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alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 14 g §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 14 g §, sellaisena kuin se

on laissa 1138/2010, seuraavasti:

14 g §

Aluksen karkottaminen tai satamaan pääsyn
epääminen eräissä muissa tilanteissa

Jos ulkomaisella aluksella ei ole merilain
(674/1994) 7 luvun 3 §:n mukaista vakuutus-
todistusta, valvontaviranomainen voi tehdä
päätöksen aluksen karkottamisesta. Päätös,
jolla alus karkotetaan, on osoitettava laivan-
isännälle ja sitä on heti noudatettava. Karko-
tuspäätöksestä on lisäksi ilmoitettava komis-
siolle ja muille jäsenvaltioille. Vaikka karkot-
tamisen edellytykset täyttyisivät, valvontavi-
ranomainen voi yksittäistapauksessa jättää
karkottamispäätöksen tekemättä, jos aluksen
päällikkö esittää perustellun syyn todistuksen
puuttumiselle ja jos aluksen omistaja, laivan-
isäntä tai aluksen päällikkö on ryhtynyt ai-
heellisiin, valvontaviranomaisen hyväksy-
miin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.
Valvontaviranomainen voi yksittäistapauk-
sessa jättää karkotuspäätöksen tekemättä
myös 14 h §:n 3 momentissa säädetyin perus-

tein eli samoin perustein kuin se voi sallia
aluksen pääsyn satamaan vaikka epäämisen
edellytykset täyttyisivät.

Valvontaviranomaisen on evättävä ulko-
maisen aluksen pääsy satamaan ja ankkuri-
paikkaan, jos 14 §:n 4 momentissa ja PSC-
direktiivin 21 artiklan 4 kohdassa tarkoite-
tuissa tapauksissa alus, joka lähtee merelle, ei
täytä niitä ehtoja, jotka valvontaviranomainen
tai muussa jäsenvaltion tarkastussatamassa
olevat toimivaltaiset viranomaiset ovat aset-
taneet, tai kieltäytyy noudattamasta yleissopi-
musten asiaa koskevia vaatimuksia jättämällä
saapumatta korjaustelakalle taikka jos joku
muu jäsenvaltio on karkottanut aluksen sen
vuoksi, että se ei ole esittänyt merilain 7
luvun 3 §:n mukaista vakuutuksen- tai vakuu-
den antajan todistusta.

Pääsy satamaan on evättävä, kunnes aluk-
sen omistaja tai laivanisäntä on esittänyt to-
disteet siitä, että alus täyttää kaikki yleissopi-
musten asiaan liittyvät vaatimukset ja että
aluksen puutteet todennut valvontaviranomai-
nen taikka aluksen puutteet todenneen jäsen-
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valtion toimivaltaiset viranomaiset ovat hy-
väksyneet ne.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2013.

Tätä lakia sovelletaan kahden kuukauden
kuluttua tämän lain tultua voimaan aluksiin,
joilla ei ole merilain 7 luvun 2 §:ssä tarkoitet-
tua voimassa olevaa vakuutusta tai asetettua
vakuutta tämän lain voimaan tullessa.
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