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Määrus kehtestatakse veeseaduse§ 143 lõike 7 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

 Määrusega kehtestatakse ohtlike ja kahjulike ainete käitlemise kord Eesti merealal, Narva jõel ja Peipsi järvel.

§ 2. Terminid

 Käesoleva määruse tähenduses:
 1)  käitlemine on punkerdamine, laevalt laevale ümberlaadimine ja laeva kütusest vabastamine;
 2)  punkerdamine on laevade mootorikütusega või -õlidega varustamine;
 3)  reostus on veeseaduse § 71 lõikes 3 nimetatud inimtegevuse tagajärjel tekkinud reostus sõltumata sellest, kas
reostusjuhtum leiab aset merel, Narva jõel või Peipsi järvel;
 4)  laeva punkerdatud kütusest vabastamine (de-bunkering) on punkerdatud kütuse tagastamine;
[RT I, 25.08.2021, 1- jõust. 28.08.2021]
 5)  laevalt laevale (ship to ship– STS) ümberlaadimine on ohtlike ja kahjulike ainete ümberlaadimine ühelt
laevalt teisele;
[RT I, 25.08.2021, 1- jõust. 28.08.2021]
 6)  ohtlikud ja kahjulikud ained on 1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni vastutusest ja kahju hüvitamisest
ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (HNS-konventsiooni) 2010. aasta protokolli artikli 3 kohased ained.
[RT I, 25.08.2021, 1- jõust. 28.08.2021]

§ 3. Ohtlike ja kahjulike ainete käitlemise üldised nõuded

 (1) Ohtlikke ja kahjulikke aineid võib käidelda üksnes tunnustatud standardite ja sadamas kehtestatud eeskirja
kohaselt ning selleks vajaliku väljaõppe saanud personal, kes suudab tagada käitlemise ohutusnõuete täitmise.
Käitlemisel kasutatavad laevad ja vahendid peavad vastama rahvusvahelistele standarditele.

 (2) Lõikes 1 nimetatud tunnustatud ja rahvusvahelised standardid on:
 1)  Rahvusvahelise Merenduskoja (International Chamber of Shipping– ICS) ja Naftaettevõtete Rahvusvahelise
Merefoorumi (Oil Companies International Marine Forum– OCIMF) laevalt laevale ümberlaadimise juhised
(nafta);
 2)  Rahvusvahelise Standardimisorganisatsiooni (International Organization for Standardization− ISO) LNG
(Liquefied Natural Gas) punkerdamise standard EVS-EN ISO 20519;
 3)  HELCOMi soovitus 28/3 ning MARPOL 73/78 I lisa punkerdamise ning nafta ja naftasaaduste laevalt
laevale ümberlaadimise kohta.
[RT I, 25.08.2021, 1- jõust. 28.08.2021]

 (3) Käitlemisel tuleb tagada inimese tervise ja laeva ohutus nii, et ohtlike ja kahjulike ainete keskkonda
sattumise oht on välistatud.
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 (4) Sisemerel, Narva jõel ja Peipsi järvel võib ohtlikke ja kahjulikke aineid käidelda ainult punkerdamise
eesmärgil kas sadamas või määruse lisas 2 nimetatud ankrualadel.
[RT I, 25.08.2021, 1- jõust. 28.08.2021]

 (41) Sisemerel võib veeldatud gaasi käidelda laevalt laevale ümberlaadimise eesmärgil määruse lisas 2
nimetatud ankrualadel.
[RT I, 25.08.2021, 1- jõust. 28.08.2021]

 (5) Laeva punkerdatud kütusest vabastamine võib toimuda ainult sadamas.

