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Laivavarustelaki (1503/2011) 30 § 

Täytäntöönpantava  EU-lainsäädäntö: 

Komission direktiivi (EU) 2015/559 (32015L0559); EUVL L 95, 10.4.2015, s. 1 jolla muute-

taan laivavarusteista annettua neuvoston direktiiviä N:o 96/98/EY (31996L0098); EYV L 046, 

17.2.1997, s. 25 

Kumoaa määräyksen: 

Laivavarustedirektiivin liitteen A muutosten täytäntöönpano ja soveltaminen 

(16.6.2015, TRAFI/21624/03.04.01.00/2014) 
 

Laivavarustedirektiivin liitteen A muutosten täytäntöönpano ja sovelta-

minen  
 

 
1 KOMISSION DIREKTIIVILLÄ (EU) 2015/559 TEHTYJEN MUUTOSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

JA SOVELTAMINEN 

 

Tällä määräyksellä pannaan täytäntöön laivavarusteista annetun neuvoston direktiivin N:o 

96/98/EY (jäljempänä laivavarustedirektiivi) liitteeseen A tehdyt muutokset, jotka on annettu 

komission direktiivillä (EU) 2015/559.  
 

Laivavarustedirektiivin liite A on korvattu komission direktiivin (EU) 2015/559 liitteen tekstillä, 

jota on sovellettava 30 päivästä huhtikuuta 2016 alkaen. 

 

Komission direktiivillä (EU) 2015/559 liitteestä A.2 liitteeseen A.1 siirrettyjä varusteita, jotka 

on valmistettu ennen 30 päivää huhtikuuta 2016 noudattaen Suomessa jo ennen kyseistä 

ajankohtaa voimassa olleita tyyppihyväksyntämenettelyjä, saa saattaa markkinoille ja sijoittaa 

yhteisön aluksiin 30 päivään huhtikuuta 2018 asti. 

 

2 KOMISSION DIREKTIIVILLÄ 2014/93/EU TEHTYJEN MUUTOSTEN SOVELTAMINEN  

 

Määräyksellä TRAFI/21624/03.04.01.00/2014 on pantu täytäntöön laivavarusteista annetun 

neuvoston direktiivin N:o 96/98/EY liitteeseen A tehdyt muutokset, jotka on annettu komission 

direktiivillä 2014/93/EU. 

 

Komission direktiivillä 2014/93/EU liitteestä A.2 liitteeseen A.1 siirrettyjä varusteita, jotka on 

valmistettu ennen 14 päivää elokuuta 2015 noudattaen Suomessa jo ennen kyseistä ajankoh-

taa voimassa olleita tyyppihyväksyntämenettelyjä, saa saattaa markkinoille ja sijoittaa yhtei-

sön aluksiin 14 päivään elokuuta 2017 asti. 

 

 

3 KOMISSION DIREKTIIVILLÄ 2013/52/EU TEHTYJEN MUUTOSTEN SOVELTAMINEN  

 

Määräyksellä TRAFI/9201/03.04.01.00/2014 on pantu täytäntöön laivavarusteista annetun 

neuvoston direktiivin N:o 96/98/EY liitteeseen A tehdyt muutokset, jotka on annettu komission 

direktiivillä 2013/52/EU. 
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Komission direktiivillä 2013/52/EU liitteestä A.2 liitteeseen A.1 siirrettyjä varusteita, jotka on 

valmistettu ennen 4 päivää joulukuuta 2014 noudattaen Suomessa jo ennen kyseistä ajankoh-

taa voimassa olleita tyyppihyväksyntämenettelyjä, saa saattaa markkinoille ja sijoittaa yhtei-

sön aluksiin 4 päivään joulukuuta 2016 asti. 

 

 

 

Tuomas Routa 

merenkulkujohtaja  

 

 

 

Aleksi Uttula 

johtava asiantuntija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


