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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg 

 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I propositionen föreslås att det stiftas en lag 

om säker lastning och lossning av vissa bulk-
fartyg. Genom lagen genomförs Europeiska 
unionens direktiv om fastställande av harmo-
niserade krav och förfaranden för säker last-
ning och lossning av bulkfartyg.  

Till lagens tillämpningsområde hör alla far-
tyg motsvarande den internationella sjöfarts-
organisationens bestämmelser, som transpor-
terar fast bulklast och som lossar eller lastar 
fast bulklast vid terminaler i Finland. I lagen 
finns bestämmelser om bulkfartygens opera-
tiva lämplighet för lastning eller lossning av 
fast bulklast, om kraven på terminalernas 
lämplighet, om temporära tillstånd, om an-

svarsfördelningen mellan fartygens befälha-
vare och terminalrepresentanterna vid loss-
ning och lastning av bulklast och om förfa-
randen mellan bulkfartygen och terminaler-
na. I lagen regleras dessutom frågor som 
gäller reparation av skador som uppkommit 
vid lastning och lossning, ordnande av kon-
trollen samt påföljder. 

Närmare bestämmelser om vissa frågor 
som hör till lagens tillämpningsområde ut-
färdas genom förordning av kommunika-
tionsministeriet.  

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att den har blivit antagen 
och stadfäst. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1.  Inledning 

Under de senaste decennierna har antalet 
olyckor där bulkfartyg har varit inblandade 
och förlusterna av människoliv i samband 
med dessa ökat. En världsomfattande under-
sökning av terminalförfarandena visade att 
stora problem uppstår när bulkfartyg lastas 
för snabbt, lastningsplanerna nonchaleras, 
kraftig utrustning som används för att lösgöra 
fastkilad last används på fel sätt samt när in-
formationen inte löper som den skall. Sedan 
år 1975 har mer än 280 bulkfartyg sjunkit. 
Enligt en undersökning utförd av klassifice-
ringssällskapens internationella förbund 
(IACS) gick 73 bulkfartyg åren 1983–1997 
förlorade på världens hav på grund av kon-
struktionsfel. De flesta haverierna berodde på 
felaktig lastning eller lossning.  

Bulkfartygens och besättningens säkerhet 
kan förbättras om man minskar de risker som 
uppstår genom felaktig lasthantering vid 
lastnings- och lossningsterminalerna för torr 
last i bulk. Detta kan uppnås genom en för-
bättring av samarbetet mellan fartygen och 
terminalerna och genom enhetliga kontakt-
förfaranden samt genom lämplighetskrav för 
fartyg och terminaler. 

I propositionen föreslås att det stiftas en lag 
om säker lastning och lossning av vissa bulk-
fartyg. Genom lagen verkställs Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2001/96/EG om 
fastställande av harmoniserade krav och för-
faranden för säker lastning och lossning av 
bulkfartyg, nedan bulklastdirektivet. 
 
2.  Nuläge 

2.1. Lagstiftning och praxis 

I Finland har inte tidigare funnits lagstift-
ning om förfarandena för säker lastning och 
lossning av bulkfartyg. 

  
I början av år 1995 upphävdes de gamla 

städernas hamnprivilegier, och det stiftades 
en lag om privata allmänna hamnar 
(1156/1994). Verksamheten i de kommunala 
hamnarna regleras alltjämt bland annat av la-
gen om kommunala hamnordningar och tra-
fikavgifter (955/1976). De flesta allmänna 
hamnarna i Finland är kommunala verk eller 
affärsverk.  

I den nya arbetarskyddslagen (738/2002) 
ingår bestämmelser om arbetarskyddet i 
hamnarna. Sådana bestämmelser finns också 
i statsrådets beslut innefattande ordningsreg-
ler för lastning och lossning av fartyg 
(915/1985). Vid social- och hälsovårdsmini-
steriet bereds en revidering av detta statsrå-
dets beslut. Arbetarskyddslagen anger mini-
mikraven för säkerhet i arbete och annan 
verksamhet. De frågor som gäller arbetar-
skyddet regleras i bestämmelser som utfär-
dats med stöd av arbetarskyddslagen. Genom 
samarbete mellan sjöfartsmyndigheterna och 
arbetarskyddsmyndigheterna, övervakningen 
av den nu föreslagna lagen och övervakning-
en av arbetarskyddsbestämmelserna säker-
ställs att trafiken med bulkfartygen är säker 
och att den personal som deltar i lasthanter-
ingen kan arbeta säkert. 

