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Laki
merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 1 luvun 2 §:n 22 kohta,
12 luvun 14 § ja 13 luvun 8 §,
sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 2 §:n 22 kohta ja 13 luvun 8 § laissa 990/2018 ja 12 luvun 14 § osaksi laissa 1357/2018, seuraavasti:
1 luku
Yleiset säännökset
2§
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
22) sisävesialuksella sisävesialusten teknisistä vaatimuksista, direktiivin 2009/100/EY
muuttamisesta ja direktiivin 2006/87/EY kumoamisesta annetun Europan parlamentin ja
neuvoston direktiivin (EU) 2016/16293 artiklan c kohdassa tarkoitettua sisävesialusta
sekä alusta, jolle on myönnetty mainitun direktiivin 6 artiklassa tarkoitettu unionin sisävesialustodistus;
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
12 luku
Valvonta ja hallintopakko
14 §
Vakuuden asettaminen
Jos on ilmeistä, että alukselta on Suomen aluevesillä tai talousvyöhykkeellä rikottu tätä
lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä siten, että Suomen rantaviivalle tai siihen liittyville eduille taikka Suomen aluemeren tai talousvyöhykkeen luonnonvaroille aiheutuu
huomattavaa vahinkoa tai sen vaaraa, aluksen matkan jatkamisen ehdoksi voidaan määrätä, että aluksen puolesta on asetettava riittävä vakuus mahdollisen korvausvelvollisuuden
täyttämiseksi.
Vakuuden asettamisesta ja sen määrästä päättää sisäministeriö. Päätökseen haetaan
muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). PääHE 91/2019
LiVM 9/2019
EV 75/2019
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töstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla. Vakuuden tallettamisesta on voimassa, mitä rahan, arvoosuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi
muusta suoritusvelvollisuudesta annetussa laissa säädetään. Vakuus on palautettava sen
asettajalle, kun edellytyksiä sen pitämiselle ei enää ole.
Ulkomaisen aluksen matkan jatkamiselle asetetuista ehdoista on viipymättä ilmoitettava aluksen lippuvaltiolle.
13 luku
Erinäiset säännökset
8§
Muutoksenhaku
Muuhun kuin 3 luvun 5 §:ssä, 12 luvun 14 ja 16 §:ssä sekä tämän luvun 7 §:ssä tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa.
Jos Liikenne- ja viestintävirasto ei ole antanut oikaisuvaatimuksen johdosta päätöstä
sille tämän luvun 7 §:n 3 momentissa varatussa määräajassa, valituksen tekemiselle varattu määräaika lasketaan mainitussa momentissa tarkoitetun määräajan päättymisestä.
Jos päätös estää aluksen tavanomaisen liikennöinnin, valitus on käsiteltävä kiireellisenä.
————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
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