või uuendamisel pärast …** 
 lõige 6 Eluruumide puhaskõrgus  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 

väljastamisel või uuendamisel pärast …* 
 lõige 8 Salongide vaba põrandapind N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 

väljastamisel või uuendamisel pärast …* 
 lõige 9 Ruumide ruumala N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 

väljastamisel või uuendamisel pärast …* 
 lõige 10 Õhuruumi maht inimese kohta. N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 

väljastamisel või uuendamisel pärast …* 
 lõige 11 Uste mõõdud N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 

väljastamisel või uuendamisel pärast …* 
 lõike 12 

punktid a 
ja b 

Treppide asend N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …* 

 lõige 13 Ohtlike vedelike või gaaside torud  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …* 

12.03 Sanitaarseadmed N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …* 

12.04 Kambüüsid N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …* 

12.05 Joogivesi N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel 

12.06 Küte ja ventilatsioon  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …* 

12.07 lõike 1 
 teine lause 

Muud eluruumide paigaldised N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …* 

                                                 
 
 
* 43aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
** 23 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
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 15. PEATÜKK  
 Reisilaevad Vt direktiivi artiklit 8  
 15a. PEATÜKK  
 Purjereisilaevad Vt direktiivi artiklit 8 
 16. PEATÜKK  
16.01 lõige 2 Erivintsid ning samaväärsed ühendusseadmed N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 

väljastamisel või uuendamisel pärast …* 
  lõike 3 

viimane 
lause  

Nõuded ajamile N.R.C. hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

 17. PEATÜKK  
 Ujuvmehhanismid Vt direktiivi artiklit 8 
 21. PEATÜKK  
 Lõbusõidulaevad Vt direktiivi artiklit 8 
 22b. PEATÜKK  
22b.03 Teise sõltumatu roolimehhanismi ajam N.R.C. hiljemalt ühenduse tunnistuse 

väljastamisel või uuendamisel pärast …** 

 

                                                 
 
 
* 43aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
** 23 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
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Artikkel 24a.03 

Erandid veesõidukitele, mille kiil on  

maha pandud enne 1. jaanuari 1985 

1. Veesõidukitele, mille kiil on maha pandud enne 1. jaanuari 1985, tuleb lisaks artikli 24a.02 
sätetele teha erand tabeli kolmandas tulbas kirjeldatud tingimuste kohaselt järgmistest 
sätetest, kui veesõiduki ja laevapere ohutus on tagatud mõnel muul asjakohasel viisil. 

2. Tabelis kasutatud mõisted tähendavad järgmist: 

– N.R.C. – nõuet ei rakendata juba kasutuses olevatele veesõidukitele, kui kõnesolevad 
osad ei ole asendatud või ümber ehitatud, st sätet kohaldatakse ainult vastehitatud 
(“N”) veesõidukitele ning kõnesolevate piirkondade ja osade asendamisele (“R”) ja 
ümberehitamisele (“C”). Kui olemasolevad osad asendatakse sama tehnoloogiat 
kasutavate sama tüüpi asendusosadega, ei ole see asendamine (“R”) üleminekusätete 
tähenduses. 

– Ühenduse tunnistuse väljastamine või uuendamine – antud nõuet tuleb järgida 
järgmisel tunnistuse väljaandmisel või uuendamisel pärast …*. Kui tunnistus kaotab 
kehtivuse …* ja …** eelneva päeva vahel, on see nõue siiski kohustuslik üksnes …** 
alates. 

Artikkel ja 
lõige 

SISU TÄHTPÄEV JA MÄRKUSED 

 3. PEATÜKK  

3.03 lõige 1 Veetihedad põrkevaheseinad N.R.C. 

3.03 lõige 2 Eluruumid, ohutusseadised N.R.C. 

3.03 lõige 5 Avad veetihedates vaheseintes N.R.C. 

3.04 lõige 2 Punkrite pinnad N.R.C. 

3.04 lõige 7 Suurim lubatud helirõhutase masinaruumides N.R.C. 

                                                 
 
 
* Kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
** Kolm aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
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 4. PEATÜKK  

4.01 Süvise ohutusvaru  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …* 

4.02 Vabaparras N.R.C. 

 6. PEATÜKK  

6.01 lõige 3 Roolisüsteemile esitatavad nõuded N.R.C. 

 7. PEATÜKK  

7.01 lõige 2 Suurim lubatud helirõhutase roolikambris N.R.C. 

7.05 lõige 2 Laevatulede seire  N.R.C. 

7.12 Sissetõmmatavad roolikambrid 

 

N.R.C. 

 8. PEATÜKK  

8.01 lõige 3 Teatud vedelkütuste keelamine N.R.C. 

8.04 Masina väljalasketoru  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel 

8.05 lõige 13 Kütuse täituvustaseme häireseadis N.R.C. 

8.08 lõige 2 Pilsipumba varustus N.R.C. 

8.08 lõiked 3 
ja 4 

Pilsipumpade läbimõõt ja minimaalane 
pumpamismaht 

N.R.C. 

8.08 lõige 5 Automaatse eeltäitega pumbad  N.R.C. 

8.08 lõige 6 Filtrite juurde kuuluv varustus N.R.C. 

8.08 lõige 7 Ahterpiigi automaatselt sulguv kinnitus N.R.C. 

8.10 lõige 2 Veesõidukite tekitatav müra  N.R.C. 

 9. PEATÜKK  

9.01 lõige 2 Elektriseadmete tunnistused N.R.C. 

9.01 lõige 3 Elektriseadmete paigaldamine  N.R.C. 

                                                 
 
 
* 13 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 



 
13274/1/05 REV 1  MS/kro 296 
II LISA DG C III  ET 

 
9.06 Lubatav maksimumpinge  N.R.C. 

9.10 Generaatorid ja mootorid N.R.C. 

9.11 lõige 2 Akud  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …* 

9.12 lõige 2 Lülitid, kaitseseadised  N.R.C., hiljemalt ühenduse tunnistuse 
väljastamisel või uuendamisel pärast …* 

9.14 lõige 3 Üheaegne lülitamine N.R.C. 

9.15 Kaablid N.R.C. 

9.16 lõige 3 Masinaruumide valgustus N.R.C. 

9.17 lõige 1 Laevatulede paneelid N.R.C. 

9.17 lõige 2  Laevatulede toide  N.R.C. 

 10. PEATÜKK  

10.01 lõige 9 Ankrupelid  N.R.C. 

10.04 lõige 1 Jollid standardi kohaselt N.R.C. 

10.05 lõige 1 Päästepoid standardi kohaselt N.R.C. 

10.05 lõige 2 Päästevestid standardi kohaselt N.R.C. 

 11. PEATÜKK  

11.11 lõige 2 Vintside ohutus  N.R.C. 

 12. PEATÜKK  

12.02 lõige 13 Ohtlike vedelike või gaaside torud  N.R.C. 

Artikkel 24a.04 

Muud erandid 

Kui käesoleva peatüki nende sätete, mis järgnevad üleminekusätete kehtivuse lõppemisele, 
rakendamine praktikas on raske või tekitab õigustamatuid kulusid, võib kontrollorgan lubada 
erandeid nimetatud sätetest komitee soovituste alusel. Need erandid tuleb märkida ühenduse 
tunnistusele. 

 

                                                 
 
 
* 23 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
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I liide 

OHUSIGNAALID 

Joonis 1 

Kõrvalistel isikutel sissepääs 
keelatud 

 

 

Värv: punane/valge/must 

Joonis 2 

Tuli, lahtine leek ja 
suitsetamine keelatud 

 

Värv: punane/valge/must 

Joonis 3 

Käsitulekustutid 

 

Värv: punane/valge 
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Joonis 4 

Üldine ohuhoiatus 

 

Värv: must/kollane 

Joonis 5 

Tulekustutusvoolik 

 

Värv: punane/valge 

Joonis 6 

Tulekustutusseade 

 

Värv: punane/valge 

Joonis 7 

Kasuta kõrvakaitseid 

 

Värv: sinine/valge 
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Joonis 8 

Esmaabipakk 

 

Värv: roheline/valge 

 
Tingimusel, et sümboli tähendust ei ole muudetud ja sellel ei ole erinevusi ega muutusi, mis 
muudaksid selle tähenduse arusaamatuks, võib tegelikult kasutatav sümbol vähesel määral erineda 
käesoleva liite graafilistest reproduktsioonidest või sisaldada neist rohkem üksikasju. 
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II liide 

HALDUSJUHENDID 

Nr 1: Kõrvalepõikamisvõime ja pööramisega seotud nõuded 

Nr 2: Ettenähtud suurima kiiruse, peatumisvõime ja tagasisuunas liikumise võimega seotud 
nõuded 

Nr 3: Ühendussüsteemidele ja -seadmetele esitatavad nõuded veesõidukite puhul, mis tõukavad 
teisi või mida tõugatakse jäigas koosseisus  

Nr 4: Müra mõõtmine 

Nr 5: Spetsiaalsed vähendatud massiga ankrud 

Nr 6: Teki veetihedate külgluukide tugevus 

Nr 7: Nõuded automaatsele survestatud sprinklersüsteemile. 