 (6) Sadamas võib ohtlikke ja kahjulikke aineid käidelda ainult sadamakapteni loal sadama eeskirja kohaselt.
Sadamas peab olema tagatud sadama reostustõrjeplaani kohane valmidus võimalik reostus kohe lokaliseerida ja
likvideerida.
[RT I, 25.08.2021, 1- jõust. 28.08.2021]

 (7) Käitlemise ajaks määrab käitlemises osaleva laeva kapten käitlemise eest vastutavaks laeva juhtkonna
pädeva liikme (edaspidi juhtkonna pädev liige), kes on saanud ohtliku lasti käitlemiseks vajaliku väljaõppe.

§ 4. Nõuded punkrilaevale

 (1) Punkrilaeval peab olema võime punkerdamise või laeva kütusest vabastamise käigus tekkinud reostus kohe
lokaliseerida, likvideerida ja utiliseerida, selle korraldamine on punkrilaeva reederi kohustus.

 (2) Punkrilaeval peavad olema kasutusvalmis minimaalselt 13 cm läbimõõduga absorbentpoomid vähemalt
punkrilaeva kolmekordse pikkuse ulatuses ja avamere seinpoomid kõrgusega 90–150 cm.

 (3) Kui avamere seinpoome ei ole tehniliselt võimalik punkrilaevale paigutada ega kasutada, peab punkrilaeva
reeder tagama, et need paiknevad lähimal kaldal ja on vajaduse korral kasutatavad hiljemalt 1,5 tundi pärast
reostuse tekkimist.

 (4) Punkrilaeval peab raske ja kerge naftasaaduse likvideerimiseks veepinnalt olema reostuse likvideerimiseks
rahvusvahelise klassifikatsiooniühingu sertifikaadiga skimmerisüsteem, mis põhineb hariskimmeri tehnoloogial,
on kasutatav suvel ja talvel ja mille sertifitseeritud tootlikkus on minimaalselt 19 m³/h.

 (5) Punkerdamisel kasutatavaid voolikuid peab katsetama üks kord aastas litsentseeritud ettevõte, kes väljastab
asjakohase sertifikaadi. Juhtkonna pädev liige peab veenduma enne iga punkerdamist, et voolikud ja nende
ühendused on töökorras ja terved.

 (6) Punkerdatav laevakütus peab vastama õigusaktidega kehtestatud keskkonnanõuetele.

 (7) Lõigetes 2 kuni 4 nimetatud nõuded ei kehti veeldatud gaasi (LNG ja LPG) punkerdavate laevade kohta.

§ 5. Käitlemiskoht

 (1) Käitlemiskoht peab asuma üldkasutatavatest laevateedest eemal nii, et mööduva laeva tekitatud lainetus ei
ohusta käitlemise turvalisust.

 (2) [Kehtetu -RT I, 25.08.2021, 1- jõust. 28.08.2021]

 (3) Laeva kaptenil on õigus muuta käitlemiskohta, kooskõlastades selle teise laeva kapteniga ning teavitades
sellest elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu või kui see ei ole võimalik, siis telefoni või e-posti teel Politsei- ja
Piirivalveametit ja Transpordiametit, kus teated registreeritakse.
[RT I, 25.08.2021, 1- jõust. 28.08.2021]

 (4) Kui laeva kapten muudab käitlemiskohta, ei tohi käitlemisega alustada enne käesoleva määruse § 6 lõikes 3
nimetatud loa saamist.
[RT I, 25.08.2021, 1- jõust. 28.08.2021]

§ 6. Kavandatavast ohtlike ja kahjulike ainete käitlemisest teatamine

 (1) Kavandatavast ohtlike ja kahjulike ainete käitlemisest teavitab laev või laeva agent elektroonilise
mereinfosüsteemi kaudu vähemalt 72 tundi ette või kui see ei ole võimalik, siis telefoni või e-posti teel Politsei-
ja Piirivalveametit, Keskkonnaametit ja Transpordiametit, kus teated registreeritakse.
[RT I, 25.08.2021, 1- jõust. 28.08.2021]

