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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och 
säker drift av fartyg 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att lagen 
om fartygs tekniska säkerhet och säker drift 
av fartyg ändras. Genom propositionen 
genomförs det reviderade klassificeringssäll-
skapsdirektivet. I lagen stryks samtidigt vissa 
överlappningar med klassificeringssällskaps-
förordningen. Direktivet och förordningen 
utgör en del av Europeiska unionens så kal-
lade tredje sjösäkerhetspaket. 

Genom den föreslagna lagen uppdateras la-
gens hänvisningar till direktivet och lagen 
kompletteras med hänvisningar till förord-
ningen. Dessutom föreslås att det i lagen tas 
in en bestämmelse om samarbetet mellan 
Trafiksäkerhetsverket och det klassifice-
ringssällskap som verket bemyndigat. 

Lagen avses träda i kraft hösten 2011. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge 

1.1 EU-lagstiftningen 

Målet med rådets direktiv 94/57/EG om 
gemensamma regler och standarder för orga-
nisationer som utför inspektioner och utövar 
tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministra-
tionernas verksamhet i förbindelse därmed 
var att säkerställa ett effektivt och enhetligt 
genomförande av internationella regler för 
sjöfarten genom utarbetande av gemensam-
ma standarder för organisationer som genom-
för säkerhetskontroller av fartyg som seglar 
under en medlemsstats flagg och ger certifie-
ring med bemyndigande av sjöfartsmyndig-
heterna samt att säkerställa friheten att till-
handahålla dessa tjänster på den inre mark-
naden. Direktivet innehöll bestämmelser om 
villkoren för och förfarandena vid erkännan-
de av en organisation och bestämmelser om 
samarbetet mellan en erkänd organisation 
(kallas i den finska lagen erkänt klassifice-
ringssällskap) och den medlemsstat som be-
myndigat den.  

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/15/EG av den 23 april 2009 om gemen-
samma regler och standarder för organisatio-
ner som utför inspektioner och utövar tillsyn 
av fartyg och för sjöfartsadministrationernas 
verksamhet i förbindelse därmed, nedan klas-
sificeringssällskapsdirektivet, är en omarbet-
ning av direktiv 94/57/EG. Klassificerings-
sällskapsdirektivet, som antogs 2009, inne-
håller motsvarande bestämmelser som 1994 
års direktiv när det gäller samarbetet mellan 
en erkänd organisation och den medlemsstat 
som bemyndigat den, med undantag för vissa 
små ändringar. Bestämmelserna gäller allt-
jämt bl.a. det skriftliga avtal om bemyndi-
gande som ska ingås mellan medlemsstaten 
och den erkända organisationen, indragning 
eller återkallande av bemyndigandet, tillsyn 
över en erkänd organisation och medlemssta-
ternas skyldighet att informera kommissio-
nen. Direktivet innehåller en ny bestämmelse 
om samarbetet mellan medlemsstaterna och 
en erkänd organisation. 

De bestämmelser i 1994 års direktiv som 
gällde kommissionens erkännande av organi-

sationer, minimikriterier som fastställts för 
erkända organisationer, upphävande eller 
återkallande av erkännande, tillsyn över er-
kända organisationer, kommissionens och 
medlemsstaternas rätt att få information och 
erkända organisationers skyldighet att lämna 
information och att samarbeta flyttades till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 391/2009 om gemensamma regler 
och standarder för organisationer som utför 
inspektioner och utövar tillsyn av fartyg, 
nedan klassificeringssällskapsförordningen. 
Förordningen antogs samtidigt som det nya 
klassificeringssällskapsdirektivet. Till för-
ordningen fogades bestämmelser om de kva-
litetsstandarder som gäller organisationerna 
samt bestämmelser om de påföljder som 
kommissionen kan påföra en erkänd organi-
sation som inte fullgör sina skyldigheter.  

Klassificeringssällskapsdirektivet och klas-
sificeringssällskapsförordningen utgör en del 
av EU:s s.k. tredje sjösäkerhetspaket, som är 
ett omfattande EU-lagstiftningsreformprojekt 
om sjösäkerhet som omfattar sammanlagt sju 
EU-rättsakter. Syftet med sjösäkerhetspaketet 
är att minska de risker för skador som sjöfar-
ten innebär för fartygstrafiken, människor 
och miljön och att öka konkurrenskraften hos 
fartyg som seglar under europeisk flagg. 

 
1.2 Nationell lagstiftning 

De bestämmelser i 1994 års direktiv som 
hör till området för den nationella lagstift-
ningen ingår i lagen om fartygs tekniska sä-
kerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 
nedan fartygssäkerhetslagen. Fartygssäker-
hetslagen innehåller definitioner som gäller 
besiktning (2 § 9 och 41 punkten), bestäm-
melser om Trafiksäkerhetsverkets möjlighet 
att bemyndiga ett erkänt klassificeringssäll-
skap att utföra en besiktning av ett fartyg par-
tiellt eller helt (36 §) eller att bestämma pla-
ceringen av lastmärken (33 §) samt bestäm-
melser om avtal om besiktningsbemyndigan-
de (39 §), vägran att utfärda ett besiktnings-
bemyndigande (40 §), återkallande av ett be-
siktningsbemyndigande (41 §) och tillsynen 
över erkända klassificeringssällskap (42 §). 
Hänvisningar till erkända klassificeringssäll-
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skap finns också i bestämmelserna om ut-
förande av besiktning i 6 kap. 