Nr 8: Laevatunnistuse väljastamine. Ühenduse tunnistuse kehtivus 

Nr 9: Veesõidukite kütusetankid 

Nr 10: Praamide korpuse minimaalne paksus 

Nr 11: Kasutatud õli kogumisseadmed 

Nr 12: Laeva liikumine omal jõul 

Nr 13: Asjakohane tulekahju häiresüsteem 

Nr 14: Laeva erinevate osade ujuvuse, diferendi ja püstuvuse tõendamine 

Nr 15: Minimaalse laevaperega laevade varustus 

Nr 16: Elektrikaablid 

Nr 17: Nähtavus roolikambrist 
 

_______________________
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III LISA 

2. JA 1. TSOONI SISEVEETEEDEL TEGUTSEVATELE LAEVADELE 

 KOHALDATAVAD TÄIENDAVAD TEHNILISED NÕUDED 

Kõik liikmesriigi poolt käesoleva direktiivi artikli 5 lõike 1 kohaselt heaks kiidetud tehnilised 
nõuded antud liikmesriigi territooriumi 1. ja 2. tsoonis kasutatavate laevade kohta on piiratud 
järgmiste valdkondadega: 

1. Mõisted 

− Vajalikud täiendavatest nõuetest arusaamiseks 

2. Püstuvus 

− Konstruktsiooni tugevdamine. 

− Volitatud klassifikatsiooniühingu tunnistus/tõendamine 

3. Süvise ohutusvaru ja vabaparras 

− Vabaparras 

− Süvise ohutusvaru 
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4. Laevakere avade ja tekiehitiste veetihedus 

− Tekiehitised 

− Uksed 

− Aknad ja keilutid 

− Trümmiluugid 

− Muud avad (ventilatsioonitorud, väljalasketorud jms) 

5. Varustus 

− Ankrud ja ankruketid 

− Laevatuled 

− Helisignaalid 

− Kompass 

− Radar 

− Saatjate ja vastuvõtjate paigaldamine 

− Päästevahendid 

− Navigatsioonikaartide kättesaadavus 

6. Täiendavad sätted reisilaevadele: 

− Püstuvus (tuule tugevus, kriteeriumid) 

− Päästevahendid 

− Vabaparras 

− Süvise ohutusvaru 

− Nähtavus roolikambrist. 
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7. Koosseisud ja konteinerite vedu 

− Tõukurpuksiiri ja lihtri ühendus 

− Konteinereid vedavate veesõidukite või lihtrite püstuvus 

 

________________________
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IV LISA 

Tehniliste nõuete vähendamise võimalused 

 3. ja 4. tsooni siseveeteedel tegutsevate laevade puhul 

Käesoleva direktiivi artikli 5 lõike 7 ja kohaselt võib liikmesriik lubada tehniliste nõuete järgmist 
vähendamist laevade puhul, mis tegutsevad üksnes selle liikmesriigi territooriumil 3. või 4. tsooni 
veeteedel: 
 
3. tsoon 

− Ankruseadmed, kaasa arvatud ankrukettide pikkus 

− Kiirus (edasisuunas) 

− Ühispäästevahendid 

− 2-sektsiooniline staatus 

− Nähtavus roolikambrist 

 
4. tsoon 

− Ankruseadmed, kaasa arvatud ankrukettide pikkus 

− Kiirus (edasisuunas) 

− Päästevahendid 

− 2-sektsiooniline staatus 

− Nähtavus roolikambrist 

− Teine sõltumatu käitursüsteem 
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V LISA 

ÜHENDUSE SÕIDUKÕLBLIKKUSE TUNNISTUSTE NÄIDISED 

I osa 

ÜHENDUSE SISEVEELAEVADE TUNNISTUSE NÄIDIS 

 
ÜHENDUSE SISEVEELAEVADE TUNNISTUS 

(Riigi embleem) 
RIIGI NIMETUS 

TUNNISTUS NR ....................................................................................................................  
  Koht, kuupäev 
  ....................................................................  
   Kontrollorgan 
   ...............................................................  
   Pitser 
 
   ...............................................................  
   (Allkiri) 
Märkused: 
Käesolev tunnistus lubab kasutada veesõidukit üksnes selles kirjeldatud tingimustel. 
Suuremate ümberehituste või kapitaalremondi korral peab laev läbima enne järgmist sõitu erikontrolli. 
Veesõiduki omanik või selle esindaja peab teatama kontrollorganile igast muudatustest veesõiduki nimes või 
omandilises kuuluvuses, igast uuesti mõõtmistest ning igast muudatusest ametlikus numbris, registreeringus või 
kodusadamas, ning ta peab saatma ühenduse tunnistuse kontrollorganile muudatuste sisseviimiseks. 
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Tunnistus nr ............... , mille on väljastanud .......................................... kontrollorgan 
 1. Veesõiduki nimi 

 
 2. Veesõiduki liik 

 
 3. Ametlik number 

 4. Omaniku nimi ja aadress  
 
 

 5. Registreerimiskoht ja registreerimisnumber  
 
 

 6. Kodusadam 

 7. Ehitusaasta 
 
 

 8. Laevaehitustehase asukoht ja nimetus 

 9.  Käesolev tunnistus asendab tunnistust nr .............................................  mis on välja antud .......................... kontrollorgani poolt 
 

10.  Eespool nimetatud veesõiduk 
 on kontrolli põhjal, mis viidi mis viidi läbi* ... 
 tunnistuse alusel, mis on väljastatud* .....................................  
 volitatud klassifikatsiooniühingu poolt ......................................................................... 

  tunnistatud sobivaks tegutsema 
- ühenduse veeteedel tsoonis(tsoonides)*  
.......................................................................................................................................................................................... 
 veeteedel tsoonis (tsoonides)* 
 ......................................................................................................................................................................................... 
 .......... (riikide nimed*) .................................................................................................. 
 välja arvatud:................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
- järgmistel veeteedel, ............... (riigi nimi*)............................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

  suurima lubatud süvisega ja allpool kindlaksmääratud meeskonna ja varustusega. 
 

11. Käesolev tunnistus kaotab kehtivuse ........................................  
 

 * 
 
 
 
 * 

 Muudatused lahtris (lahtrites): .................... 
 Uus tekst: ........................................................................................................................................................................ 
 ......................................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................... 
 See lehekülg on asendatud. 
 Koht, kuupäev .........................................................................  Kontrollorgan 
   ................................................................................ 
  Pitser 

   ............................................................  
   (Allkiri) 

_______________________ 

 * Välja jätta, kui ei ole asjakohane. 
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Tunnistus nr ......................., mille on väljastanud ..................................... kontrollorgan 
12.  Tunnistuse number (1), ametlik number (2), registreerimisnumber (3) ja mõõtmisnumber (4) on kantud vastavate 

märkidega veesõidukile järgmistes kohtades:  
 
1 ..................................................................................................................................................................................  
 
2 ..................................................................................................................................................................................  
 
3 ..................................................................................................................................................................................  
 
4 ..................................................................................................................................................................................  
 
 

 13.  Suurim lubatud süvis on näidatud veesõiduki mõlemal küljel 
 - kahe - ............................................ - lastimärgiga* 
 - ülemiste mõõteplaatidega* 
 On kasutatud kahte süviseskaalat*. 
Ahtri mõõteskaalasid kasutatakse süviseskaaladena: neile on sel otstarbel lisatud süvist näitavad numbrid*.  
 

 14. Ilma artiklite 15 ja 52 kohaldamist piiramata* sobib veesõiduk 
1. tõukama* 4. olema parras-pardaga haalatav* 
1.1 jäiga koostamisviisiga* 5. järelpukseerima* 
1.2 juhitava liigendühendusega* 5.1 veesõidukeid, millel puudub oma liikumapanev jõud* 
2.  olema tõugatav* 5.2 liikurveesõidukeid*  
2.1 jäiga koostamisviisiga* 5.3 üksnes vastuvoolu*  
2.2 jäiga koostamisviisiga rivi alguses* 6. olema järelpukseeritav* 
2.3 juhitava liigendühendusega* 6.1 liikurveesõidukina*  
3. parras-pardaga koosseisuga haalama* 6.2 veesõidukina, millel puudub oma liikumapanev jõud*  
 

 * 
 
 
 
 * 

 Muudatused lahtris (lahtrites): .................... 
 Uus tekst: .......................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 See lehekülg on asendatud. 
 Koht, kuupäev .........................................................................  Kontrollorgan 
   ...............................................................................  
   Pitser 

   ............................................................  
   (Allkiri) 

_______________________ 

 * Välja jätta, kui ei ole asjakohane. 
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Tunnistus nr..................., mille on väljastanud ....................................... kontrollorgan 
15.  Lubatud koostamisviisid 

1. Veesõidukil on lubatud liikumapaneva jõuga varustada järgmisi koosseise: 
 Koosta

misviisi 
skeem 

Peatükkidest 5 ja 16 tulenevad piirangud 

  Maks mõõdud Kurss ja koormusseisund Suurim märgunud   
  m ÜLESVOOLU ALLAVOOLU sektsioon m2 Märkused  
 Nr pikkus laius lastis t tühi lastis t tühi ülesvoolu allavoolu   
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  

Tingmärgid : 

1 
2 

3 4 
5 

6 7 8 
9 

10 11 
12 

13 

14 15 16 
17 

Muud koostamisviisid : 

o. Stb. 

