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meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain
10 ja 16 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain

(1277/2007) 16 §:n 1 ja 4 momentti sekä
lisätään 10 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 967/2008, uusi 3 ja 4 momentti

seuraavasti:

10 §

Tuen myöntämisen yleiset edellytykset

— — — — — — — — — — — — —
Hinaajalla ja työntäjällä myönnetään tukea

11 ja 12 §:n mukaisesta tuen määrästä vain
osuus, joka vastaa meriliikenteen osuutta tu-
kijaksosta.

Jos aluksen omistajalla tai aluksen muulla
varustamotoimintaa harjoittavalla työnanta-
jalla ei rahtaussopimukseen perustuen ole
määräysvaltaa aluksen liikennöintiin sopi-
musjaksolla, tukea myönnetään myös siltä
meriliikenteeksi luettavalta odotusajalta,
jonka alus muuten kuin omasta syystä odot-
taa alukselle määrätyn vähimmäismiehityk-
sen mukaisessa täydessä valmiudessa lastin
tai matkustajien kuljetustoimeksiantoa. Hi-
naajalla ja työntäjällä odotusajalta tukea
myönnetään kuitenkin vain osuus, joka vas-
taa meriliikennepäivien osuutta tukijaksolla.

16 §

Tarvittavat tiedot ja selvitykset

Hakijan tulee huolehtia siitä, että tukivi-
ranomaisella on käytettävissään kaikki tuen
edellytysten ja määrän määrittämisessä tar-
peelliset alusta ja sen liikennöintiä koskevat
tiedot. Aluksen liikennöinnistä on tukijak-
soittain tukiviranomaisen pyynnöstä annet-
tava laivapäiväkirjanote ja rahtaussopimukset
sekä muu selvitys, jotka tuen hakija varmen-
taa allekirjoituksellaan.
— — — — — — — — — — — — —

Hakijan tulee tukijaksoittain toimittaa tuki-
viranomaiselle vakuutusyhtiön ja Työttö-
myysvakuutusrahaston antamat aluskohtaiset
selvitykset tukijaksolta maksetuista merityö-
tuloon perustuvista 11 §:ssä tarkoitetuista va-
kuutusmaksuista.
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2013.

Ennen lain voimaantuloa aiheutuneista

kustannuksista maksettavaan tukeen sovelle-
taan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä.
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