De bestämmelser i 1994 års direktiv som 
hör till området för den nationella lagstift-
ningen ingick tidigare i den med stöd av sjö-
lagen utfärdade förordningen om besiktning 
av fartyg (1123/1999). I samband med be-
redningen av fartygssäkerhetslagen fattades 
det dock beslut om att bestämmelserna ska 
lyftas upp till lagnivå. Med stöd av över-
gångsbestämmelsen i lagen om ändring av 
sjölagen (1688/2009) förblev förordningen 
om besiktning av fartyg i kraft till den 31 de-
cember 2011, om den inte förnyades före det. 
Statsrådets förordning om upphävande av 
förordningen om besiktning av fartyg 
(1242/2010) trädde i kraft den 1 februari 
2011 samtidigt med de bestämmelser om be-
siktning av fartyg som Trafiksäkerhetsverket 
berett med stöd av fartygssäkerhetslagen.  

Flera stater har helt eller delvis överlåtit 
besiktningen av fartyg till klassificeringssäll-
skapen. I Finland har klassificeringssällska-
pens verksamhet begränsats. Klassificerings-
sällskapen har genom avtal bemyndigats att 
utföra vissa besiktningar.  

 
2  Målsättning och de vikt igaste  

förs lagen 

Syftet med propositionen är att genomföra 
de ändringar i klassificeringssällskapsdirek-
tivet som förutsätter nationell lagstiftning 
samt att eliminera överlappningarna med 
klassificeringssällskapsförordningen i lag-
stiftningen. Det är i stor utsträckning fråga 
om tekniska ändringar. Ändringsförslagen 
innehåller en uppdatering av fartygssäker-
hetslagens hänvisningar till klassificerings-
sällskapsdirektivet, en definition av klassifi-
ceringssällskapsförordningen och ändringar 
av fartygssäkerhetslagens hänvisningar till 
klassificeringssällskapsdirektivet till hänvis-
ningar till klassificeringssällskapsförordning-
en till den del bestämmelserna numera ingår i 
klassificeringssällskapsförordningen. Detta 
gäller i synnerhet kriterierna för ett erkänt 
klassificeringssällskap. Bestämmelser om 
villkoren i ett avtal om bemyndigande som 
ingåtts mellan Trafiksäkerhetsverket och ett 
erkänt klassificeringssällskap finns i klassifi-
ceringssällskapsdirektivet. I propositionen 

föreslås det att motsvarande bestämmelse i 
lagen ersätts med en hänvisning till direkti-
vet. I propositionen föreslås att det i lagen tas 
in en bestämmelse om samarbetet mellan 
Trafiksäkerhetsverket och erkända klassifice-
ringssällskap som det bemyndigat. 

 
3  Proposit ionens konsekvenser 

Propositionen inverkar på samarbetet mel-
lan Trafiksäkerhetsverket och de erkända 
klassificeringssällskap som det bemyndigat. 
Trafiksäkerhetsverket ska i synnerhet när det 
gäller hänvisningarna uppdatera de avtal om 
bemyndigande som ingåtts med klassifice-
ringssällskapen. Trafiksäkerhetsverket utför i 
regel själv besiktningarna av de fartyg som 
seglar under finsk flagg och beviljar dem be-
hövliga certifikat. Trafiksäkerhetsverket har 
dock ingått avtal med sju internationella er-
kända klassificeringssällskap (American Bu-
reau of Shipping, Bureau Veritas, Det Norske 
Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Regis-
ter, Registro Italiano Navale och Russian 
Maritime Register of Shipping). De erkända 
klassificeringssällskapen utför besiktningar 
av lastfartygens skrov, maskineri och elin-
stallationer. När det gäller passagerarfartyg 
kommer man överens om bemyndigandet 
från fall till fall. Certifikaten beviljas alltid av 
Trafiksäkerhetsverket. Propositionen har inga 
ekonomiska eller samhälleliga konsekvenser 
och inte heller några miljökonsekvenser. 

 
4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid kommunika-
tionsministeriet i samarbete med Trafiksä-
kerhetsverket. Olika intressentgrupper har 
hörts i anslutning till klassificeringssäll-
skapsdirektivet och klassificeringssällskaps-
förordningen. Med anledning av direktivförs-
laget har en skrivelse av statsrådet (U 
40/2006 rd) överlämnats till riksdagen. 

Propositionen har behandlats i delegationen 
för sjöfarten, som lyder under kommunika-
tionsministeriet. Utlåtande om propositionen 
har begärts av justitieministeriet, arbets- och 
näringsministeriet, Trafikverket, Trafiksä-
kerhetsverket, Rederierna i Finland rf, Suo-
men Erikoisalusten Työnantajaliitto ry (Ar-
betsgivarförbundet för specialfartyg i Finland 
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rf), Finlands näringsliv rf, Finlands Sjömans-
Union FSU rf, Finlands Maskinbefälsför-
bund, Suomen Laivanpäällystöliitto (Fin-
lands Skeppsbefälsförbund rf), Finlands 
Skeppsmäklareförbund rf samt följande er-
kända klassificeringssällskap med vilka Tra-
fiksäkerhetsverket har ingått ett avtal om 
bemyndigande: American Bureau of Ship-
ping, Bureau Veritas, Det Norske Veritas, 
Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register, Regi-
stro Italiano Navale och Russian Maritime 
Register of Shipping. 