Puksiir  Käiturlaev Lihter 
 

 2. Ühendused: 
 Ühenduse liik: .....................................................  Ühenduste arv parda kohta: ..........................................  
 Ühendustrosside arv: ...........................................  Iga ühendustrossi pikkus: .............................................  
 Pikiühenduse tõmbetugevus: ...................... kN Trossipoolide arv: ........................................................... 
 Ühendustrossi tõmbetugevus: ..................... kN 

 * 
 
 
 
 * 

 Muudatused lahtris (lahtrites): .................... 
 Uus tekst: ........................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 See lehekülg on asendatud. 
 Koht, kuupäev .........................................................................  Kontrollorgan 
   ................................................................................  
   Pitser 
   ............................................................  
   (Allkiri) 
_______________________ 
 * Välja jätta, kui ei ole asjakohane. 
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Tunnistus nr ........................., mille on väljastanud .................................... kontrollorgan  
 16.  Mõõtmistunnistus nr .................... .mille on väljastanud ...................mõõtmisasutus, kuupäev ..............................  

  
17a. 

17b. 
 Kogupikkus m 
 Pikkus L m 
 

 18a. Kogulaius m 
 18b. Laius B m 
 

 19. Suurim süvis m  20. Vabaparras cm 
 
  

 21.  Kandevõime/veeväljasurve*  
     t/m3* 

 22. Reisijate arv  23. Reisijate magamiskohtade arv 
 

 24.  Veetihedate sektsioonide arv 
      

 25. Trümmide arv  26. Luugikaante liik  
 

 27.  Peamasinate arv 
 
 

 28. Peamasinate koguvõimsus 
 
     kW  

 29. Peasõukruvide arv 
 

 30.  Vööripelide arv   31. Ahtripelide arv 
 millest.............on jõuajamiga  millest....................on jõuajamiga 

 32.  Pukseerimiskonksude arv 
 

 33. Pukseerimisvintside arv 
millest ....................... on jõuajamiga 

 34.  Rooliseade     
  Pearooli roolilehtede arv  Pearooli ajam  

 
 - käsiajam*  
 -  elektriline* 

 - elektrihüdrauliline* 
 - hüdrauliline* 

  Muud paigaldised: jah/ei* Liik: 
  

  Tagasikäigurool: 
 jah/ei*  

 Tagasikäigurooli ajam  - käsiajam* 
 - elektriline*. 

 - elektrihüdrauliline* 
 - hüdrauliline* 

  Vöörirooliseade 
 jah/ei* 

 - vöörirool*  
 - vööritraster* 
 - muud seadmed* 

 - Kaugjuhtimine 
  jah/ei* 

 Kaugaktiveerimine 
 jah/ei* 

 35.  Pumpamisseadmed  
Arvestatud koguvõimsus Jõuajamiga  Voolukiirus Käsipumpade 
 pumpade arv  arv 

 ........................  l/min .............................. ..................  l/min ..............................  

 * 
 
 
 
 * 

 Muudatused lahtris (lahtrites): .................... 
 Uus tekst: .......................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 See lehekülg on asendatud. 
 Koht, kuupäev .........................................................................  Kontrollorgan 
   ...............................................................................  
   Pitser 

   ............................................................  
   (Allkiri) 

_______________________ 

 * Välja jätta, kui ei ole asjakohane. 
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Tunnistus nr ........................, mille on väljastanud .................................. kontrollorgan 
 36.  Artikli 8.08 lõigetes10 ja 11 nimetatud sulgurite arv ja asukoht 

 
 
 
 
 
 

 37.  Ankrud    
  Vööriankrute arv  Vööriankrute kogumass  Ahtriankrute arv  Ahtriankrute kogumass 
  ...................................   .....................................  kg   ......................................   .....................................  kg 

 38.  Ankruketid    
  Vööriankrute kettide arv 

 
 Kõikide kettide pikkused 
  

 Kõikide kettide 
tõmbetugevused 

  

  ...................................  .....................................  m  ......................................  kN   
  Ahtriankrute kettide arv 

 
 Kõikide kettide pikkused 
  

 Kõikide kettide 
tõmbetugevused 

  

  ...................................  .....................................  m  ......................................  kN   

 39.  Sildumistrossid:    
  Esimene tross on ............m pikk ja selle tõmbetugevus on ..........................................  kN   
  Teine tross on ............m pikk ja selle tõmbetugevus on ................................................  kN   
  Kolmas tross on ............m pikk ja selle tõmbetugevus on.............................................  kN   

 40.  Pukseerimistrossid:  
  ..........  pikkusega ..................................  m ja tõmbetugevusega .................................  kN   
  ..........  pikkusega ...... m ja tõmbetugevusega..............................................................  kN   

 41.  Valgus- ja helisignaalid 
Laeval on tuled, lipud, kerad, ujukid ja helisignaaliseadised, mida kasutatakse signaliseerimiseks ja liikmesriikides 
kehtivate navigatsiooniasutuste eeskirjade kohaste valgus- ja helisignaalide andmiseks, samuti liikmesriikide kehtivate 
navigatsiooniasutuste eeskirjade kohased sildumistuled.  

 * 
 
 
 
 * 

 Muudatused lahtris (lahtrites): .................... 
 Uus tekst: ........................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 See lehekülg on asendatud. 
 Koht, kuupäev .........................................................................  Kontrollorgan 
   ................................................................................
   Pitser 

   ............................................................
   (Allkiri) 

_______________________ 

 * Välja jätta, kui ei ole asjakohane. 
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Tunnistus nr ....................., mille on väljastanud .................................. kontrollorgan 
 42.  Muu varustus  

viskeliin  Kõnesidesüsteem – alternatiivne kahesuunaline* 
käsipuuga maabumissild   – samaaegne kahesuunaline/telefon* 
  – raadiotelefoni siseühendus* 
pootshaak Raadiotelefoni- – laevadevaheline 
esmaabipakk süsteem – mereinfo  
   – laeva ja sadamaasutuse vahel 
binokkel 
üle parda kukkunud  
inimese päästmise juhend  
tulekindlad mahutid Kraanad – artikli 11.12 lõike 9 kohaselt* 
   – muud kraanad, mille kasulik koormus ei ületa 2000 kg* 

maabumistrepp/redel* 

 43.  Tuletõrje- 
vahendid 
 

 Käsikustutite 
  arv............................ 

 Kohtkindel sprinklersüsteem(id)  Nr Number* .......  

Muu kohtkindel tulekustutussüsteem(id) Nr Number* .......  

   Tulekustutuspumpade arv  Hüdrantide arv  Voolikute arv 
 

   Jõuajamiga äravoolupump asendab tulekustutuspumpa ja/ei* 

 44.  Päästevahendid 
 Päästepoide arv 
 
 Päästevest igale pidevalt laevas viibivale isikule 
 Muud päästevahendid reisilaevadel* .. 
 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Laevapaat aerukomplektiga, sildumisotsaga ja hauskariga* 
 Ühispäästevahendid reisilaevadel*..................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  

 45.  Roolikambri erisisustus ainuisikuliseks juhtimiseks radari abil: 
 Lubatud juhtida ühel inimesel radari abil* 

 * 
 
 
 
 * 

 Muudatused lahtris (lahtrites): .................... 
 Uus tekst: ........................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 See lehekülg on asendatud. 
 Koht, kuupäev .........................................................................  Kontrollorgan 
   ................................................................................  
   Pitser 

   ............................................................
   (Allkiri) 

_______________________ 

 * Välja jätta, kui ei ole asjakohane. 
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Tunnistus nr.........................., mille on väljastanud ................................ kontrollorgan 
 46.  Liikmesriigi õiguse ja rahvusvahelise õiguse nõuetele vastavad meeskonna töörežiimid** 

 47.  Laeva varustus artikli 23.09 kohaselt 
 Laev (vastab)* / (ei vasta)* artikli 23.09 lõikele 1.1)* / (artikli 23.09 lõikele 1.2)* 
 

