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Lag om marin utrustning (1503/2011) 30 § 

Genomförd EU-lagstiftning: 

Kommissionens direktiv (EU) 2015/559 (32015L0559); EUT L 95, 10.4.2015, s. 1, om änd-

ring av rådets direktiv 96/98/EG om marin utrustning (31996L0098); EGT L 46, 17.2.1997, 

s. 25 

Upphäver föreskriften: 

Genomförande och tillämpning av ändringar i bilaga A till direktivet om marin utrustning 

(16.6.2015, TRAFI/21624/03.04.01.00/2014) 
 

Genomförande och tillämpning av ändringar i bilaga A till direktivet om 

marin utrustning 
 
 

1 GENOMFÖRANDE OCH TILLÄMPNING AV ÄNDRINGAR ANTAGNA GENOM KOMMISSION-

ENS DIREKTIV (EU) 2015/559 

 

Genom denna föreskrift genomförs de ändringar i bilaga A till rådets direktiv 96/98/EG om 

marin utrustning som har antagits genom kommissionens direktiv (EU) 2015/559. 

 

Bilaga A till direktivet om marin utrustning har ersatts med texten i bilagan till kommissionens 

direktiv (EU) 2015/559, som ska tillämpas från och med den 30 april 2016. 

 

Utrustning som överförts från bilaga A.2 till bilaga A.1 genom kommissionens direktiv (EU) 

2015/559 och som är tillverkad före den 30 april 2016 i enlighet med de förfaranden för typ-

godkännande som redan var i kraft i Finland före den dagen får släppas ut på marknaden och 

placeras ombord på gemenskapsfartyg ända till den 30 april 2018. 

 

2 TILLÄMPNING AV ÄNDRINGAR ANTAGNA GENOM KOMMISSIONENS DIREKTIV 

2014/93/EU 

 

Ändringarna i bilaga A till rådets direktiv 96/98/EG om marin utrustning som har antagits 

genom kommissionens direktiv 2014/93/EU har genomförts genom föreskrift 

TRAFI/21624/03.04.01.00/2014.    

 

Utrustning som överförts från bilaga A.2 till bilaga A.1 genom kommissionens direktiv 

2014/93/EU och som är tillverkad före den 14 augusti 2015 i enlighet med de förfaranden för 

typgodkännande som redan var i kraft i Finland före den dagen får släppas ut på marknaden 

och placeras ombord på gemenskapsfartyg ända till den 14 augusti 2017. 

 

3 TILLÄMPNING AV ÄNDRINGAR ANTAGNA GENOM KOMMISSIONENS DIREKTIV 

2013/52/EU 

 

Ändringarna i bilaga A till rådets direktiv 96/98/EG om marin utrustning som har antagits 

genom kommissionens direktiv 2013/52/EU har genomförts genom föreskrift 

TRAFI/9201/03.04.01.00/2014.    
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Utrustning som överförts från bilaga A.2 till bilaga A.1 genom kommissionens direktiv 

2013/52/EU och som är tillverkad före den 4 december 2014 i enlighet med de förfaranden för 

typgodkännande som redan var i kraft i Finland före den dagen får släppas ut på marknaden 

och placeras ombord på gemenskapsfartyg ända till den 4 december 2016. 
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