Kommunikationsministeriet fick begärda 
utlåtanden av justitieministeriet, Trafikver-
ket, Trafiksäkerhetsverket, Rederierna i Fin-
land rf och Suomen Laivanpäällystöliitto ry. 
Suomen Erikoisalusten Työnantajaliitto ry 
och arbets- och näringsministeriet meddelade 
att de inte har något att kommentera. Suomen 
Laivanpäällystöliitto ry och Trafikverket 
hade inga anmärkningar mot propositionen. 

Trafiksäkerhetsverket ansåg att propositionen 
är nödvändig och att den är tillräcklig ur till-
synsmyndighetens synvinkel. Justitieministe-
riet fäste uppmärksamhet vid lagförslagets 36 
§ 2 mom., i vilket det föreskrivs om Trafik-
säkerhetsverkets skyldighet att samarbeta 
med det erkända klassificeringssällskapet i 
utformningen av klassificeringssällskapets 
regler och förfaranden. Vid den fortsatta be-
redningen av propositionen har innehållet i 
detta samarbete förtydligats i motiveringen 
till bestämmelsen. Justitieministeriet fäste 
dessutom uppmärksamhet vid lagförslagets 
41 § 2 mom., i vilket det enligt den proposi-
tion som sändes på remiss föreslogs att Tra-
fiksäkerhetsverket ska ha möjlighet att dra in 
eller återkalla ett besiktningsbemyndigande 
om det anser att ett erkänt klassificeringssäll-
skap inte längre förmår utföra besiktnings-
uppdrag. Vid den fortsatta beredningen av 
propositionen har 41 § 2 mom. strukits. 



 RP 3/2011 rd  
  

 

6 

 
 

DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

2 §. Definitioner. I 9 punkten uppdateras 
hänvisningen till det direktiv som ska 
genomföras genom propositionen, dvs. Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 
2009/15/EG om gemensamma regler och 
standarder för organisationer som utför in-
spektioner och utövar tillsyn av fartyg och 
för sjöfartsadministrationernas verksamhet i 
förbindelse därmed. 

I punkt 41 definieras klassificeringssäll-
skapsförordningen. Det är fråga om Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 
391/2009 av den 23 april 2009 om gemen-
samma regler och standarder för organisatio-
ner som utför inspektioner och utövar tillsyn 
av fartyg. Förordningen innehåller bestäm-
melser som tidigare ingick i klassificerings-
sällskapsdirektivet och som gäller kommis-
sionens erkännande av organisationer, på-
följder för en organisation som inte fullgör 
sina skyldigheter, återkallande av erkännan-
de, tillsyn över erkända organisationer, 
kommissionens rätt att få information om or-
ganisationer, organisationernas skyldighet att 
samarbeta, kvalitetsstandarder som gäller or-
ganisationer samt kommittéförfarande. Bila-
gan till förordningen innehåller de minimi-
kriterier som ställs på erkända organisationer. 

Definitionen av erkända klassificeringssäll-
skap i 42 punkten föreslås bli ändrad så, att 
man hänvisar till klassificeringssällskapsför-
ordningen i stället för till direktivet. I sam-
band med revideringen av direktivet delades 
bestämmelserna om erkända klassificerings-
sällskap upp i ett direktiv och en förordning 
av Europaparlamentet och rådet. 

Paragrafens 43 punkt föreslås omfatta den 
definition av redare som finns i den nuvaran-
de 42 punkten. 

4 §. Hänvisningar till annan lagstiftning. 
Paragrafen innehåller informativa hänvis-
ningar till annan lagstiftning som är av bety-
delse med tanke på tillämpningen av fartygs-
säkerhetslagen. Det föreslås att 5 mom. änd-
ras så att hänvisningen till lagen om förhind-
rande av miljöförorening från fartyg 

(300/1979), nedan fartygsavfallslagen, änd-
ras till en hänvisning till miljöskyddslagen 
för sjöfarten (1672/2009). I samband med to-
talrevideringen av fartygsavfallslagstiftning-
en togs bestämmelserna om föroreningar or-
sakade av fartyg in i den nya miljöskyddslag 
för sjöfarten som trädde i kraft den 1 januari 
2010 och genom vilken den tidigare fartygs-
avfallslagen upphävdes (RP 248/2009 rd). 

21 §. Fiskefartyg som omfattas av tillämp-
ningsområdet för fiskefartygsdirektivet. En-
ligt förslaget ska till paragrafens 1 mom. fo-
gas en hänvisning till övriga direktiv som in-
nehåller tekniska säkerhetskrav för fiskefar-
tyg. Detta är viktigt, eftersom de tekniska 
krav som gäller fiskefartyg härrör även från 
andra direktiv än fiskefartygsdirektivet. Det 
är framför allt fråga om Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/59/EG om inrättan-
de av ett övervaknings- och informationssy-
stem för sjötrafik i gemenskapen och om 
upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG, i 
dess ändrade lydelse enligt Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2009/17/EG. Enligt 
direktivet är automatiska identifieringssy-
stem för fartyg (AIS) obligatoriska på fiske-
fartyg.  

