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merilain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään merilain (674/1994) 7 lukuun uusi 2 ja 3 §, 15 lukuun uusi 24—26 § sekä 20 lukuun

uusi 9 c ja 9 d § seuraavasti:

7 luku

Yleiset säännökset vastuusta

2 §

Vakuuttamisvelvollisuus

Sellaista suomalaista alusta varten, jonka
bruttovetoisuus on vähintään 300, on laivan-
isännän otettava ja pidettävä voimassa vakuu-
tus tai asetettava alusten omistajien vakuu-
tuksesta merioikeudellisia vaateita varten an-
netussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivissä 2009/20/EY tarkoitettu vakuus.
Vakuutuksen tai vakuuden tulee kattaa lai-
vanisännälle 9 luvun 1—4 §:n nojalla aiheu-
tuva vastuu 9 luvun 5 §:n 1 momentissa mai-
nittuun määrään saakka.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu velvolli-
suus ottaa ja pitää voimassa vakuutus tai
asettaa vakuus koskee myös ulkomaista
alusta, jonka bruttovetoisuus on vähintään
300, jos alus:

1) saapuu suomalaiseen satamaan tai läh-
tee sieltä;

2) saapuu Suomen vesialueella olevalle
ankkurointipaikalle tai odotusalueelle tai läh-
tee sieltä; tai

3) käyttää Suomen vesialuetta muussa
kuin kuljetustarkoituksessa.

Suomen vesialueella tarkoitetaan aluevesiä
ja sisävesialuetta.

Edellä 1 ja 2 momenttia ei sovelleta sota-
aluksiin, sotalaivaston apu-aluksiin tai mui-
hin aluksiin, jotka ovat jonkin valtion omis-
tuksessa tai käytössä ja joita käytetään ei-
kaupallisiin julkisiin palveluihin.

3 §

Vakuutuksen- tai vakuudenantajan todistus

Edellä 2 §:ssä tarkoitettu vakuutus tai va-
kuus tulee todistaa vakuutuksen- tai vakuu-
denantajan antamalla todistuksella, josta on
käytävä ilmi vähintään:
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1) aluksen nimi ja IMO-tunnistenumero
sekä rekisteröintisatama;

2) aluksen omistajan nimi ja päätoimi-
paikka;

3) vakuutuksen tai vakuuden tyyppi ja
kesto; ja

4) vakuutuksen antajan nimi ja päätoimi-
paikka sekä tarvittaessa se toimipaikka, jossa
vakuutus on annettu.

Jos edellä 1 momentissa tarkoitetussa to-
distuksessa käytetty kieli ei ole englanti,
ranska tai espanja, tekstiin on liitettävä kään-
nös jollekin näistä kielistä.

Päällikön velvollisuus on huolehtia, että 1
momentissa tarkoitettu todistus pidetään mu-
kana aluksessa.

15 luku

Matkustajien ja matkatavaran kuljetus

24 §

Vakuutusta tai vakuutta koskeva todistus

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa hake-
muksesta Suomen alusrekisteriin merkityn
aluksen rekisteröidylle omistajalle todistuk-
sen merten matkustajaliikenteen harjoittajan
vastuusta onnettomuustapauksessa annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 392/2009, jäljempänä Ateena-
asetus, liitteen I 4 a artiklassa tarkoitetun
vakuutuksen tai vakuuden voimassaolosta.
Liikenteen turvallisuusvirasto voi myös antaa
todistuksen vakuutusvelvollisuuden täyttämi-
sestä, jos alusta ei ole rekisteröity missään
sopimusvaltiossa.

Liikenteen turvallisuusviraston tulee pe-
ruuttaa todistus, kun sen myöntämisen edel-
lytykset eivät enää täyty.

Todistusta on säilytettävä aluksessa ja jäl-
jennös todistuksesta on talletettava Liiken-
teen turvallisuusviraston haltuun. Alusta ei
saa käyttää merenkulkuun ilman todistusta.

Tässä pykälässä tarkoitetun todistuksen an-
tamisesta peritään maksu siten kuin valtion
maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.

Tarkemmat säännökset tässä pykälässä tar-
koitetusta todistuksesta annetaan valtioneu-
voston asetuksella.

25 §

Vakuuttamisvelvollisuuden valvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo
Ateena-asetuksen liitteen I 4 a artiklan nou-
dattamista.

Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus
kieltää aluksen lähtö ja keskeyttää sen matka,
jollei aluksessa ole mukana todistusta
Ateena-asetuksen liitteen I 4 a artiklassa vaa-
dittavasta vakuutuksesta tai vakuudesta.

26 §

Matkustajien oikeuksien valvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto on matkusta-
jien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä
sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muutta-
misesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1177/2010 25
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen
viranomainen. Kuluttaja-asiamiehen toimi-
vallasta valvoa kuluttajansuojalainsäädännön
noudattamista säädetään erikseen.

20 luku

Rangaistussäännökset

9 c §

Merioikeudellisia vaateita koskevan
vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönti

Joka laiminlyö 7 luvun 2 §:ssä säädetyn
velvollisuuden ottaa vakuutus tai asettaa va-
kuus, on tuomittava merioikeudellisia vaa-
teita koskevan vakuuttamisvelvollisuuden lai-
minlyönnistä sakkoon tai vankeuteen enin-
tään kuudeksi kuukaudeksi.

9 d §

Vakuutuksen- tai vakuudenantajan todistuk-
sen mukanapitovelvollisuuden laiminlyönti

Jollei aluksessa ole mukana 7 luvun
3 §:ssä tarkoitettua todistusta, on aluksen
päällikkö tuomittava merioikeudellisia vaa-
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teita koskevan vakuutuksen- tai vakuudenan-
tajan todistuksen mukanapitovelvollisuuden
laiminlyönnistä sakkoon.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2013.

Tätä lakia sovelletaan kahden kuukauden
kuluttua tämän lain tultua voimaan aluksiin,
joilla ei ole 7 luvun 2 §:ssä tarkoitettua voi-
massa olevaa vakuutusta tai asetettua va-
kuutta tämän lain voimaan tullessa.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2013
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