 (2) Teavitamisel lõikes 1 nimetatud asutustele edastatakse järgmised andmed:
 1)  käitlemisel osalevate laevade nimed ja lipuriigid, laeva iseloomustavad andmed, IMO numbrid,
tunnusnumbrid või kutsungid;
 2)  teave reederi kohta;
 3)  käitlemiskoha koordinaadid;
 4)  käitlemise alustamise aeg;
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 5)  teave ohtliku või kahjuliku aine kohta, sealhulgas rahvusvahelise kaupade kirjeldamise ja kodeerimise
harmoniseeritud süsteemi (HS) või Euroopa Liidus kasutatava kaupade nomenklatuuri (KN) alusel määratud
kood;
[RT I, 25.08.2021, 1- jõust. 28.08.2021]
 6)  eeldatav käitlemise kestus.

 (3) Käitlemiseks annab loa Politsei- ja Piirivalveamet elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu kooskõlastatult
Keskkonnaametiga.
[RT I, 25.08.2021, 1- jõust. 28.08.2021]

 (4) Kui käitlemine toimub laevaliikluse korraldamise süsteemi tööpiirkonnas, teatab laev asjakohasel töökanalil
laevaliikluse korraldamise süsteemi operaatorile käitlemise alustamise ja lõpetamise aja.

 (5) Laeva kavandatavast punkerdatud kütuse vabastamisest teavitab laev või laeva agent lisaks ka
sadamakaptenit ning esitab sissesõidul sadamasse tagastatava punkrikütusega seotud järgmised andmed:
 1)  punkerdatud kütuse liik, päritolu, kvaliteet ja kogus;
 2)  punkerdatud kütuse vastuvõtja andmed, mis on nimetatud lõike 2 punktis 1.

§ 7. Toimingud enne käitlemise alustamist

 (1) Käitlemisel osalevate laevade juhtkonna pädevad liikmed peavad:
 1)  veenduma enne käitlemise alustamist, et ilmastikuolud käitlemiskohas, arvestades ka ilmaprognoosi,
võimaldavad ohutut käitlemist;
 2)  vastutama ilmastikuoludest tingitud meetmete võtmise eest võimaliku reostuse vältimiseks;
 3)  määrama kindlaks käitlemises osalevate laevade vahelise raadioside ULL-kanalid, mille puhul võib
raadiosideks kasutada ka töökorras ja varutoiteallikatega varustatud kantavaid raadiojaamu;
 4)  kontrollima, et voolikud oleksid ühendatud lekkekindlalt ja viisil, mis välistab voolikute vigastamise
käitlemise käigus;
 5)  kooskõlastama omavahel pumpade maksimumvõimsuse ja käitlemisel kasutatava võimsuse;
 6)  allkirjastama määruse lisas 1 esitatud vormikohase täidetud kontroll-lehe kahes eksemplaris eesti või inglise
keeles.
[RT I, 25.08.2021, 1- jõust. 28.08.2021]

 (2) Lõike 1 punktis 6 nimetatud kontroll-lehti säilitatakse mõlemal laeval vähemalt kolm aastat ja need peavad
olema igal ajal kättesaadavad.

 (3) Vastuvõtva laeva kapten või laeva juhtkonna pädev liige peab tagama laeva tankide vaba mahu mõõtmise ja
kooskõlastama vastuvõetava aine koguse.

 (4) Kui laevale ei ole paigaldatud hädaseiskamissüsteemi, siis peavad laadimisseadmed olema varustatud
signaalnupuga, millele vajutades peab vastuvõtva laeva juhtkonna pädev liige kinnitama laadivale laevale
käitlemise ohutust.

 (5) Haalamine peab toimuma kokkulepitud plaani kohaselt ning vastuvõtval laeval peab olema venderkaitse
kogu parda ulatuses.