Paragrafens 2 mom. avses bli ändrat så att 
till det fogas ett bemyndigande för Trafiksä-
kerhetsverket att för genomförande av även 
andra direktiv än fiskefartygsdirektivet med-
dela föreskrifter om fiskefartygs tekniska sä-
kerhet. Ett sådant bemyndigande behövs sär-
skilt för att Trafiksäkerhetsverket ska kunna 
meddela föreskrifter om att automatiska 
identifieringssystem för fartyg (AIS) ska gö-
ras obligatoriska på fiskefartyg. Dessa krav 
ingår i det så kallade övervakningsdirektivet 
som det hänvisas till i motiveringen till para-
grafens 1 mom. De ändringar i övervak-
ningsdirektivet som har antagits 2009 
genomförs i första hand genom ändringar i 
lagen om fartygstrafikservice (623/2005). 
Meningen är att regeringens proposition med 
förslag till ändring av lagen om fartygstrafik-
service ska lämnas till riksdagen senast i sep-
tember 2011.  
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36 §. Besiktningsförrättare. Det föreslås att 
1 mom. ändras. Dessutom föreslås att ett nytt 
2 mom. fogas till paragrafen. Enligt förslaget 
ska i 1 mom. tas in den gällande 39 § 2 mom. 
1 punkten, enligt vilken ett erkänt klassifice-
ringssällskap som bemyndigats av Trafiksä-
kerhetsverket ska ha hemort i Finland. För-
slaget har samband med de ändringar som fö-
reslås i 39 §. I enlighet med förslaget ska det 
i 36 § finnas bestämmelser om villkoren för 
erkännande, medan det i 39 § endast ska fin-
nas bestämmelser om avtal om bemyndigan-
de. 

I 2 mom. föreskrivs om Trafiksäkerhets-
verkets skyldighet att samarbeta med de er-
kända klassificeringssällskap som det be-
myndigat. Förslaget grundar sig på artikel 
11.3 i klassificeringssällskapsdirektivet. För 
närvarande finns det inte några sådana enhet-
liga internationella standarder om fartygens 
skrov, maskineri, elinstallationer och reglage 
som gäller samtliga fartyg under byggnadsfa-
sen eller deras livslängd. Dessa standarder 
kan utformas utgående från de erkända klas-
sificeringssällskapens regler eller motsvaran-
de standarder. De största erkända klassifice-
ringssällskapen har verksamhet över hela 
världen. För att säkerställa en enhetlig tolk-
ning av de internationella konventionerna är 
det ändamålsenligt att klassificeringssällska-
pen samarbetar sinsemellan och med de na-
tionella myndigheterna i syfte att utveckla 
enhetliga standarder. Även Trafiksäkerhets-
verket ska för sin del eftersträva detta i sam-
arbete med de klassificeringssällskap som det 
bemyndigat. Trafiksäkerhetsverket har för 
närvarande ingått avtal med sju klassifice-
ringssällskap som utför besiktningar av last-
fartygens skrov, maskineri och elinstallatio-
ner. Trafiksäkerhetsverket ska samarbeta 
med de klassificeringssällskap som det be-
myndigat i syfte att utveckla sällskapens reg-
ler och bestämmelser bl.a. för att säkerställa 
att enhetliga standarder följs vid de besikt-
ningar av finska fartyg som klassificerings-
sällskapen utför. 

Paragrafens 3 mom. ska innehålla paragra-
fens gällande 1 mom. till den del det är fråga 
om Trafiksäkerhetsverkets möjlighet att be-
myndiga ett erkänt klassificeringssällskap att 
utföra besiktningar av fartyg i inrikes fart. I 

momentet föreslås inte några ändringar av 
innehållet. 

Paragrafens 4 mom. ska innehålla paragra-
fens gällande 2 mom. I momentet föreslås 
inte några ändringar av innehållet. 

39 §. Avtal om besiktningsbemyndigande. 
Enligt förslaget ska i 1 mom. tas in den gäl-
lande 2 mom. 6 punkten, enligt vilken finsk 
lag ska tillämpas på avtal om bemyndigande. 
Dessutom föreslås att hänvisningen till klas-
sificeringssällskapsdirektivet uppdateras så 
att artikelnumret blir rätt. Enligt artikel 5.2 i 
klassificeringssällskapsdirektivet ska avtalet 
om bemyndigande åtminstone omfatta be-
stämmelserna om riktlinjer för bemyndigan-
de av organisationer som agerar för administ-
rationens räkning i bihang II till IMO:s reso-
lution A.739(18). Avtalet ska dessutom om-
fatta bestämmelser om ekonomiskt ansvar i 
enlighet med det som bestäms i direktivet 
samt bestämmelser om tillsyn över erkända 
organisationer, möjligheten att genomföra in-
spektioner av fartygen och obligatorisk rap-
portering av väsentlig information om orga-
nisationernas klassade flotta, ändringar av 
fartygs klass, tillfälliga avstängningar och 
tillbakadraganden från klass. I samband med 
revideringen av direktivet gjordes inte några 
ändringar av innehållet i punkten.  

Paragrafens gällande 2 mom. innehåller de 
minimikriterier som ska ingå i avtalet om 
bemyndigande. Kriterierna grundar sig på det 
gamla klassificeringssällskapsdirektivet 
94/57/EG. De kriterier som nämns i 2 mom. 
2-5 punkten flyttades i samband med änd-
ringen av klassificeringssällskapsdirektivet 
till artikel 10 i klassificeringssällskapsför-
ordningen. För att undvika överlappande lag-
stiftning är det alltså nödvändigt att stryka 2 
mom. 2-5 punkten. Ovan föreslås att 1 punk-
ten flyttas till 36 § 1 mom. och 6 punkten till 
paragrafens 1 mom.  

