VrereEoe Auer

06.01 .2015 nr 5-1-7

lL 4 4 S

RINGKIRI

Rahvusvahelise laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi, rahvusvahelise
konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega ning Euroopa Parlamendi
ja Euroopa ndukogu miiflruse nduete tiiitmine.
Tuginedes meresdiduohutuse seaduse $ 95 lg 8 p I ja lg 9, sadamaseaduse $ 14 lg l,
rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega (SOLAS 74188)
peattiki XI-2 reeglile 9.2.1 ning Euroopa Parlamendi ja ndukogu mti2iruse 72512004 lisas
oleva rahvusvahelise laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi (ISPS koodeks) A osa
punktidele 5.1,5.6,5.7 ja 10.1, annab Veeteede Amet jiirgmised juhised.
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Turvadeklaratsioon tiiidetakse juhul, kui seda peab vajalikuks sadamarajatise
turvaiilem, laeva turvatilem vdi teise laeva turvatilem, millega laeval on kokkupuude,
vastavalt ISPS koodeksi A osa punkti 5.2 siitetele.
Eesti Vabariigi tenitooriumil asuvates sadamarajatistes ja Eesti riigilippu kandvatel
laevadel tuleb tiiidetud turvadeklaratsioone sdilitada viihemalt 3 aastat.
Turvadeklaratsioon tuleb taita vastavalt lisatud vormile (lisa 1 ja lisa 2).
Turvadeklaratsiooni vorrn on leitav Veeteede Ameti veebilehelt www.vta.ee rubriigist
Veeteede Ameti ringkirjad.
ISPS koodeksi A osa punktis 10 toodud laeva turvaplaanis ktisitletavad toimingud
tuleb dokumenteerida ja stiilitada, Eesti riigilippu kandvatel laevadel tuleb siiil.itadaiga
sellise toimingu kohta viihemalt 10 viimast sissekannet.
Laevad, millele rakendub ISPS koodeks, peavad enne sisenemist Eesti Vabariigi
territooriumil asuvasse sadamasse edastama turvalisuse eelteate (edaspidi eelteade)
Elektroonilise mereinfosiisteemi kaudu veebiaadressil httos://www.emde.eelviiloginedit.
Eelteade edastatakse:
- viihemalt 24 tundr enne sadamasse saabumist;
- hiljemalt lahkumisel eelmisest sissesdidusadamast, kui reisi kestus on alla 24 tunni;
- kui sissesdidusadam muutub reisi kestel, siis koheselt uue sissesdidusadama
selgumisel,
Eelteade tuleb tliita lisatud vormis (lisa 3) sisalduvas andmete mahus veebikeskkonnas
(ei saa i.iles laadida faili). Eelteate vorm on leitav Veeteede Ameti veebilehelt
www.vta. ee rubrii gi st Veeteede Ameti ringkirj ad.
Eelteate edastab laeva kapten, laeva turvaiilem, laevaagent v6i reederi esindaja.
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Turvadeklaratsi ooni vorm
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Turvadeklaratsiooni vorm
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Turvalisuse eelteate vorm
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