
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 13 februari 2015

Statsrådets förordning

113/2015

om sättande i kraft av ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om
säkerheten för människoliv till sjöss samt av den tvingande delen av den till konventionen
hörande internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och om ikraftträ-
dande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i ändringarna i bilagan till den nämnda konventionen och i den tvingande

delen av IMSBC-koden och om tillämpningen av IMSBC-koden

Utfärdad i Helsingfors den 5 februari 2015

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 6 § i lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagan till 1974 års
internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i den tvingande delen
av den till konventionen hörande internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och
om tillämpningen av IMSBC-koden (40/2015):

1 §
De ändringar i bilagan till 1974 års inter-

nationella konvention om säkerheten för
människoliv till sjöss (SOLAS-konventio-
nen) vilka antogs i London den 4 december
2008 genom bilaga 2 till Internationella sjö-
fartsorganisationens sjösäkerhetskommittés
resolution MSC.269(85) samt den tvingande
delen av den till nämnda konvention hörande
internationella kod för fasta bulklaster
(IMSBC-koden) som antogs i samma kontext
genom resolution MSC.268(85) träder i kraft
den 16 februari 2015 så som därom har över-
enskommits.

Ändringarna i bilagan till SOLAS-konven-
tionen samt den tvingande delen av IMSBC-
koden, med undantag av bilaga 1 till koden,
har godkänts av riksdagen den 15 december
2014 och ändringarna i bilagan till SOLAS-

konventionen samt den tvingande delen av
IMSBC-koden av republikens president den
23 januari 2015.

2 §
De bestämmelser i ändringarna i bilagan

till SOLAS-konventionen samt i den tving-
ande delen av IMSBC-koden som inte hör till
området för lagstiftningen är i kraft som för-
ordning.

3 §
Lagen om sättande i kraft av de bestäm-

melser som hör till området för lagstiftningen
i ändringarna i bilagan till 1974 års interna-
tionella konvention om säkerheten för män-
niskoliv till sjöss och i den tvingande delen
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av den till konventionen hörande internatio-
nella koden för fasta bulklaster (IMSBC-ko-
den) och om tillämpningen av IMSBC-koden
(40/2015) träder i kraft den 16 februari 2015.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 16

februari 2015.

Helsingfors den 5 februari 2015

Trafik- och kommunminister Paula Risikko

Regeringssekreterare Veera Kojo

(IMSBC-koden är tillgänglig i sin helhet på Trafiksäkerhetsverkets webbplats på adressen
www.trafi.fi och hos Trafiksäkerhetsverket, som även lämnar uppgifter om den på finska och

svenska.)
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