  Lahter liikmesriigi õiguse ja rahvusvahelise õiguse 
nõuetele vastava minimaalse laevapere 
sissemärkimiseks** 

 Kanded lahtrile 46 vastavate töörežiimide kohta  
 

      

      

      

  

 48.  Lahter laevapere sissemärkimiseks, kui laev ei ole hõlmatud liikmesriigi õiguse ja rahvusvahelise õiguse kohase 
minimaalse laevapere üldnõudega** 

 

   Lahter töörežiimide sissemärkimiseks  
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  Märkused ja eritingimused: 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

 * 
 
 
 
 * 

 Muudatused lahtris (lahtrites): .................... 
 Uus tekst: ........................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 See lehekülg on asendatud. 
 Koht, kuupäev .........................................................................  Kontrollorgan 
   ................................................................................  
   Pitser 

   ............................................................  
   (Allkiri) 

_______________________ 

 *  Välja jätta, kui ei ole asjakohane. 
 ** Liikesriigi õiguse või rahvusvahelise õiguse nõuded, mida liikmesriik võib oma soovi kohaselt kohaldada või mitte. 
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Tunnistus nr ................, mille on väljastanud ......................................... kontrollorgan 
 49.  Tunnistuse kehtivuse* pikendamine/kinnitamine* Perioodiline/erikontroll* 

 Kontrollorgan kontrollis laeva . ........................................................... *. 
 Tunnistus, mille (kuupäev) ...................................  .................on väljastanud volitatud klassifikatsiooniühing, 
 ........................................................................................................................................................................................  
 esitati kontrollorganile*. 
 Kontrolli/tunnistuse esitamise põhjendus*: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 

 Kontrolli tulemuse/tunnistuse* põhjal on tunnistuse kehtivusperiood jäetud samaks/ pikendatud* 

 kuni ........................................  . 
 .................................................................................... , ...............................................  
 (Koht) (kuupäev) 
   ................................................................................  
  Pitser  Kontrollorgan 
   ................................................................................  
 ______________________  (Allkiri) 

 * Välja jätta, kui ei ole asjakohane 
49.  Tunnistuse kehtivuse* pikendamine/kinnitamine* Perioodiline/erikontroll* 

 Kontrollorgan kontrollis laeva ................ ............................................ *. 
 Tunnistus, mille ....................................................  ...................on väljastanud volitatud klassifikatsiooniühing, 
 ........................................................................................................................................................................................  
 esitati kontrollorganile*. 
 Kontrolli/tunnistuse esitamise põhjendus*: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 

 Kontrolli tulemuse/tunnistuse* põhjal on tunnistuse kehtivusperiood jäetud samaks/ pikendatud* 

 kuni ........................................  . 
 .................................................................................... , ...............................................  
 (Koht) (kuupäev) 
   ................................................................................  
  Pitser  Kontrollorgan 
   ................................................................................  
 ______________________  (Allkiri) 

 * Välja jätta, kui ei ole asjakohane 

 

 49.  Tunnistuse kehtivuse* pikendamine/kinnitamine* Perioodiline/erikontroll* 

 Kontrollorgan kontrollis laeva ................. ........................................... *. 
 Tunnistus, mille (kuupäev) ...................................  ............................on väljastanud volitatud klassifikatsiooniühing, 
 ........................................................................................................................................................................................  
 esitati kontrollorganile*. 
 Kontrolli/tunnistuse esitamise põhjendus*: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 

 Kontrolli/tunnistuse* põhjal on tunnistuse kehtivusperiood jäetud samaks/ pikendatud* 

 kuni ........................................  . 
 .................................................................................... , ...............................................  
 (Koht) (kuupäev) 
   ................................................................................  
  Pitser  Kontrollorgan 
   ................................................................................  
 ______________________  (Allkiri) 

 * Välja jätta, kui ei ole asjakohane. 
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Tunnistus nr ................., mille on väljastanud ........................................ kontrollorgan 
 49. Tunnistuse kehtivuse* pikendamine/kinnitamine* Perioodiline/erikontroll* 

 Kontrollorgan kontrollis laeva ................ ............................................ *. 
 Tunnistus, mille (kuupäev)....................................  ..........................on väljastanud volitatud klassifikatsiooniühing, 
 ........................................................................................................................................................................................  
 Kontrollorganile esitatavad asjakohased dokumendid 
 Kontrolli/tunnistuse esitamise põhjendus*: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 

 Kontrolli tulemuse/tunnistuse* põhjal on tunnistuse kehtivusperiood jäetud samaks/pikendatud* 

 kuni ........................................  . 
 .................................................................................... , ...............................................  
 (Koht) (kuupäev) 
   ................................................................................  
  Pitser  Kontrollorgan 
   ................................................................................  
 ______________________  (Allkiri) 

 * Välja jätta, kui ei ole asjakohane  
 49.  Tunnistuse kehtivuse* pikendamine/kinnitamine* Perioodiline/erikontroll* 

 Kontrollorgan kontrollis laeva ................ ............................................ *. 
 Tunnistus, mille ....................................................  ...........................on väljastanud volitatud klassifikatsiooniühing, 
 ........................................................................................................................................................................................  
 esitati kontrollorganile*. 
 Kontrolli/tunnistuse esitamise põhjendus*: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 

 Kontrolli tulemuse/tunnistuse* põhjal on tunnistuse kehtivusperiood jäetud samaks/pikendatud* 

 kuni ........................................  . 
 .................................................................................... , ...............................................  
 (Koht) (kuupäev) 
   ................................................................................  
  Pitser  Kontrollorgan 
   ................................................................................  
 ______________________  (Allkiri) 

 * Välja jätta, kui see on asjakohane 
 49.  Tunnistuse kehtivuse* pikendamine/kinnitamine* Perioodiline/erikontroll* 

 Kontrollorgan kontrollis laeva ................ ............................................ *. 
 Tunnistus, mille (kuupäev)....................................  .............................on väljastanud volitatud klassifikatsiooniühing, 
 ........................................................................................................................................................................................  
 esitati kontrollorganile*. 
 Kontrolli/tunnistuse esitamise põhjendus*: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 

 Kontrolli tulemuse/tunnistuse* põhjal on tunnistuse kehtivusperiood jäetud samaks/pikendatud* 

 kuni ........................................  . 
 .................................................................................... , ...............................................  
 (Koht) (kuupäev) 
   ................................................................................  
  Pitser  Kontrollorgan 
   ................................................................................  
 ______________________ (Allkiri) 

 * Välja jätta, kui ei ole asjakohane. 
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Tunnistus nr ................., mille on väljastanud ......................................... kontrollorgan 
 50.  Tõend vedelgaasiseadme(te) kohta 

 Veesõidukis olevat vedelgaasipaigaldisi on kontrollinud volitatud töötaja* ..................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ning tema poolt (kuupäev) ....................* koostatud heakskiiduaruande kohaselt vastab see ettenähtud tingimustele. 
 Gaasiseadmed sisaldavad järgmisi gaasitarbijaid: 
 

 Seade Seerianumber Mudel Mark Tüüp Asukoht  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  Käesolev tõend kehtib kuni ............................................................................................................................................  
 
 .................................................................................... , ...............................................  
 (Koht) (Kuupäev) 
  ...............................................................................................................  
  Kontrollorgan 
 ................................... 
  Volitatud töötaja*  
1 

  Pitser ...............................................................................................................  
  (Allkiri) 

 * 
 
 
 
 * 

 Muudatused lahtris (lahtrites): .................... 
 Uus tekst: ........................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 See lehekülg on asendatud. 
 Koht, kuupäev .........................................................................  Kontrollorgan 
   ................................................................................  
   Pitser 

   ............................................................  
   (Allkiri) 

_______________________ 

 * Välja jätta, kui ei ole asjakohane. 
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Tunnistus nr ................., mille on väljastanud ......................................... kontrollorgan 
 51.  Vedelgaasiseadme(te) tõendi pikendamine 

 Vedelgaasipaigaldise(paigaldiste) kohta väljastatud tõendi kehtivusaeg 
 alates kuupäevast......................................................................  on pikendatud kuni ......................................................  
 - pärast volitatud töötaja perioodilist kontrolli ..............................................................................................................  
 - heakskiiduaruande esitamisel, mis on koostatud .............................  
 
 .................................................................................... , ...............................................  
 (Koht) (Kuupäev) 
   ................................................................................  
   Kontrollorgan 
 ................................... Pitser 
   ................................................................................  
  (Allkiri) 
 

 51. Vedelgaasiseadme(te) tõendi pikendamine 

 Vedelgaasipaigaldise(paigaldiste) kohta väljastatud tõendi kehtivusaeg 
 alates kuupäevast......................................................................  on pikendatud kuni ......................................................  
 - pärast volitatud töötaja poolt tehtud perioodilist kontrolli ..........................................................................................  
 - heakskiiduaruande esitamisel, mis on koostatud .............................  
 