41 §. Återkallande av ett besiktningsbe-
myndigande. Hänvisningen till klassifice-
ringssällskapsdirektivet i 1 mom. föreslås bli 
ändrad till en hänvisning till klassificerings-
sällskapsförordningen. Bestämmelser om 
återkallande av ett erkännande av ett klassifi-
ceringssällskap finns numera i artikel 7 i 
klassificeringssällskapsförordningen.  

I paragrafens 2 mom. föreslås en bestäm-
melse om Trafiksäkerhetsverkets möjlighet 
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att inte bara återkalla utan även dra in ett 
bemyndigande. Förslaget grundar sig på arti-
kel 8 i klassificeringssällskapsdirektivet. I 
momentet föreslås dessutom en skyldighet 
för Trafiksäkerhetsverket att ge ett erkänt 
klassificeringssällskap som det bemyndigat 
en anmärkning eller varning, om verket anser 
att det finns förutsättningar för att återkalla 
eller dra in besiktningsbemyndigandet. 
Tillägget är viktigt för att regleringen av en 
enskild aktörs rättigheter och skyldigheter 
ska vara rätt proportionerad. Trafiksäker-
hetsverket kan i de situationer som nämns i 
momentet återkalla eller dra in ett besikt-
ningsbemyndigande också för ett sådant er-
känt klassificeringssällskap som alltjämt upp-
fyller minimikriterierna i bilagan till klassifi-
ceringssällskapsförordningen. 

I det gamla klassificeringssällskapsdirekti-
vet ingick en separat bestämmelse om åter-
kallande av ett bemyndigande tills vidare och 
om återställande av det. Bestämmelsen finns 
i gällande 3 mom. Denna bestämmelse ingår 
inte längre i det gällande klassificeringssäll-
skapsdirektivet och därför föreslås att para-
grafens 3 mom. ska strykas. 

42 §. Tillsyn över erkända klassificerings-
sällskap. Hänvisningen till klassificerings-
sällskapsdirektivet i 1 mom. föreslås bli änd-
rad till en hänvisning till klassificeringssäll-
skapsförordningen. Bilagan till klassifice-
ringssällskapsförordningen innehåller nume-
ra de kriterier som ställs på ett klassifice-
ringssällskap. 

Paragrafens 2 mom. avses bli uppdaterad i 
fråga om hänvisningen till Europeiska unio-
nen.  
 
2  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft hösten 2011. 
Enligt klassificeringssällskapsdirektivet ska 

medlemsstaterna senast den 17 juni 2011 sät-
ta i kraft de lagar och andra författningar som 
är nödvändiga för att följa direktivet.  

 
3  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

I fartygssäkerhetslagen föreskrivs om ställ-
ningen för ett av Trafiksäkerhetsverket be-
myndigat erkänt klassificeringssällskap i 
samband med besiktningar och skeppsmät-
ningar. Det handlar om att i enlighet med 124 
§ i grundlagen genom lag anförtro andra än 
myndigheter offentliga förvaltningsuppgifter, 
trots att beslutet fattas utifrån ett bemyndi-
gande i Trafiksäkerhetsverkets namn och på 
dess vägnar. Propositionens ändringar av far-
tygssäkerhetslagen är till sin natur i stor ut-
sträckning tekniska. Ändringarna av innehål-
let hänför sig till samarbetet mellan Trafiksä-
kerhetsverket och det erkända klassifice-
ringssällskap som det bemyndigat. Genom 
propositionen görs alltså inte några ingripan-
den i den överförda förvaltningsuppgiftens 
omfattning. 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 2 § 9, 41 

och 42 punkten, 4 § 5 mom., 21 § 1 och 3 mom. samt 36, 39, 41 och 42 §, och 
fogas till 2 § en ny 43 punkt som följer: 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag och i de bestämmelser och fö-
reskrifter som utfärdats med stöd av den av-
ses med 

— — — — — — — — — — — — — —  
9) klassificeringssällskapsdirektivet Euro-

paparlamentets och rådets direktiv 
2009/15/EG om gemensamma regler och 
standarder för organisationer som utför in-
spektioner och utövar tillsyn av fartyg och 
för sjöfartsadministrationernas verksamhet i 
förbindelse därmed, 

— — — — — — — — — — — — — —  
41) klassificeringssällskapsförordningen 

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 391/2009 om gemensamma regler 
och standarder för organisationer som utför 
inspektioner och utövar tillsyn av fartyg, 

42) erkänt klassificeringssällskap ett klas-
sificeringssällskap som erkänts enligt klassi-
ficeringssällskapsförordningen,  

43) redare den som äger eller hyr hela far-
tyget och som ensam eller tillsammans med 
andra personer utövar faktisk beslutanderätt i 
fartygssäkerhetsfrågorna; i denna lag jäm-
ställs med redaren en sådan person som en-
ligt avtal eller på något annat sätt faktiskt har 

hand om frågor med anknytning till fartygets 
fartygssäkerhet. 
  