 (6) Sisemerel võib käitlemist alustada alles siis, kui vähemalt üks laev on kindlalt ankrus ja laevad on
nõuetekohaselt haalatud.
[RT I, 25.08.2021, 1- jõust. 28.08.2021]

 (7) Enne käitlemise alustamist tuleb teha kontroll-laadimine 15 minuti jooksul, mille käigus on vaja veenduda,
et seadmed on töökorras, reostuse tekkimise oht on välistatud ja vastuvõtva laeva juhtkonna pädev liige vastutab
protsessi ohutuse eest vastuvõtval laeval.

§ 8. Käitlemise alustamine

 Korralduse käitlemise alustamiseks annab vastuvõtva laeva juhtkonna pädev liige, kes juhib kogu
käitlemisprotsessi ja vastutab selle eest ning kellel peab olema pidev ülevaade laeva kõigi tankide täituvusest.

§ 9. Nõuded, mida tuleb täita käitlemise ajal

 (1) Käitlemisel osalevad laevad peavad:
 1)  välja panema ohtliku aine käitlemisele viitavad tuled, märgid või signaallipud;
 2)  sulgema käitlemise ajaks laeva piigartid, mida ümberlaadimine mõjutab;
 3)  seadma vastuvõtva laeva kasutatavad klapid õigele mahutile;
 4)  kindlustama, et laeva pardal on küllaldase suurusega alusvannid ning need on paigutatud voolikute
ühenduskohtade ja tankide õhutustorude alla;
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 5)  seadma laeva pimeäärikud kasutamisvalmis ning paigaldama need kohe pärast voolikute tühjendamist ja
lahtivõtmist.

 (2) Lõike 1 punktis 4 nimetatud alusvannide olemasolu ei ole vajalik veeldatud gaaside käitlemisel.

 (3) Kui laevale ei ole paigaldatud hädaseiskamissüsteemi, peab vastuvõtva laeva juhtkonna pädev liige
vajutama signaalnuppu 15-minutilise intervalliga. Vastasel juhul peatab ümberlaadiv laev laadimise.

 (4) Reostuse korral peavad käitlemises osalevad laevad alustama kohe reostuse lokaliseerimist ja likvideerimist.

§ 10. Käitlemise peatamine ja lõpetamine

 (1) Käitlemine tuleb peatada ja vajaduse korral lõpetada, kui:
 1)  ilmastikuolud käitlemiskohas märgatavalt halvenevad;
 2)  käitlemise käigus ei ole signaalnuppu vajutatud 15-minutilise intervalliga või vette on sattunud ohtlikke või
kahjulikke ained.

 (2) Laeva juhtkonna pädev liige peab olema instrueeritud ohuolukorra tekkimise korral käitlemise peatamiseks.

 (3) Käitlemise peatamisest ja lõpetamisest teavitatakse § 6 lõikes 1 nimetatud ametiasutusi vahetult peale
käitlemise peatamist või lõpetamist.
[RT I, 25.08.2021, 1- jõust. 28.08.2021]

§ 11. Reostusjuhtumist teatamine

 Aset leidnud reostusjuhtumist on käitlemisel osaleva laeva kapten kohustatud kohe teavitama Politsei- ja
Piirivalveametit ja Keskkonnaametit.
[RT I, 25.08.2021, 1- jõust. 28.08.2021]

§ 12. Rakendussäte

 [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Käitlemise kontroll-leht

Lisa 2 Ankrualade nimekiri, kus on lubatud ohtlikke ja kahjulikke aineid käidelda punkerdamise eesmärgil
[RT I, 25.08.2021, 1- jõust. 28.08.2021]
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Vabariigi Valitsuse määrus 
„Merel, Narva jõel ja Peipsi järvel  

ohtlike ning kahjulike ainete käitlemise kord“ 
Lisa 1 

 
 
 

Käitlemise kontroll-leht  
Kontroll-leht tuleb täita enne käitlemise alustamist 

 
Laadiva laeva nimi:  Vastuvõtva laeva nimi: 

Käitlemiskoht:  Käitlemise päev: 

Eeldatav käitlemise alustamise aeg:  Eeldatav käitlemise lõpetamise aeg: 

Jaatav vastus küsimusele märkida ristiga Laadiv 
laev  

Vastuvõttev 
laev  

Märkused  

1. Kas vastuvõttev laev ja laadiv laev on tutvunud tegeliku 
ilmaga ning võtnud arvesse ilmaprognoose 
ümberlaadimiskohas ning nendele andmetele tuginedes 
ümberlaadimiskoha heaks kiitnud? 