 .................................................................................... , ...............................................  
 (Koht) (Kuupäev) 
   ................................................................................  
   Kontrollorgan 
 ................................... Pitser 
   ................................................................................  
  (Allkiri) 
 

 51.  Vedelgaasiseadme(te) tõendi pikendamine 

 Vedelgaasipaigaldise(paigaldiste) kohta väljastatud tõendi kehtivusaeg 
 alates kuupäevast......................................................................  on pikendatud kuni ......................................................  
 - pärast volitatud töötaja poolt tehtud perioodilist kontrolli ..........................................................................................  
 - nõustumisaruande esitamisel, mis on koostatud ..............................  
 
 .................................................................................... , ...............................................  
 (Koht) (Kuupäev) 
   ................................................................................  
   Kontrollorgan 
 ................................... Pitser 
   ................................................................................  
  (Allkiri) 
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Tunnistus nr ..............., mille on väljastanud ......................................... kontrollorgan  
 52.  Tunnistuse nr ........................lisa ....................................................................................................................................  

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

 * 
 
 
 
 * 

 Muudatused lahtris (lahtrites): .................... 
 Uus tekst: ........................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................
 See lehekülg on asendatud. 
 Koht, kuupäev .........................................................................  Kontrollorgan 
   ........................................................................  
   Pitser 

   ......................................................  
   (Allkiri) 

_______________________ 

 * Välja jätta, kui ei ole asjakohane. 

    Jätkub lk* ............................................ 
  Kontrollimistunnistuse lõpp* 

 

   



 
13274/1/05 REV 1  MS/kro 14 
V LISA DG C III  ET 

Tempel 

II osa 

TÄIENDAVA ÜHENDUSE SÕIDUKÕLBULIKKUSE TUNNISTUSE NÄIDIS 

 
Reini kontrollitunnistuse nr....................................... lisa  Lehekülg 1 

 TÄIENDAV ÜHENDUSE SÕIDUKÕLBULIKKUSE TUNNISTUS 

(Riigi embleem) 

RIIGI NIMI 
Täiendava tunnistuse väljastanud pädeva asutuse nimi ja aadress 

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

2. Ametlik number …………………………………………………………………..…………….…… 

3. Registreerimiskoht ja registreerimisnumber ………………………………………………………… 

4. Registreerimisriik ja/või kodusadam(1) …………………………………………………..…….…… 

5. Võttes arvesse Reini kontrollitunnistust nr…………….……….………………….………………… 

 mis on väljastatud ………..…………….……ja kehtib kuni …………………..…………….…..… 

6. Võttes arvesse kontrolli tulemusi, ……………………………………………………….…….…… 

 ………..…………….…………..…kuupäev) ………………………….………..…………….…… 

7. on eespool nimetatud laev tunnistatud sobivaks sõitmiseks ühenduse veeteede tsoonis(tsoonides).. 

 ……..………………………………………………………………………………………………… 

8. Käesolev täiendav tunnistus kehtib kuni ………..…………………..……….…………….…………… 

9. Väljastatud (koht) ………..…………….……(kuupäev) ………..……………..…………….……… 

10. 

 ……………………………………. 

 (Pädev asutus) 

 ……………………………………. 

 
 (Allkiri) 

_________________ 

1 Välja jätta, kui ei ole kohaldatav. 

 

Pitser 
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Lehekülg 2 Reini kontrollitunnistuse nr………..…………….…… lisa  
 

Tsoon ja/või veeteed (1)  

4 3 2 1  

suletud 
trümmiga 

     

11. 

Vabaparras 
(cm) 

avatud 
trümmiga 

     

12. Reini kontrollitunnistuse nr ………………..…………….……… erandid 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
13. Reini kontrollitunnistuse kandeid laevapere liikmete arvu kohta ei kohaldata. 
14. Võttes arvesse Reini kontrollitunnistust nr ………..…………………..…………….…………….…… 
 mis on väljastatud ………..…………….……(kuupäev) ja kehtib kuni ………....…………….……… 
 Võttes arvesse kontrolli tulemusi, ………..…………….……………..…………….…………….…… 
 ………..…………….……………..………….……(kuupäev) ………..…………….…………….…… 
 Käesolev täiendav tunnistus on pikendatud/uuendatud (1) kuni ………..…………….…………….…… 
 ………………………………………………..………………………………………………… 
 (Koht) (Kuupäev) 

 
 ……………………………………. 
 (Pädev asutus) 
 ……………………………………. 
 (Allkiri) 

_________________ 

1 Välja jätta, kui ei ole kohaldatav. 
 

     
 
 

Pitser 
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III osa 

AJUTINE ÜHENDUSE SÕIDUKÕLBULIKKUSE TUNNISTUS 

 Ajutine ühenduse tunnistus* / Ajutine tüübikinnitus* 

Nr ................. 

 1. Veesõiduki nimi 
 
 

2. Veesõiduki liik 3. Ametlik number 

 4. Omaniku nimi ja alaline asukoht 
 
 

 5. Pikkus L/ LWL
* ........................................  Reisijate arv ........................................  

Koide arv* ..........................................  

 6. Lahter laevaperet puudutava teabe jaoks.................................................................................................................. 
 

 6.1 Liikmesriigi ja rahvusvaheliste õigusaktide nõudmistele vastavad töörežiimid** 

 
 

6.2 Laeva varustus artikli 23.09 kohaselt 
Laev (vastab)* / (ei vasta)* artikli 23.09 numbrile 1.1)* / (artikli 23.09 numbrile 1.2)* 
 

  Lahter liikmesriigi ja rahvusvahelistele õigusaktidele 
vastava minimaalse laevapere sissemärkimiseks** 

Kanded lahtri 6.1 kohaste töörežiimide kohta   

          

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

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

   

 6.3. Lahter minimaalse laevapere sissemärkimiseks laevadel, mis ei ole hõlmatud liikmesriigi ja rahvusvaheliste õigusaktide 
üldettekirjutustega minimaalse laevapere kohta** ...........................................................................................................või 
rahvusvaheliste nõuetega** .............................................................................................................................................. 

 7. Vedelgaasiseade (-seadmed) 
Käesolev tõend kehtib kuni ....................................................... 

 8. Eritingimused:  
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 9. Ohtlike kaupade vedu, vt eraldi lahtrit* 

 
 

10. Kehtivus 
Ajutine ühenduse tunnistus*/ ajutine tüübikinnitus* kehtib kuni ........................... .............................................  
navigeerimiseks*/üksikreisi jaoks*...... ……………………………………………………(Kuupäev) 

Eespool nimetatud veesõiduk on tunnistatud sobivaks tegutsemiseks  
– ühenduse veeteedel tsoonis(tsoonides)* ......................................................................................................... 
– veeteedel tsoonis (tsoonides)* ............................................................................................................................... 
– (riikide nimed* .....................................................................................................................................................  
– välja arvatud ............................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
– järgmistel veeteedel: ... (riigi nimi* .......................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................... 

 11.  , .............................................. 

 Koht Kuupäev 

  
 Ajutise tüübikinnistuse väljastanud pädev asutus 

 

 Pitser .....................................................   

  Allkiri 

_______________________ 

* Välja jätta, kui ei ole asjakohane. 

** Liikmesriigi õiguse või rahvusvahelise õiguse nõuded, 
mida liikmesriik võib oma soovi kohaselt kohaldada või 
mitte. 

 , .............................................  
 Koht Kuupäev 
  
 Kontrollorgan 
 
 Pitser ..................................... 
  Allkiri 
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9. Ohtlike kaupade vedu 
 
(Näidata, kas laev vastab liikmesriigi õiguse ja rahvusvahelise õiguse nõuetele, kui need on olemas) 
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VI LISA 

ÜHENDUSE SÕIDUKÕLBLIKKUSE TUNNISTUSTE REGISTRI NÄIDIS 

Pädev asutus/kontrollorgan ..................................... 
 
