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Asia:  Muutos  jäämaksumääräyksiin  
9.4. 1965  

Merenkulkuhallitus  on istunnoS

-saan  16  päivänä joulukuuta  1969  muut-

tanut merenkulkuhallituksen  9  päivänä 

huhtikuuta  1965  alusten lukemisesta 

eri  jäämaks uluokkiin  antaman  pää - 

töksen  2 §:n 6 c)  kohdan  Bureau  Ve-

ritasta  koskevan  luokkamerkin  kuulu-

maan:  

'Bureau Veritas . . . I 3/3 E"  

Samoin  on  mainitun päätöksen 

 8 § :n 3  kohta muutettu kuulumaan:  

"Jos  aluksella  on Bureau  Ve- 

ritas  nimisen  luokituslaitoksen luok-

kamerkki  I 3/3 E  lisäyksin  "Glace 

I'', ''Glace II'' tai "Glace III" tai 

''Ice I'', 	''Ice II'' 	tai ''Ice III''  lue- 

taan alus vastaavasti  jäämaksuluok- 

kaan  I A, I B tai I C. (Huom.'Pelkkä 

Ärende: Ändring av isavgiftsbe-
stämmelserna  9. 4. 1965  

Sjöfartsstyrelsen  har  å plenum  

den 16  december  1969 
 ändrat orda - 

lydelsen i  2  §  punkt  6  c)  beträffande 

 Bureau Veritas  klassbeteckning i 

sjöfartsstyrelsens bestämmelser av 

 den 9  april  1965  angående fartygs 

hänförande tid skilda isavgiftsklasser 

enligt följande:  

"Bureau Veritas . . I 3/3 E"  

Likaså har ordalydelsen i  8 § 

 punkt  3  av nämnda bestämmelser 

ändrat enligt följande:  

"Om  fartyget har  Bureau  Ve- 

ritas nämnda klassificeringsanstalts 

klassbeteckning  I 3/3 E  med till- 

lägget  "Glace I", "Glace II'' 	eller  

"Glace III''  eller  "Ice I'', 	''Ice II''  

eller  "Ice III' hänföres  fartyget  till 

 respektive isavgiftsklass  I A, 	I B 



merkintä  "Glace"  oikeuttaa  vain jää-

maksuluokkaan II  ehdolla, että muut 

yleisvaatimukset  on  täytetty.) Kulku- 

aluetta koskevat merkinnät  "haute 

meer" tai "deep see"  ja  "grand 

cabotage" tai "great coasting trade" 

 eivät vaikuta jäämaksuluokkaan.  Jos 

kulkualueme rkintä on "petit cabotage" 

tai "small coasting trade", "service 

c6tier" tai "coastal servjce"  ja "eaUX 

abritées"  tai "sheltered water",  alus 

 on  oikeutettu ainoastaan jäämaks  u- 

luokkaan  III."  

Toistaiseksi 	tulee 	joillakin 

aluksilla esiintymään vielä luokitus- 

todistuksia, joissa  on  aikaisemmat 

luokkamerkinnät. Näitä aluksia kä-

sitellään  9  päivänä huhtikuuta  1965  

päivättyjen jääluokkamääräysten  mu-

kaisesti. 

eller  I C.  (Obs.' Tillägget  "Glace" 

 ensamt berättigar endast  till isav-

giftsklas s II, under  förutsättning, 

att övriga allmänna fordringar äro 

fyllda.) Beteckningarna för fartom-

rådena  "haute meer"  eller  "deep see" 

 och  "grand cabotage"  eller  "great 

coasting trade"  inskränka icke isav-

giftsklas sen.  Om  fartyget har beteck-

ning som  anger  fartområdet  "petit 

cabotage"  eller 	"small coasting 

trade", "service 	eller  "coastal 

service"  eller "eaux abritées" eller 

 "sheltered water", är  fartyget endast 

berättigat  till isavgiftsklass III.  

Tillsvidare komma  en del  far-

tyg att  ha klassifiseringscertificat 

 i vilka förekomma  de  gamla klass-

beteckningarna. Dessa fartyg kom-

mer att behandlas enligt  den 9  april  

1965  daterade isavgiftsbestämmel-

serna.  
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