Arbetarskyddet i hamnarna övervakas i dag 
av arbetarskyddsinspektörerna. Sjöfartsver-
kets sjöfartsinspektörer kontrollerar i dag inte 
t.ex. lastningen eller lossningen av bulkfartyg 
i hamnarna. I enlighet med 5 § i lagen om 
tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) ut-
övar Sjöfartsverket tillsyn över efterlevnaden 
av stadgandena och bestämmelserna om far-
tygssäkerheten. I någon mån kan dessa be-
stämmelser utom fartyg och redare, som 
nämns i 4 §, också gälla hamnarna. Dock 
finns det i 4 § inte föreskrivet att lagen skall 
tillämpas på terminaloperatörer eller termi-
nalrepresentanter.  
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2.2. Den internationella utvecklingen 
samt lagstiftningen i utlandet och 
EU-lagstiftningen 

 
Europeiska gemenskapernas kommission 

föreslog år 1993 i ett tillkännagivande till rå-
det att man på klassificeringssällskapens re-
kommendation inom Internationella sjöfarts-
organisationen (IMO) skulle ingå en konven-
tion, som förpliktar hamnstaterna till vissa 
extra kontrollåtgärder. De föreslagna nya åt-
gärderna hade samband med säker lastning 
och lossning av bulkfartyg. Rådet förhöll sig 
positivt till kommissionens tillkännagivande 
och stödde de nämnda målen. Enligt dess 
åsikt borde de internationella reglerna på ett 
effektivt och enhetligt sätt tillämpas på alla 
fartyg som anlöper gemenskapens hamnar. 

IMO erkände betydelsen av kommunika-
tionen mellan fartygen och hamnarna för sä-
kerheten vid hantering av torr bulklast, när 
organisationen år 1996 godkände ändringar-
na i kapitel VI i  bilagan till SOLAS-
konventionen (1974 års internationella kon-
vention om säkerheten för människoliv till 
sjöss jämte ändringar). Ändringarna trädde i 
kraft den 1 juli 1998 och i dem fastställs de 
centrala kraven på lastning, lossning och stu-
vande av bulklast. För att komplettera dessa 
godkände IMO:s generalförsamling i decem-
ber 1997 resolution A.862(20) om antagande 
av en kod för säker lastning och lossning av 
bulkfartyg (Code of Practice for the Safe Lo-
ading and Unloading of Bulk Carriers), ned-
an BLU-koden.  

BLU-kodens betydelse när det gäller att 
förbättra säkerheten på bulkfartyg har erkänts 
internationellt. Enligt kommissionens utred-
ning iakttas de IMO:s rekommendationer om 
terminalförfaranden som ingår i BLU-koden 
endast i begränsad utsträckning inom gemen-
skapen. Därför började kommissionen bereda 
ett nytt bulklastdirektiv, som beaktar SO-
LAS-bestämmelserna och BLU-koden. 

Vid beredningen av bulklastdirektivet an-
såg EG-staterna det synnerligen nödvändigt 
att bulklastdirektivet införs. Den högeffekti-
va lastnings- och lossningsutrustning som 
används i Europas största hamnar kan i vissa 
fall anstränga bulkfartygens konstruktion. 
Man ville genom direktivet också öka farty-

gens befälhavares rätt att vid behov ingripa i 
lastningen.  
 
2.3. Bedömning av nuläget 

Det finns således inte mycket nationell lag-
stiftning om lossning och lastning av bulkfar-
tyg. Om uppgiftsfördelningen mellan farty-
gets befälhavare och terminalrepresentantens 
chef finns ingen gällande lagstiftning. Förfa-
randena i hamnarna har närmast byggt på 
tradition, på hur saken alltid har skötts. Om 
uppgiftsfördelningen mellan fartygets befäl-
havare och terminalrepresentanten regleras i 
lag innebär det på det sätt som anges i 80 § 1 
mom. i grundlagen att det ges föreskrifter om 
grunderna för individens rättigheter och 
skyldigheter när det gäller terminalfunktio-
nerna i samband med lastning och lossning 
av bulkfartyg.  

Den nuvarande lagstiftningen om lastning 
och lossning av bulkfartyg kan inte anses 
vara tillräcklig, så den föreslagna lagen fyller 
ett behov. 

 
 

3.  Proposit ionens mål och de vikt i-
gaste  förslagen 

3.1. Mål  

Det centrala syftet med propositionen är att 
förbättra säkerheten vid lastning och lossning 
av fast bulklast. 

Även om Sjöfartsverkets uppgifter kommer 
att öka är avsikten inte att Sjöfartsverket 
skall gå in för en kraftig kontroll av fartyg 
som lastar eller lossar bulklast eller av de 
terminaler som hanterar bulklast. Syftet är att 
i första hand genomföra de förfaranden som 
förutsätts i bulklastdirektivet med hjälp av de 
bedömningsorgan som avses i denna lag.  