4 § 

Hänvisningar till annan lagstiftning 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
Bestämmelser om förhindrande av miljöför-
orening finns i miljöskyddslagen för sjöfar-
ten (1672/2009). 
— — — — — — — — — — — — — — 

21 § 

Fiskefartyg som omfattas av tillämpningsom-
rådet för fiskefartygsdirektivet 

Ett fiskefartyg som omfattas av tillämp-
ningsområdet för fiskefartygsdirektivet ska 
uppfylla de tekniska säkerhetskrav som i fis-
kefartygsdirektivet och i övriga direktiv upp-
ställs för fartyget i fråga. Fartyget ska också 
uppfylla kraven enligt Torremolinosprotokol-
let så som anges i fiskefartygsdirektivet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

För genomförande av fiskefartygsdirektivet 
och övriga direktiv meddelar Trafiksäker-
hetsverket närmare föreskrifter om fiskefar-
tygs tekniska säkerhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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36 § 

Besiktningsförrättare 

Trafiksäkerhetsverket utför besiktning av 
finska fartyg. Trafiksäkerhetsverket kan be-
myndiga ett erkänt klassificeringssällskap att 
utföra en besiktning partiellt eller helt. Ett 
klassificeringssällskap som bemyndigats av 
Trafiksäkerhetsverket ska ha ett ombud som 
har hemort i Finland och som för klassifice-
ringssällskapets talan inför domstol och 
andra myndigheter. 

Trafiksäkerhetsverket ska samarbeta med 
det erkända klassificeringssällskap som det 
bemyndigat i utformningen av klassifice-
ringssällskapets regler och förfaranden och 
samråda med klassificeringssällskapet för att 
uppnå en enhetlig tolkning av de internatio-
nella konventionerna.  

Trafiksäkerhetsverket kan ge en besikt-
ningsman som det utsett och som inte är an-
ställd hos Trafiksäkerhetsverket i uppdrag att 
partiellt eller helt utföra en besiktning av ett 
fartyg i inrikes fart. 

Vid besiktning av yrkesbåtar kan Trafiksä-
kerhetsverket anlita ett sådant anmält organ 
som avses i 11 § i lagen om säkerhet och ut-
släppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar. 
 

39 § 

Avtal om besiktningsbemyndigande 

Trafiksäkerhetsverket ska ingå ett skriftligt 
avtal med de erkända klassificeringssällskap 
som verket bemyndigar att utföra besiktning-
ar. Avtal om besiktningsbemyndigande ska 
innehålla bestämmelser om åtminstone de 

omständigheter som anges i artikel 5.2 i klas-
sificeringssällskapsdirektivet. Finsk lag ska 
tillämpas på avtalet. 

 
41 § 

Återkallande av ett besiktningsbemyndigande 

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla ett be-
siktningsbemyndigande om erkännandet av 
klassificeringssällskapet har återkallats i en-
lighet med artikel 7 i klassificeringssäll-
skapsförordningen. 

Trafiksäkerhetsverket kan dra in eller åter-
kalla ett besiktningsbemyndigande om klassi-
ficeringssällskapet trots Trafiksäkerhetsver-
kets anmärkning eller varning i väsentlig 
grad eller upprepade gånger försummar sin 
skyldighet att utföra besiktning i enlighet 
med det avtal som avses i 39 §.  

 
42 § 

Tillsyn över erkända klassificeringssällskap 

Trafiksäkerhetsverket ska övervaka att ett 
erkänt klassificeringssällskap sköter sina 
uppgifter enligt det avtal som avses i 39 § 
och uppfyller kriterierna i bilagan till klassi-
ficeringssällskapsförordningen. Trafiksäker-
hetsverket ska utföra en inspektion vartannat 
år och rapportera om inspektionerna till Eu-
ropeiska kommissionen. 

Trafiksäkerhetsverket ska lämna Europeis-
ka kommissionen och medlemsstaterna i Eu-
ropeiska unionen de anmälningar som avses i 
klassificeringssällskapsdirektivet. 

——— 
Denna lag träder i kraft den      20  . 

————— 
Helsingfors den 20 maj 2011 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
Trafikminister Anu Vehviläinen
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Bilaga 
Parallelltext 

 

Lag 

om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 2 § 9, 41 

och 42 punkten, 4 § 5 mom., 21 § 1 och 3 mom. samt 36, 39, 41 och 42 §, och 
fogas till 2 § en ny 43 punkt som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 
2 §  

Definitioner 

I denna lag och i de bestämmelser och fö-
reskrifter som utfärdats med stöd av den av-
ses med: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) klassificeringssällskapsdirektivet rådets 
direktiv 94/57/EG om gemensamma regler 
och standarder för organisationer som utför 
inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och 
för sjöfartsadministrationernas verksamhet i 
förbindelse därmed, sådant det lyder ändrat 
genom kommissionens direktiv 97/58/EG 
samt Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/105/EG och 2002/84/EG; 
— — — — — — — — — — — — — —  

41) erkänt klassificeringssällskap ett klassi-
ficeringssällskap som erkänts enligt artikel 4 i 
klassificeringssällskapsdirektivet; 

 
 
42) redare den som äger eller hyr hela far-

tyget och som ensam eller tillsammans med 
andra personer utövar faktisk beslutanderätt i 
fartygssäkerhetsfrågorna; i denna lag jäm-
ställs med redaren en sådan person som enligt 
avtal eller på något annat sätt faktiskt har 
hand om frågor med anknytning till fartygets 
fartygssäkerhet. 
 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag och i de bestämmelser och fö-
reskrifter som utfärdats med stöd av den av-
ses med: 