□  □    

2. Kas ümberlaadimiskoht asub eemal üldkasutatavatest 
laevateedest? 

□  □    

3. Kas  laev on kindlalt ankrus? □  □    

4. Kas haalamisplaan on koostatud ja kokku lepitud ning 
haalamine toimub selle järgi? 

□  □    

5. Kas vastuvõtval laeval on venderkaitse kogu parda ulatuses? □      

6. Kas omavahelise raadioside ULL-kanalid on kindlaks 
määratud? 

□  □    

7. Kas mõlema laeva piigartid, mida käitlemine mõjutab, on 
suletud? 

□  □    

8. Kas käitlemisel kasutatavad voolikud on 
nõuetekohaselt katsetatud ja tehniliselt korras?  

□  □    

9. Kas vastuvõtva laeva tankide vaba maht on üle mõõdetud ja 
vastuvõetava aine kogus on laadiva laevaga kooskõlastatud? 
Märkida kooskõlastatud kogus. 

□  □    

10. Kas vastuvõtva laeva käitlemiseks kasutatavad klapid on 
seatud õigele mahutile? 

□  □    

11. Kas kasutatavad voolikud on nõuetekohaselt ühendatud 
mõlemal laeval? 

□  □    

12. Kas küllaldase suurusega alusvannid on nõuetekohaselt 
paigutatud mõlemal laeval? 

□  □    

13. Kas pimeäärikud on mõlemal laeval valmis kasutamiseks 
kohe pärast voolikute tühjendamist ning lahtivõtmist? 

□  □    



14. Kas mõlema laeva juhtkonna pädevad liikmed on pumpade 
maksimumvõimsuse ja ümberlaadimisel kasutatava võimsuse 
heaks kiitnud? 

□  □    

15. Kas laadiva laeva juhtkonna vastutav pädev liige on 
instrueeritud ja valmis käitlemise peatamiseks hädaolukorras? 

□      

16. Kas laadiva laeva reostustõrjevarustus on kasutamisvalmis 
reostuse lokaliseerimiseks ja likvideerimiseks? 

□      

17. Kas reostuse korral rakendatavate erakorraliste abinõude 
plaan on kättesaadavas kohas ja on teada kehtivad 
kontaktandmed reostusjuhtumist teavitamiseks? 

□  □    

18. Kas ohtliku aine käitlemisele viitavad tuled, märgid või 
signaallipud on välja pandud? 

□  □    

 
Laadiva laeva nimel: olen kontrollinud kõiki sissekandeid kontroll-lehel ja kinnitan, et 
minule teadaolevalt on need õiged. Samas olen võtnud kasutusele meetmed, et vajaduse 
korral korrata kontrolli nende paikapidavuse üle. 

 
“......” .............................. 20...... a  Allkiri:  
 
Vastuvõtva laeva nimel: olen kontrollinud kõiki sissekandeid kontroll-lehel ja kinnitan, et 
minule teadaolevalt on need õiged. Samas olen võtnud kasutusele meetmed, et vajaduse 
korral korrata kontrolli nende paikapidavuse üle. 

 
“......” .............................. 20...... a  Allkiri:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Handling Checklist  

This checklist should be filled in before handling 
 

Name of the bunker ship:  Name of the receiving ship:  

Place of handling:  Date of handling:  

Estimated time of start:  Estimated time of completion:  

For an affirmative answer, please tick the appropriate box   Bunker 
ship  

Receiving 
ship  

Remarks  

1. Do the receiving ship and the bunker ship accept the area for 
the bunkering operation taking into account weather conditions 
and weather forecast?  