Lagen preciserar uppgifts- och ansvarsför-
delningen mellan fartygens befälhavare och 
terminalrepresentanterna. Lagen kan föra 
med sig att stuveriföretagens eller terminal-
organisationernas verksamhet blir effektiva-
re, när en oberoende utomstående part utvär-
derar deras verksamhet. Införandet av kvali-
tetssäkringssystem som till alla delar motsva-
rar standarden ISO 9001:2000 klarlägger för-
farandena vid de terminaler där bulklast los-
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sas eller lastas. Kompetensen hos de bedöm-
ningsorgan som i egenskap av utomstående 
part granskar terminalernas verksamhet sä-
kerställs genom att organen åläggs att tilläm-
pa de kompetenskrav som finns definierade i 
standarden ISO 10011:1991.  
 
 
3.2. Verkställighetsalternativ 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/96/EG, nedan bulklastdirektivet, om 
fastställande av harmoniserade krav och för-
faranden för säker lastning och lossning av 
bulkfartyg, gavs den 4 december 2001. Bulk-
lastdirektivet trädde i kraft den 5 februari 
2002 och de nationella verkställighetsåtgär-
derna skall vara slutförda före den 1 mars 
2004. Enligt bulklastdirektivet skall hamn-
ägarna eller de organisationer till vilka äga-
ren har överfört ansvaret för lastning eller 
lossning av ett visst bulkfartyg senast den 5 
februari 2005 upprätta ett kvalitetssäkrings-
system enligt en standard som till alla delar 
uppfyller kraven enligt ISO 9000:2000. Kva-
litetssäkringssystemet skall enligt direktivet 
senast den 5 februari 2006 få certifiering.  

Enligt 80 § 1 mom. i grundlagen skall ge-
nom lag utfärdas bestämmelser om grunder-
na för individens rättigheter och skyldigheter 
samt om frågor som enligt grundlagen i öv-
rigt hör till området för lag. 

Enligt 124 § i grundlagen kan offentliga 
förvaltningsuppgifter anförtros andra än 
myndigheter endast genom lag eller med stöd 
av lag, om det behövs för en ändamålsenlig 
skötsel av uppgifterna och det inte äventyrar 
de grundläggande fri- och rättigheterna, rätts-
säkerheten eller andra krav på god förvalt-
ning. Det är motiverat att utvärderingen av de 
krav som gäller terminalernas lämplighet 
sköts så att bedömningsorganen ges rätt att 
certifiera de kvalitetssäkringssystem som av-
ses i bulklastdirektivet.  

På ovan nämnda grunder är det nödvändigt 
att stifta en lag om saken. Mer detaljerade 
bestämmelser utfärdas genom kommunika-
tionsministeriets förordning.  

EU-kommissionen har gett Finland ett mo-
tiverat yttrande i vilket det konstateras att 
Finland inte har meddelat om åtgärder för att 
göra Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/96/EG om fastställande av harmonise-
rade krav och förfaranden för säker lastning 
och lossning av bulkfartyg till en del av den 
nationella lagstiftningen. Kommissionen ber 
Finland vidta de åtgärder som det motiverade 
yttrande förutsätter inom två månader från 
mottagandet av yttrandet (senast 1.6.2004). 
Efter den tidsfrist som meddelats i det moti-
verade yttrandet kan kommissionen gå vidare 
med tillsynsförfarandet genom att föra saken 
till EG-domstolen.  

Lagen måste behandlas i brådskande ord-
ning för att man före 1.6.2004 skall kunna 
svara EU-kommissionen att regeringen till 
riksdagen har avlåtit en proposition med för-
slag till lag om genomförande av direktivet, 
vilket skall behandlas under riksdagens vår-
session så att lagen kan träda i kraft så snabbt 
som möjligt efter det att den har blivit anta-
gen och stadfäst. 
 
 
3.3. De viktigaste förslagen 

Genom lagen säkerställs att de terminaler 
som anlöps av bulkfartyg inför särskilda sä-
kerhetskrav. Enligt dessa krav skall terminal-
operatören vara skyldig att i enlighet med 
bulklastdirektivet iaktta IMO:s gällande be-
stämmelser och rekommendationer om sam-
arbete mellan fartyg och hamnar. Terminal-
operatören skall utse en terminalrepresentant.  

Fartygets befälhavare ansvarar för att far-
tyget lastas på ett säkert sätt. Befälhavaren 
skall genom en lastnings- eller lossningsplan 
tillsammans med terminaloperatören faststäl-
la åtgärder för säker lastning eller lossning av 
fartyget, och han har rätt att avbryta lastning-
en eller lossningen om den avtalade planen 
inte iakttas eller om det uppstår någon annan 
situation som äventyrar fartygets säkerhet. 
Dessutom ges Sjöfartsverket rätt att avbryta 
lastning eller lossning av fast bulklast, om 
fartygets säkerhet äventyras.  