 

Ühenduse sõidukõlbulikkuse tunnistuste register 
 
 

Aasta .......................... 
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(Vasakpoolne lehekülg) 
 

Ühenduse sõidukõlblikkuse 
tunnistus 

 
Laeva nimi 

 
Laeva ametlik number 

Omanik Laeva register  
Laeva liik 

Nr Päev Kuu   Nimi Aadress Koht Nr  
          

 
(Parempoolne lehekülg) 

 
Kandevõime tonnaažitunnistuse või 

veeväljasurve kohaselt*  
Siseveetee ulatus Kanded täiendavate või erikontrollide 

kohta ning tunnistuse tühistamise ja 
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annulleerimise kohta  Ühenduse sõidukõlblikkuse 
tunnistus kehtib kuni 

Muud märkused 

Tonnaažitunnist
use kuupäev 

Tonnaaži tähis t/m3 millest milleni    

        

* Kui tonnaažitunnistus puudub, hinnata kandevõimet või veeväljasurvet. 
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VII LISA 

KLASSIFIKATSIOONIÜHINGUD 

SISUKORD 

I osa Klassifikatsiooniühingu volitamise kriteeriumid 
II osa Klassifikatsiooniühingu volitamise menetlus 
III osa Volitatud klassifikatsiooniühingute nimekiri 
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I OSA 

Klassifikatsiooniühingu volitamise kriteeriumid 

Klassifikatsiooniühingud, mis taotlevad volitamist käesoleva direktiivi artikli 10 kohaselt, peavad 
vastama järgmistele kriteeriumitele: 

1) Klassifikatsiooniühing peab olema võimeline dokumenteerima siseveelaevade, sealhulgas ka 
ohtlikke kaupu vedavate laevade, konstrueerimise ja ehitamise hindamise mahukaid 
kogemusi. Klassifikatsiooniühingul peab olema terviklik reglement siseveelaevade 
konstrueerimise, ehitamise ja perioodilise kontrolli kohta, kaasa arvatud ka ohtlikke kaupu 
vedavate laevade kohta, mis tuleb avaldada vähemalt hollandi, inglise, prantsuse või saksa 
keeles ning mida tuleb teadusliku uurimistöö ja arendusprogrammide abil pidevalt 
kaasajastada ja täiustada. Reglement ei tohi olla vastuolus ühenduse õiguse või kehtivate 
rahvusvaheliste lepingutega. 

2) Klassifikatsiooniühing peab avaldama oma laevade registri igal aastal. 

3) Laevaomanikud või laevaehitajad või muud isikud, kelle ärihuvid on seotud laevade 
konstrueerimise, tootmise, varustamise, täiustamise, käitamise või kindlustamisega, ei tohi 
klassifikatsiooniühingut kontrollida. Klassifikatsiooniühingu tulud ei tohi sõltuda 
ühestainsast äriettevõttest. 

4) Klassifikatsiooniühingu peakorter või harukontor, mis siseveeteede transpordi eeskirjade 
kohaselt on volitatud tegema otsuseid ning tegutsema kõikides turgu valitsevates 
valdkondades, peab asuma ühes liikmesriigis. 

5) Klassifikatsiooniühingul ning selle ekspertidel peab olema hea maine siseveetranspordi alal, 
eksperdid peavad suutma esitada tõendeid oma professionaalse suutlikkuse kohta. Nad 
peavad tegutsema klassifikatsiooniühingu vastutusel. 

6) Klassifikatsiooniühingul peab olema tööülesannete ning klassifitseeritavate laevade jaoks 
piisav tehniline, juhtimis-, abi-, kontrollimis- ja teadusliku uurimistööga tegelev personal, 
kes on suuteline tegelema arendustööga ja eeskirjade kaasajastamisega. Ühingul peavad 
olema oma ülevaatajad vähemalt ühes liikmesriigis. 
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7) Klassifikatsiooniühing peab juhinduma eetikakoodeksist. 

8) Klassifikatsiooniühingut tuleb juhtida ja hallata nii, et oleks tagatud liikmesriigi poolt 
nõutava teabe konfidentsiaalsus. 

9) Klassifikatsiooniühing peab olema võimeline esitama liikmesriigile asjakohast teavet. 

10) Klassifikatsiooniühingu juhtkond peab välja töötama ja dokumenteerima ühingu poliitika, 
kvaliteedieesmärgid ja kohustused ning tagama organisatsiooni kõikidel tasanditel nende 
mõistmise, rakendamise ja nendest kinnipidamise. 

11) Klassifikatsiooniühing peab ette valmistama, rakendama ja korrastama tõhusat sisemist 
kvaliteedisüsteemi, mis põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedistandardite 
asjakohastel osadel ning mis on kooskõlas EN 45004 (kontrollorganid) ja EN 29001 
standarditega, nagu neid on tõlgendatud IACS kvaliteedisüsteemi sertifitseerimissüsteemi 
nõuetes. Kvaliteedisüsteemi nõuetekohasust peab kinnitama sõltumatu hindamisasutus, mida 
on tunnustanud selle liikmesriigi valitsus, kus lõike 4 kohaselt klassifikatsiooniühingu pea- 
või harukontor asub; lisaks muule tagab kvaliteedisüsteem: 

a) klassifikatsiooniühingu reglemendi kehtestamise ja selle süstemaatilise korrastamise; 

b) klassifikatsiooniühingu reglemendist kinnipidamise; 

c) klassifikatsiooniühingu pädevusse kuuluvaid töökohustusi puudutavate nõuete 
täitmise; 

d) klassifikatsiooniühingu töö kvaliteeti mõjutava personali kohustuste, volituste ja 
omavaheliste suhete kindlaksmääramise ja dokumenteerimise; 

e) kogu töö toimumise kontrollitavates tingimustes; 

f) järelevalvesüsteemi juurutamise otse klassifikatsiooniühingu poolt palgatud 
ülevaatajate ning tehnilise ja halduspersonali töö seireks; 
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g) et klassifikatsiooniühingu põhilistest töökohustustest tulenevaid nõudeid täidavad või 
kontrollivad otseselt nende täitmist klassifikatsiooniühingu enda põhikohaga 
ülevaatajad või teiste klassifikatsiooniühingute põhikohaga ülevaatajad; 

h) ülevaatajate kvalifitseerimissüsteemi rakendamise ning nende teadmiste pideva 
täiendamise; 

i) andmete säilitamise, mis tõendavad nõutud standardite saavutamist valdkondades, kus 
teenuseid osutati, ning kvaliteedisüsteemi tõhusat toimimist ja 

j) kõikides kohtades toimuvaid tegevusi hõlmava tervikliku kvaliteedi siseauditite 
süsteemi kavandamise ja planeerimise. 

12) Kvaliteedisüsteemi nõuetekohasust peab kinnitama sõltumatu hindamisasutus, mida on 
tunnustanud selle liikmesriigi valitsus, kus lõike 4 kohaselt on klassifikatsiooniühingu pea- 
või harukontor. 

13) Klassifikatsiooniühing on kohustatud kooskõlastama oma nõuded Euroopa Liidu 
direktiividega ning esitama komiteele õigeaegselt kogu asjakohase teabe. 

14) Klassifikatsiooniühing on kohustatud konsulteerima juba volitatud 
klassifikatsiooniühingutega teatud ajavahemike järel, et tagada tehniliste standardite ja 
nende rakendamise ühetaolisust ning ta peaks lubama liikmesriigi esindajatel ning muudel 
huvitatud pooltel osaleda oma reglemendi arendamises. 
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II OSA 

Klassifikatsiooniühingu volitamise menetlus 

Otsuse klassifikatsiooniühingu käesoleva direktiivi artikli 10 kohaseks volitamiseks teeb komisjon 
käesoleva direktiivi artikli 19 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt. Lisaks tuleb järgida järgmist 
menetlust: 

1) Volitamistaotluse peavad esitama komisjonile selle liikmesriigi esindajad, kus on 
klassifikatsiooniühingu peakorter või harukontor, millel on luba teha otsuseid ning tegutseda 
kõikides turgu valitsevates valdkondades siseveelaevade kohta kehtivate määruste kohaselt. 
Lisaks esitavad selle liikmesriigi esindajad kogu teabe ja dokumentatsiooni, mis 
volitamiskriteeriumitele vastavuse kontrollimiseks on vajalik. 

2) Iga komitee liige võib nõuda kõnesoleva klassifikatsiooniühingu ärakuulamist või täiendava 
teabe esitamist. 

3) Volituse tagasivõtmine toimub samal viisil. Iga komitee liige võib taotleda volituse 
tagasivõtmist. Volituse tagasivõtmist taotleva liikmesriigi esindajad peavad esitama nende 
taotlust toetava teabe ja dokumentatsiooni. 

4) Otsuse tegemisel peab komisjon arvestama Reini laevasõidu keskkomisjoni otsuseid antud 
klassifikatsiooniühingu volitamise kohta. Enne volituse andmist klassifikatsiooniühingule, 
kellel puudub Reini laevasõidu keskkomisjoni volitus, peab komisjon konsulteerima 
keskkomisjoni sekretariaadiga. 

5) Pärast iga klassifikatsiooniühingu volitamise või volituse tühistamise kohta tehtud otsust 
tuleb muuta volitatud klassifikatsiooniühingute nimekirja. 