— — — — — — — — — — — — — —  
9) klassificeringssällskapsdirektivet Euro-

paparlamentets och rådets direktiv 
2009/15/EG om gemensamma regler och 
standarder för organisationer som utför in-
spektioner och utövar tillsyn av fartyg och 
för sjöfartsadministrationernas verksamhet i 
förbindelse därmed; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
41) klassificeringssällskapsförordningen 

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 391/2009 om gemensamma regler 
och standarder för organisationer som utför 
inspektioner och utövar tillsyn av fartyg, 

42) erkänt klassificeringssällskap ett klas-
sificeringssällskap som erkänts enligt klassi-
ficeringssällskapsförordningen,  

 
 
 
 
 
43) redare den som äger eller hyr hela far-

tyget och som ensam eller tillsammans med 
andra personer utövar faktisk beslutanderätt 
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i fartygssäkerhetsfrågorna; i denna lag jäm-
ställs med redaren en sådan person som en-
ligt avtal eller på något annat sätt faktiskt 
har hand om frågor med anknytning till far-
tygets fartygssäkerhet. 

 

4 § 

Hänvisningar till annan lagstiftning 

— — — — — — — — — — — — — —  
I lagen om förhindrande av miljöförorening 

från fartyg (300/1979) föreskrivs om vad som 
ska iakttas i syfte att förhindra miljöförore-
ning. 
— — — — — — — — — — — — — —  

4 § 

Hänvisningar till annan lagstiftning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser on förhindrande av miljö-

förorening finns i miljöskyddslagen för sjö-
farten (1672/2009). 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
21 § 

Fiskefartyg som omfattas av tillämpningsom-
rådet för fiskefartygsdirektivet 

 
Ett fiskefartyg som omfattas av tillämp-

ningsområdet för fiskefartygsdirektivet ska 
uppfylla de tekniska säkerhetskrav som i fis-
kefartygsdirektivet uppställs för fartyget i 
fråga. Fartyget ska också uppfylla kraven en-
ligt Torremolinosprotokollet så som anges i 
fiskefartygsdirektivet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

För genomförande av fiskefartygsdirektivet 
meddelar Trafiksäkerhetsverket närmare före-
skrifter om fiskefartygs tekniska säkerhet. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 § 

Fiskefartyg som omfattas av tillämpningsom-
rådet för fiskefartygsdirektivet 

 
Ett fiskefartyg som omfattas av tillämp-

ningsområdet för fiskefartygsdirektivet ska 
uppfylla de tekniska säkerhetskrav som i fis-
kefartygsdirektivet och i övriga direktiv upp-
ställs för fartyget i fråga. Fartyget ska också 
uppfylla kraven enligt Torremolinosprotokol-
let så som anges i fiskefartygsdirektivet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

För genomförande av fiskefartygsdirektivet 
och övriga direktiv meddelar Trafiksäker-
hetsverket närmare föreskrifter om fiskefar-
tygs tekniska säkerhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
36 §  

Besiktningsförrättare 

Trafiksäkerhetsverket utför besiktning av 
finska fartyg. Trafiksäkerhetsverket kan be-
myndiga ett erkänt klassificeringssällskap att 
utföra en besiktning partiellt eller helt. Tra-
fiksäkerhetsverket kan ge en besiktningsman 
som det utsett och som inte är anställd hos 
Trafiksäkerhetsverket i uppdrag att partiellt 
eller helt utföra en besiktning av ett fartyg i 
inrikes fart. 

36 § 

Besiktningsförrättare 

Trafiksäkerhetsverket utför besiktning av 
finska fartyg. Trafiksäkerhetsverket kan be-
myndiga ett erkänt klassificeringssällskap att 
utföra en besiktning partiellt eller helt. Ett 
klassificeringssällskap som bemyndigats av 
Trafiksäkerhetsverket ska ha ett ombud som 
har hemort i Finland och som för klassifice-
ringssällskapets talan inför domstol och 
andra myndigheter. 
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Vid besiktning av yrkesbåtar kan Trafiksä-
kerhetsverket anlita ett i 11 § i lagen om sä-
kerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fri-
tidsbåtar avsett anmält organ. 
 

Trafiksäkerhetsverket ska samarbeta med 
det erkända klassificeringssällskap som det 
bemyndigat i utformningen av klassifice-
ringssällskapets regler och förfaranden och 
samråda med klassificeringssällskapet för att 
uppnå en enhetlig tolkning av de internatio-
nella konventionerna. 

Trafiksäkerhetsverket kan ge en besikt-
ningsman som det utsett och som inte är an-
ställd hos Trafiksäkerhetsverket i uppdrag att 
partiellt eller helt utföra en besiktning av ett 
fartyg i inrikes fart. 

Vid besiktning av yrkesbåtar kan Trafiksä-
kerhetsverket anlita ett sådant anmält organ 
som avses i 11 § i lagen om säkerhet och ut-
släppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar. 

 
39 §  

Avtal om besiktningsbemyndigande 

När Trafiksäkerhetsverket bemyndigar ett 
erkänt klassificeringssällskap att utföra be-
siktningar ska det ingå ett skriftligt avtal om 
besiktningsbemyndigandet med det erkända 
klassificeringssällskapet. Avtalet ska innehål-
la bestämmelser om åtminstone de omstän-
digheter som anges i artikel 6.2 i klassifice-
ringssällskapsdirektivet. 