□  □    

2. Is the area outside normal shipping traffic?  □  □    

3. Is  ship safe at anchor?    □    

4. Is a mooring plan in place and agreed, and is the mooring of the 
ships carried out in accordance with this plan?   

□  □    

5. Are the primary fenders in their proper positions along the hull 
of the receiving ship and secondary fenders, if required, are in 
place?   

□      

6. Are safe communications via VHF radios agreed?  □  □    

7. Are all scuppers affected by the bunkering operation closed on 
board the receiving ship and the bunkering ship?   

□  □    

8. Are the hoses for the bunkering operations tested accordingly 
and are they in good condition?   

□  □    

9. Are the receiving tanks sounded and is the transferred 
quantity agreed?  Please indicate the agreed quantity.  

□  □    

10. Are the valves on board the receiving ship set to their right 
position?  

  □    

11. Are the bunkering hoses accordingly connected on board both 
ships?  

□  □    

12. Are spill trays of adequate size in place on board both ships?  □  □    

13. Are blind flanges for use after disconnection of hoses 
available?  

□  □    

14. Is the maximum pump rate and topping up pump rate agreed 
by the responsible officers on both ships?   

□  □    

15. Is the responsible person instructed and on watch close to the 
emergency stop on the bunker ship?  

□      

16. Is equipment ready and available to respond to oil spills at 
sea?  

□      

17. Is an overall contingency plan available and is the correct 
contact point ashore for oil spill response known?   

□  □    



18. Are navigational signals, indicating bunkering operations, 
displayed?  

□  □    

  
For the bunker ship: I have checked all the items of the checklist and have 
satisfied myself that the entries, to the best of my knowledge, are correct. I 
have also taken measures for repeated checks whenever necessary.  

  
Date:  Signature:  
  
For the receiving ship: I have checked all the items of the checklist and have 
satisfied myself that the entries, to the best of my knowledge, are correct. I have 
also taken measures for repeated checks whenever necessary.   

  
Date:  Signature:  
 



Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2020. a määrus nr 51  

„Merel, Narva jõel ja Peipsi järvel ohtlike ning  

kahjulike ainete käitlemise kord“ 

Lisa 2 

 

Ankrualade nimekiri, kus on lubatud ohtlikke ja kahjulikke  

aineid käidelda punkerdamise eesmärgil 

 

Ankruala 

nimetus 

Koordinaadid N Koordinaadid 

E 

Lubatud tegevus 

    

Muuga J 59°32.5800'N 24°57.0000'E Punkerdamine 

Kolmnurkne 59°32.5800'N 25°00.3200'E   
59°31.4000'N 24°58.4800'E     

 

Muuga L 59°33.0800'N 25°02.5500'E Punkerdamine  
59°33.1800'N 25°03.7900'E   
59°31.4000'N 25°05.5000'E   
59°31.4000'N 25°00.0000'E     

 

Muuga K 59°35.6000'N 25°00.0000'E Punkerdamine  
59°36.0000'N 25°03.0000'E   
59°35.0000'N 25°03.0000'E   
59°35.0000'N 25°00.0000'E     

 

Muuga M 59°31.4000'N 24°59.6000'E Punkerdamine  
59°31.4000'N 25°00.5000'E   
59°30.6000'N 24°59.3000'E   
59°30.6000'N 24°58.5000'E  

    

Tallinn G 59°29.4900'N 24°32.6500'E Punkerdamine  
59°28.9000'N 24°32.6500'E   
59°28.9000'N 24°31.4200'E   
59°29.4900'N 24°30.0002'E  

    

Tallinn E 59°30.0800'N 24°37.8200'E Punkerdamine 

Kolmnurkne 59°28.5020'N 24°36.4332'E  

 59°29.6386'N 24°33.9525'E  
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