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Laki
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Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan alusliikennepalvelulain (623/2005) 2 §:n 25 kohta sekä 3, 22 c, 22 e ja 29 §,
sellaisina kuin ne ovat laissa 225/2012, sekä
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1307/2009, 1237/2011 ja 225/2012,
uusi 26 ja 27 kohta sekä lakiin uusi 20 d, 22 f ja 22 g § seuraavasti:
2§

3§

Määritelmät

Soveltamisala

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —
25) alusjätteisiin liittyvillä ilmoituksilla merenkulun ympäristönsuojelulaissa (1672/2009)
tarkoitettuja aluksen ilmoituksia;
26) SafeSeaNet -järjestelmällä seurantadirektiivissä tarkoitettua unionin merenkulun
tiedonvaihtojärjestelmää, joka koostuu komission hallinnoimasta keskusjärjestelmästä
ja jäsenvaltioiden kansallisista järjestelmistä;
27) säännöllisellä liikenteellä sarjaa matkoja, jotka liikennöidään kahden tai useamman saman sataman välillä joko julkaistun
aikataulun mukaisesti tai niin säännöllisesti
tai usein, että matkoista muodostuu järjestelmällinen sarja.

Tätä lakia sovelletaan Suomen vesialueella
ja Saimaan kanavan vuokra-alueella ylläpidettävään alusliikennepalveluun ja alusliikenteen
tilapäiseen ohjaamiseen erityistilanteissa.
Lakia sovelletaan myös VTS-viranomaisen
suorittamaan, Suomen vesialueen ulkopuolelle perustettujen alusten pakollisten ilmoittautumisjärjestelmien ja reititysjärjestelmien
noudattamisen valvontaan.
Lakia sovelletaan aluksiin, joiden bruttovetoisuus on vähintään 300, jollei jäljempänä
toisin säädetä.
Lakia ei kuitenkaan sovelleta:
1) sota-aluksiin, puolustusvoimien aluksiin, rajavartiolaitoksen aluksiin eikä muiden
viranomaisten aluksiin, joita ei käytetä kaupallisiin palveluihin;
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2) kalastusaluksiin, perinnealuksiin, alle
45 metriä pitkiin huvialuksiin.
Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään
alusliikennepalvelun ylläpitämisestä, satamaalueella alusliikenteen valvontaa ja ohjausta
saavat harjoittaa myös satamanpitäjät.
Aluksen turvatoimiin, alusjätteisiin, tullaukseen ja Schengenin rajasäännöstöön liittyvistä ilmoituksista säädetään erikseen.
5 luku
VTS-viranomaisen toimivalta ja
velvollisuudet
20 d §
Alusten pitkän kantaman tunnistus- ja
seurantajärjestelmä
Liikennevirasto on toimivaltainen viranomainen, joka tekee tietojenvaihdon edellyttämät sopimukset Euroopan tietokeskuksen
kanssa ja vastaa yhteistyöstä tietojenvaihdossa.
Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa Euroopan tietokeskuksen alusrekisteritietojen
ylläpidosta ja Suomen lipun alla olevien alusten raportoinnin ja alusten laitteiden käytön
valvonnasta. Liikenteen turvallisuusvirasto
voi antaa alusten pitkän kantaman tunnistamista ja seurantaa koskevista laitteista tarkempia teknisiä määräyksiä.
22 c §
Vaarallista ja ympäristöä pilaavaa ainetta
sisältävästä lastista tehtävät saapumis- ja
lähtöilmoitukset
Suomen satamaan ensimmäisenä määräsatamanaan tai ankkuripaikkanaan Euroopan talousalueen ulkopuolisesta satamasta saapuvan
vaarallista tai ympäristöä pilaavaa ainetta kuljettavan aluksen liikenteenharjoittajan, asiamiehen tai päällikön on ilmoitettava ennen
lastaussatamasta lähtöä 22 a §:ssä tarkoitetun
saapumisilmoituksen lisäksi aluksella kuljetettaviksi tarkoitetuista vaarallisista aineista tulliviranomaiselle sähköisesti 20 a §:ssä tarkoitettua merenkulun sähköistä ilmoitusjärjestelmää käyttämällä. Jos kohde selviää vasta matkan aikana, ilmoitus on tehtävä viimeistään
silloin, kun kohde on selvillä.