Avtalet ska dessutom innehålla följande 
villkor: 

1) klassificeringssällskapet utser för sig ett 
ombud vars hemort är i Finland och som för 
klassificeringssällskapets talan inför domstol 
och andra myndigheter, 

2) klassificeringssällskapet förser Trafiksä-
kerhetsverket med alla relevanta uppgifter om 
sin klassade flotta, överföringar, ändringar av 
fartygs klass, tillfälliga avstängningar och till-
bakadraganden från klass, 

3) klassificeringssällskapet utfärdar inte 
certifikat eller säkerhetscertifikat för ett far-
tyg som har uteslutits ur klassen eller för vil-
ket klassen har ändrats av säkerhetsskäl, in-
nan klassificeringssällskapet har förhandlat 
med Trafiksäkerhetsverket för att avgöra om 
en fullständig inspektion är nödvändig, 

4) klassificeringssällskapet samarbetar med 
hamnstatens myndigheter i fråga om ett far-
tyg som det har klassificerat, särskilt när det 
gäller att åtgärda fel eller brister, 

5) klassificeringssällskapet samråder med 

39 § 

Avtal om besiktningsbemyndigande 

Trafiksäkerhetsverket ska ingå ett skriftligt 
avtal med de erkända klassificeringssällskap 
som verket bemyndigar att utföra besiktning-
ar. Avtalet om besiktningsbemyndigande ska 
innehålla bestämmelser om åtminstone de 
omständigheter som anges i artikel 5.2 i klas-
sificeringssällskapsdirektivet. Finsk lag ska 
tillämpas på avtalet. 
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andra klassificeringssällskap för att dess tek-
niska standarder och genomförandet av dessa 
ska förbli likvärdiga i linje med bestämmel-
serna i Internationella sjöfartsorganisationen 
IMO:s resolution A.847(20); när klassifice-
ringen överförs från ett klassificeringssäll-
skap till ett annat ska både det frånträdande 
och det tillträdande klassificeringssällskapet 
handla i enlighet med artikel 15.5 i klassifice-
ringssällskapsdirektivet, 

6) finsk lag ska tillämpas på avtalet. 
 
 

41 §  

Återkallande av ett besiktningsbemyndigande 

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla ett be-
siktningsbemyndigande som det gett ett er-
känt klassificeringssällskap, om erkännandet 
av klassificeringssällskapet har återkallats i 
enlighet med artikel 9 i klassificeringssäll-
skapsdirektivet. 

Trafiksäkerhetsverket kan också återkalla 
ett besiktningsbemyndigande som det gett ett 
erkänt klassificeringssällskap om klassifice-
ringssällskapet i väsentlig grad eller upprepa-
de gånger försummar sin skyldighet att utföra 
besiktning i enlighet med det avtal som avses 
i 39 §. Oberoende av att ett erkänt klassifice-
ringssällskap uppfyller kriterierna i bilagan 
till klassificeringssällskapsdirektivet kan Tra-
fiksäkerhetsverket återkalla ett besiktnings-
bemyndigande tills vidare i enlighet med arti-
kel 10 i klassificeringssällskapsdirektivet, om 
det anser att klassificeringssällskapet inte 
längre förmår utföra besiktningsuppdrag för 
dess räkning. 

Trafiksäkerhetsverket ska återställa det be-
siktningsbemyndigande som har återkallats 
tills vidare, om Europeiska gemenskapernas 
kommission i enlighet med förfarandet enligt 
artikel 7.2 i klassificeringssällskapsdirektivet 
begär det. 
 

41 § 

Återkallande av ett besiktningsbemyndigande 

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla ett be-
siktningsbemyndigande om erkännandet av 
klassificeringssällskapet har återkallats i en-
lighet med artikel 7 i klassificeringssällskaps-
förordningen. 

Trafiksäkerhetsverket kan dra in eller åter-
kalla ett besiktningsbemyndigande om klassi-
ficeringssällskapet trots Trafiksäkerhetsver-
kets anmärkning eller varning i väsentlig 
grad eller upprepade gånger försummar sin 
skyldighet att utföra besiktning i enlighet 
med det avtal som avses i 39 §.  
 

 
42 §  

Tillsyn över erkända klassificeringssällskap 

Trafiksäkerhetsverket ska övervaka att ett 
erkänt klassificeringssällskap sköter sina 

42 § 

Tillsyn över erkända klassificeringssällskap 

Trafiksäkerhetsverket ska övervaka att ett 
erkänt klassificeringssällskap sköter sina 
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uppgifter enligt det avtal som avses i 39 § och 
uppfyller kriterierna i bilagan till klassifice-
ringssällskapsdirektivet. Trafiksäkerhetsver-
ket ska utföra inspektionsåtgärder vartannat 
år och rapportera om dem till Europeiska ge-
menskapernas kommission. 

Trafiksäkerhetsverket ska lämna Europeis-
ka gemenskapernas kommission och med-
lemsstaterna de anmälningar som avses i 
klassificeringssällskapsdirektivet. 

uppgifter enligt det avtal som avses i 39 § 
och uppfyller kriterierna i bilagan till klassi-
ficeringssällskapsförordningen. Trafiksäker-
hetsverket ska utföra en inspektion vartannat 
år och rapportera om inspektionerna till Eu-
ropeiska kommissionen. 

Trafiksäkerhetsverket ska lämna Europeis-
ka kommissionen och medlemsstaterna i Eu-
ropeiska unionen de anmälningar som avses i 
klassificeringssällskapsdirektivet. 

 
 Denna lag träder i kraft den      20  . 
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