6) Komisjon peab teatama oma otsusest asjaosalistele klassifikatsiooniühingutele. 
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III OSA 

Volitatud klassifikatsiooniühingute nimekiri 
 
 
Käesoleva direktiivi artikli 10 kohaselt on I ja II osas kirjeldatud kriteeriumide põhjal praeguseks 
volituse saanud järgmised klassifikatsiooniühingud: 

1) Bureau Veritas 

2) Germanischer Lloyd 

3) Lloydi Laevandusregister 

Kuni volituse saamiseni kooskõlas I ja II osaga on klassifikatsiooniühingud, millele mõni liikmesriik 
on vastavalt nõukogu 22. novembri 1994. aasta direktiivile 94/57/EÜ (laevade kontrolli ja 
ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste 
eeskirjade ja standardite kohta)1 andnud volituse ja tegevusloa, praegu vastavalt käesoleva direktiivi 
artiklile 10 volitatud üksnes asjaomase liikmesriigi veeteedel tegutsevate veesõidukite puhul.  

 

 

                                                 
 
 
1 EÜT L 319, 12.12.1994, lk 20. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiviga 2002/84/EÜ (EÜT L 324, 29.11.2002, lk 53). 
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VIII LISA 

Ülevaatuste läbiviimise kord 

Artikkel 1 

Kui asutused leiavad ülevaatusel, et tunnistus on kehtetu või et laev ei vasta tunnistusel sisalduvatele 
nõuetele, kuid et kehtetu tunnistus või nõuete mittetäitmine ei kujuta endast ilmset ohtu, peab laeva 
omanik või esindaja võtma olukorra parandamiseks kõik vajalikud meetmed. Seitsme päeva jooksul 
tuleb sellest teatada asutusele, kes tunnistuse välja andis või seda viimati uuendas. 

Artikkel 2 

Kui lõikes 1 tehtud ülevaatuse käigus asutused leiavad, et tunnistust ei ole laeval kaasas või et laev 
kujutab endast ilmset ohtu, võivad nad keelata laeval edasi liikumise kuni olukorra parandamiseks 
vajalike meetmete võtmiseni. 
Nad võivad ka teha ettekirjutusi meetmete kohta, mis võimaldaksid laeval pärast veotoimingute 
lõpetamist, kui see on asjakohane, ohutult edasi liikuda kohta, kus laeva üle vaadatakse või 
remonditakse. Seitsme päeva jooksul teatatakse sellest asutusele, kes tunnistuse väljastas või seda 
viimati uuendas. 

Artikkel 3 

Liikmesriik, kes on peatanud laeva liikumise või on teatanud omanikule oma kavatsusest seda teha, 
kui leitud vigu ei kõrvaldata, teatab tehtud või kavatsetavast otsusest tunnistuse väljastanud või 
viimati uuendanud liikmesriigi asutusele seitsme päeva jooksul. 

Artikkel 4 

Käesoleva direktiivi rakendamiseks võetud meetmete alusel laeva liikumise peatamise mis tahes 
otsus peab olema üksikasjalikult põhjendatud. Sellest teatatakse viivitamata asjaomasele osapoolele 
ning samal ajal informeeritakse teda kaebemenetlusest, mis liikmesriikides kehtivate õigusaktide 
alusel on tema käsutuses, ning selle tähtajast. 
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IX LISA 

Signaalleternatele, radarseadmetele ja pöördekiiruse 

 näituritele esitatavad nõuded 

SISUKORD 

I osa  Siseveelaevade signaallaternate tunnustamisele ja tulede värvusele ning valgustugevusele 
esitatavad nõuded 

II osa Nõuded siseveelaevade signaallaternate katsetingimustele ning tüübikinnitusele 

III osa Siseveelaevadel navigeerimiseks kasutatavate radarseadmete miinimumnõuded ja 
katsetingimused 

IV osa Siseveelaevadel kasutatavate pöördekiiruse näiturite miinimumnõuded ja katsetingimused 

V osa Siseveelaevadel kasutatavate radarseadmete ja pöördekiiruse näiturite paigaldamise ja 
toimivuskatsete nõuded 

VI osa Näidisnimekiri katseinstituutidest, tunnustatud seadmetest ja paigaldusettevõtjatest 
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I osa 

Siseveelaevade signaallaternatetunnustamisele  

ja tulede värvusele ning valgustugevusele esitatavad nõuded 

Sisukord 

1. peatükk Mõisted 

Artikkel 1.01 Signaallaternad 

1.02 Signaaltuled 

1.03 Valgusallikad 

1.04 Optika 

1.05 Filtrid 

1.06 IO, IB ja t vahelised suhted 

– 2. peatükk Nõuded signaaltuledele 

– Artikkel 2.01 Signaaltulede värvus 

2.02 Signaaltulede valgustugevus ja valgusulatus 

2.03 Signaaltulede valguse jaotumine 

– 3. peatükk Nõuded signaallaternatele 

– Artikkel 3.01 Tehnilised nõuded 

– 4. peatükk Katsed, tüübikinnitus ja märgistamine 

– Artikkel 4.01 Tüübikatsed 

4.02 Katsemenetlus 

4.03 Tüübikinnitustunnistus 

4.04 Pistelised kontrollid 

4.05 Märgistused 
Lliide 
Siseveelaevade signaallaternate tüübikinnituse mudel 
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1. peatükk 

MÕISTED 

Artikkel 1.01 

Signaallaternad 

1. Latern – tehisvalgusallika valgusvoo jaotamise seadis; see hõlmab ka valguse 
filtreerimiseks, murdmiseks või peegeldamiseks ning valgusallika hoidmiseks või 
käsitsemiseks vajalikke komponente. 

2. Laevas signaalide andmiseks kasutatavaid laternaid nimetatakse signaallaternateks. 

Artikkel 1.02 

Signaaltuled 

1. Signaaltuled – signaallaternatega edastatavad valgussignaalid. 

2. Topituli – valge tuli, mis on nähtav horisontaalsel 225° kaarel ja mis moodustab ühtse 
katkematu kiire üle 112°30’ kummalgi küljel, st vöörist kuni 22°30’ traaversist tahapoole 
kummalgi küljel. 

3. Pardatuled – roheline tuli tüürpoordis ja punane tuli pakpoordis, need tuled peavad olema 
nähtavad horisontaalsel 112°30’ kaarel ja peavad moodustama ühtse katkematu kiire, st 
vöörist kuni 22°30’ traaversist tahapoole kummalgi küljel. 

4. Ahtrituli – valge tuli, mis on nähtav horisontaalsel 135° kaarel ja mis moodustab ühtse 
katkematu kiire sektori 67°30’ ulatuses kummalgi pool ahtrit. 

5. Kollane ahtrituli – kollane tuli, mis on nähtav horisontaalsel 135° kaarel ja mis moodustab 
ühtse katkematu kiire sektori 67°30’ ulatuses kohal kummalgi pool ahtrit. 

6. Kõikidest suundadest nähtav tuli – valge tuli, mis on nähtav horisontaalsel 360° kaarel ja 
mis moodustab ühtse katkematu kiire. 
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7. a) Vilkuv tuli – tuli 40–60 valgusperioodiga minutis. 

b) Kiiresti vilkuv tuli – tuli 100–120 valgusperioodiga minutis. 

Vilkuv tuli tähendab korrapäraseid valgusperioodide seeriaid ajaühikus. 

8. Signaaltuled on liigitatud valgustugevuse alusel järgmiselt: 

− tavalised signaaltuled, 

− eredad signaaltuled, 

− tugevad signaaltuled. 

Artikkel 1.03 

Valgusallikad 

Valgusallikad – signaallaternate valgusvoogude tekitamiseks konstrueeritud elektrilised või 
mitteelektrilised seadised. 
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Artikkel 1.04 

Optika 

1. Optika – valgust murdvatest, peegeldavatest või murdvatest ja peegeldavatest 
komponentidest ning nende hoidjatest koosnevad seadised. Nende komponentide 
ülesandeks on kiirte juhtimine valgusallikast teatud uutesse suundadesse. 

2. Värviline optika – ülekantava valguse värvust ja tugevust muutev optiline seadis. 

3. Neutraalne optika – ülekantava valguse tugevust muutev optiline seadis. 

Artikkel 1.05 

Filter 

1. Värvusfilter – selektiivne filter, mis muudab ülekantava valguse värvi ja tugevust. 

2. Neutraalne filter – mitteselektiivne filter, mis muudab ülekantava valguse tugevust. 
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Artikkel 1.06 

IO, IB ja t vahelised suhted 

IO fotomeetriline valgustugevus kandelates (cd) elektrivalguse tavapinge juures mõõdetuna. 

IB valgustugevus kandelates (cd) tööseisundis. 

t ulatus kilomeetrites (km). 

Arvestades näiteks valgusallika vananemist, optika määrdumisastet ja pinge kõikumisi laevavõrgus 
võetakse IB 25% väiksem kui IO. 
Järelikult: 

IB = 0,75 . IO 
Signaaltulede IB ja t vaheline suhe on antud järgmise võrrandi abil: 

IB = 0,2 . t
2 . q

-t 
Atmosfääri läbilaskvusteguriks q on võetud 0,76, mis vastab meteoroloogilisele nähtavusele 
14,3 km. 
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2. peatükk 

NÕUDED SIGNAALTULEDELE 

Artikkel 2.01 

Signaaltulede värvus 

1. Signaaltuledes kasutatakse viievärvisüsteemi, mis koosneb järgmistest värvidest: 

− valge, 

− punane, 

− roheline, 

− kollane, 

− sinine. 