Suomen satamasta lähtevän vaarallista tai
ympäristöä pilaavaa ainetta kuljettavan aluksen liikenteenharjoittajan, asiamiehen tai
päällikön on viimeistään aluksen lähtöhetkellä tehtävä ilmoitus lastista tulliviranomaiselle sähköisesti 20 a §:ssä tarkoitettua merenkulun sähköistä ilmoitusjärjestelmää käyttämällä.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia aluksia koosta
riippumatta. Ilmoituksessa on annettava seurantadirektiivissä tarkoitetut tiedot. Tulliviranomainen varmistaa, että annetut tiedot
ovat vaatimusten mukaiset.
Vaarallista ja ympäristöä pilaavia aineita
sisältävää lastia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
22 e §
Laivaajan ilmoitusvelvollisuus
Laivaajan on ennen aluksen lastausta Suomen satamassa annettava aluksen päällikölle,
liikenteenharjoittajalle tai tämän asiamiehelle
ilmoitus aluksella kuljetettavaksi tarkoitetusta
vaarallisesta tai ympäristöä pilaavasta aineesta. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia
aluksia koosta riippumatta.
Laivaajan on varmistettava, että lastattava
aine on ilmoituksen mukainen. Ellei laivaaja
ole antanut 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta, vaarallista tai ympäristöä pilaavaa ainetta ei saa tarjota kuljetettavaksi tai lastata
alukseen.
Euroopan unionin ulkopuolella sijaitsevasta satamasta Suomen satamaan tulevalla
aluksella, jolla on lastinaan vaarallista tai ympäristöä pilaavaa ainetta, on oltava laivaajan
antama ilmoitus, johon sisältyvät kyseistä ainetta koskevat tiedot.
Laivaajan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
22 f §
Vapautukset
VTS-viranomainen voi hakemuksesta vapauttaa aluksen liikenteenharjoittajan, asiamiehen tai päällikön 22 a §:n 1 momentissa
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säädetystä velvollisuudesta antaa saapumisilmoitus, 22 b §:n 1 momentissa säädetystä
velvollisuudesta antaa lähtöilmoitus ja
22 c §:ssä säädetyistä ilmoitusvelvollisuuksista Suomen sisäisessä tai Suomen ja toisen
valtion satamien välisessä säännöllisessä liikenteessä matkoilla, joiden kesto on enintään
12 tuntia. Vapautuksen myöntämisen edellytyksenä on, että vapautus ei vaaranna merenkulun turvallisuutta, vapautus on kaikkien rantavaltioiden hyväksyttävissä ja muut seurantadirektiivissä säädetyt vapautuksen myöntämisen edellytykset täyttyvät.
VTS-viranomaisen on säännöllisesti tarkistettava, että vapautuksen ehdot täyttyvät ja
peruutettava vapautus, jos vapautuksen saanut ei täytä ehtoja.
VTS-viranomaisen on pidettävä ajantasaista luetteloa yhtiöistä ja aluksista, joille
vapautus on myönnetty. Luettelo ja siihen
tehdyt muutokset on toimitettava Euroopan
komissiolle.
22 g §
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22 b §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten sisällöstä
ja näiden ilmoitusten tallentamisesta 20 a §:ssä
tarkoitettuun merenkulun tiedonhallintajärjestelmään.
Liikennevirasto voi antaa tarkempia määräyksiä 22 d §:ssä tarkoitettujen tietojen keräämisessä ja lähettämisessä noudatettavista
menettelyistä.
29 §
Rangaistussäännökset
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo VTS-viranomaisen 17 §:n 1 momentin
nojalla antamia määräyksiä, 21 §:n säännöksiä tai 8 §:ssä tarkoitetussa perustamispäätöksessä vahvistettuja määräyksiä taikka laiminlyö 22, 22 a—22 e tai 23 §:ssä säädetyn
ilmoitusvelvollisuuden, on tuomittava, jollei
teosta muualla laissa säädetä ankarampaa
rangaistusta,
alusliikennepalvelurikkomuksesta sakkoon. Tullin antaman määräyksen
rikkomiseen sovelletaan lisäksi tullilakia
(1466/1994).

Tarkemmat määräykset
Tulli antaa tarkempia määräyksiä 22 a ja

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2013.
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