See süsteem peab vastama rahvusvahelise valgustuskomisjoni soovitustele pealkirjaga 
“Signaaltulede värvused”, IEC väljaanne nr 2.2. (TC-1.6) 1975. 

Värvusi kohaldatakse signaallaternatest väljastatavatele valgusvoogudele. 

2. Signaaltulede värvused peavad olema piiristatud IEC väljaandes nr 2.2 (TC-1.6) 1975 
esitatud värvsusdiagrammi koordinaatide ristumispunktidega (vt värvsusdiagrammi) 
järgmiselt: 

Signaaltule värvus Ristumispunktide koordinaadid 

 

 Valge..............................

x 

y 

0,310 

0,283 

0,443 

0,382 

0,500 

0,382 

0,500 

0,440 

0,453 

0,440 

0,310 

0,348 

 

 Punane ...........................

x 

y 

0,690 

0,290 

0,710 

0,290 

0,680 

0,320 

0,660 

0,320 

  

 

 Roheline.........................

x 

y 

0,009 

0,720 

0,284 

0,520 

0,207 

0,397 

0,013 

0,494 

  

 

 Kollane...........................

x 

y 

0,612 

0,382 

0,618 

0,382 

0,575 

0,425 

0,575 

0,406 

  

 

 Sinine .............................

x 

y 

0,136 

0,040 

0,218 

0,142 

0,185 

0,175 

0,102 

0,105 
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IEC värvsusdiagramm, 

kus 2930 K vastab vaakumhõõglambi valgusele, 

2856 K vastab gaasiga täidetud hõõglambi valgusele. 

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

520 
530

540 

550

560

570

580

590

600

610 
630 620 

510 

500 

490 

480 

470 
460 

450 
440 

430 420

640 
650 

680 660 
690 bis 780 

380 bis 410 

10000 
6000

4000

2856
2360

2000
1900

VALGEE

Xe

P

ROHELINE

KOLLANE 

PUNANE 

SININE

x

y 
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Artikkel 2.02 

Signaaltulede valgustugevus ja valgusulatus 

Allpool olevas tabelis on esitatud IO, IB ja t lubatud piirväärtused (kasutamiseks päeval ja öösel) 
vastavalt signaaltulede olemusele. Esitatud väärtusi kohaldatakse signaallaternatest väljastatavatele 
valgusvoogudele. 
IO ja IB on antud kandelates ja t on antud kilomeetrites. 
Maksimum- ja miinimumväärtused 
 Signaaltule värvus 

Signaaltule olemus Valge Roheline/punane Kollane Sinine 

 min maks min maks min maks min maks 

 IO 

tavaline IB 

 t 

2,7 

2,0 

2,3 

10,0 

7,5 

3,7 

1,2 

0,9 

1,7 

4,7 

3,5 

2,8 

1,1 

0,8 

1,6 

3,2 

2,4 

2,5 

0,9 

0,7 

1,5 

2,7 

2,0 

2,3 

 IO 

ere IB 

 t 

12,0 

9,0 

3,9 

33,0 

25,0 

5,3 

6,7 

5,0 

3,2 

27,0 

20,0 

5,0 

4,8 

3,6 

2,9 

20,0 

15,0 

4,6 

6,7 

5,0 

3,2 

27,0 

20,0 

5,0 

 IO 

tugev IB 

 t 

47,0 

35,0 

5,9 

133,0 

100,0 

8,0 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

47,0 

35,0 

5,9 

133,0 

100,0 

8,0 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Siiski peab kollase vilkuva tule päevasel kasutamisel minimaalne valgustugevus (IO) olema 900cd. 
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Artikkel 2.03 

Signaaltulede valguse jaotumine 

1. Valgustugevuse horisontaalne jaotumine 

1.1 Artiklis 2.02 osutatud valgustugevusi tuleb kohaldada optika fookust või vertikaalselt 
paigaldatud signaallaterna nõuetekohaselt reguleeritud valgusallika valguse raskuskeset 
läbiva horisontaalpinna kõikidele suundadele. 

1.2 Topitulede, ahtritulede ja pardatulede ettenähtud valgustugevused peavad olema tagatud 
horisontaalsel kaarel ettenähtud sektori ulatuses vähemalt 5° kauguseni piiridest. 

Kuni 5° ettenähtud sektori piiridest seespool võib valgustugevus väheneda 50%; järelikult 
peab see vähenema astmeliselt sellisel viisil, et rohkem kui 5° väljaspool sektori piire on 
järele jäänud vaid ebaoluline osa valgusest. 

1.3 Pardatuledel peab ettenähtud valgustugevus olema tagatud laeva vööripoolse teljega 
paralleelses suunas. Valgustugevused peavad vähenema praktiliselt nullini 1° ja 3° vahel 
väljaspool ettenähtud sektori piire. 

1.4 Kahe- või kolmevärviliste laternate puhul peab valgustugevuse jaotumine olema 
ühesugune, nii et 3° kummalgi pool ettenähtud sektori piire ei ole suurim lubatud 
valgustugevus ületatud ja minimaalne ettenähtud valgustugevus on saavutatud. 

1.5 Laternate valgustugevuse horisontaalne jaotumine peab olema ühtlane kogu sektori 
ulatuses, nii et fotomeetrilise valgustugevuse registreeritud miinimum- ja 
maksimumväärtuste erinevustegur ei oleks suurem kui 1,5. 

2. Valgustugevuse vertikaalne jaotumine 

Kui kreen on kuni ±5° või ±7,5° horisontaalist peab valgustugevus olema vähemalt 80% 
esimesel juhul ja 60% teisel juhul sellest valgustugevusest, mis vastab kreenile 0°, kuid ta 
ei tohi seda ületada rohkem kui 1,2 korda. 
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3. peatükk 

NÕUDED SIGNAALLATERNATELE 

Artikkel 3.01 

Tehnilised nõuded 

1. Signaallaternate ja valgusallikate konstruktsioon ja materjalid peavad tagama nende 
ohutuse ja vastupidavuse. 

2. Laternate komponendid (näiteks kaitsevõred) ei tohi muuta valguse tugevust, värvust ja 
jaotumist. 

3. Signaallaternaid peab saama laevas lihtsalt ja õigesse asendisse paigaldada. 

4. Valgusallikaid peab olema lihtne asendada. 

 

4. peatükk 

KATSED, TÜÜBIKINNITUS JA MÄRGISTAMINE 

Artikkel 4.01 

Tüübikinnituskatsed 

Siseveelaevade signaallaternate katsetamise ja tüübikinnituse tingimustele vastava 
tüübikinnituskatsega tehakse kindlaks signaallaternate ja nende valgusallikate vastavus nendele 
nõuetele. 

Artikkel 4.02 

Katsemenetlus 

1. Pädevale katseasutusele tuleb esitada tüübikinnituskatse taotlus koos vähemalt kahe 
kavandite koopiaga ja kahe laterna ning nõutava valgusallika näidisega. 
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2. Kui katse tulemused ei anna põhjust vastuväidete esitamiseks, tagastatakse taotluse 
esitajale üks kavandite koopia ja üks tüübikinnituse saanud laterna näidis. Teine koopia ja 
teine laterna näidis jäävad katseasutusele. 

3. Tootja peab katseasutusele tõendama, et kõik seeriaviisiliselt valmistatud laternate 
komponendid vastavad nendele tüübikinnituse saanud laternatele. 

Artikkel 4.03 

Tüübikinnitustunnistus 

1. Kui tüübikinnituskatse näitab, et need nõuded on täidetud, tunnustatakse signaallaterna 
tüüpi ning taotlejale väljastatakse liites esitatud näidise kohane tunnistus, millel on artiklile 
4.05 vastav märgistus. 

2. Tüübikinnitustunnistuse omanik: 

− tohib kinnitada erinevatele osadele artiklile 4.05 vastavad märgised; 

− tohib toota üksnes katseasutuse poolt tunnustatud kavandite kohaselt ning 
tüübikinnituskatsetes kasutatud laternate valmistamise tehnoloogiat kasutades; 

− tohib muuta kinnitatud kavandeid ja laternamudeleid üksnes katseasutuse nõusolekul. 
Viimatinimetatu ka otsustab, kas väljastatud tunnistust tuleb üksnes täiendada või on 
vaja uut tüübikinnitustaotlust. 

Artikkel 4.04 

Pistelised kontrollid 

1. Katseasutusel on õigus võtta katsete jaoks proove signaallaternate seeriatootmise ajal. 

2. Kui katse näitab tõsiseid puudusi, võib tüübikinnituse tagasi võtta. 
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