Den föreslagna lagen gäller också de fall då 
lastningen eller lossningen har åsamkat far-
tyget skador som kan innebära en risk för 
dess säkerhet. Sjöfartsverket ges rätt att 
ingripa i sådana missförhållanden. Ingripan-
det sker i första hand genom förhandlingar 
eller anvisningar; i fall av svårare fel kunde 
Sjöfartsverket förelägga terminalen, termi-
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naloperatören, terminalrepresentanten eller 
fartygets befälhavare ett vite. I sista hand har 
Sjöfartsverket rätt att förhindra eller avbryta 
lastningen eller lossningen av fast bulklast. 
Sjöfartsverket skall tillsammans med flagg-
staten eller ett av den godkänt klassifice-
ringssällskap bedöma hur allvarliga skadorna 
är och besluta om skadan skall repareras ge-
nast eller om reparationen kan skjutas upp. 

I förslaget definieras Sjöfartsverkets upp-
gifter när det gäller bedömning av eventuella 
skador på fartyget vid lastning och lossning, 
andra kontrollskyldigheter samt lämnande av 
rapporter till kommissionen. 

Vidare finns bestämmelser om terminal-
operatörens skyldighet att upprätta ett kvali-
tetssäkringssystem. Systemen skall bygga på 
standarden ISO 9001:2000 eller motsvarande 
standard. Kvalitetssäkringssystemet ISO 
9001:2000 är avsett för organisationer som 
vill utveckla olika mätbara kvalitetsstandar-
der. Kvalitetssystemet innehåller bl.a. all-
männa krav, som tillräcklig dokumentation, 
upprätthållande av kvalitetssystemet och fort-
löpande utvecklande av systemet enligt re-
spons som kommit in. Till dokumentationen 
hör t.ex. kvalitetshandböcker och anvisning-
ar. Vidare krävs en särskild kvalitetspolitik, 
planering av verksamheten, en tydlig an-
svarsfördelning och att ledningen med vissa 
intervaller gör en granskning av systemet.  

Berättigade att certifiera terminalerna blir 
sådana bedömningsorgan vilkas kompetens 
har konstaterats av mätteknikcentralens ac-
krediteringstjänst FINAS eller motsvarande 
organisation. Med motsvarande organisation 
avses en organisation motsvarande finska 
FINAS som är verksam i en annan medlems-
stat i Europeiska gemenskapen eller inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
och som är medlem i ackrediteringssektorns 
samarbetsorganisation EA (European co-
operation for Accreditation). Sådana organi-
sationer är bl.a. RVA i Nederländerna, 
SWEDAC i Sverige, DANAC i Danmark 
och UKAS i Storbritannien.  

Den föreslagna lagen blir tillämplig på alla 
bulkfartyg som i enlighet med artikel 3 i 
bulklastdirektivet uppfyller kraven på bulk-
fartyg i kapitel IX i bilagan till SOLAS-
konventionen. Hit hör bl.a. fartyg byggda 
med enkelt däck, toppvingtankar och hopper-

tankar i lastrummen eller fartyg med två 
längsgående skott och dubbel botten i hela 
lastlådan. 

I praktiken är de bulkfartyg som uppfyller 
ovan nämnda konstruktionskrav minst så sto-
ra att de hör till storleksklassen ”handy size”. 
De minsta fartygen i denna storleksklass har 
en längd på cirka 150 meter och en dräktig-
het på ca 20 000 dödviktton (dwt). Djupgå-
endet för dessa fartyg i full last är ca nio me-
ter. I enlighet med bulklastdirektivet föreslås 
lagen bli tillämpad också när hela lastkapaci-
teten i bulkfartyg av denna storleksklass inte 
utnyttjas. Man kan beräkna att trafiken med 
fartyg i ”handy size”-klassen i praktiken krä-
ver en farled med minst åtta meters djup in 
till hamnen. Lagen föreslås bli tillämpad 
också på de terminaler som bulkfartyg av 
nämnda storleksklass kan anlöpa när hela de-
ras lastkapacitet inte utnyttjas. 

Bulklastdirektivet hänvisar till SOLAS-
konventionens definitioner av fartygen i frå-
ga. Bestämmelserna i den föreslagna lagen 
tillämpas därmed endast på hamnar eller de-
lar av hamnar som hanterar fast bulklast och 
som kan angöras av fartyg i storleksklassen i 
fråga. I dagens läge finns en farled på minst 
åtta meter till följande hamnar i Finland: 
Fredrikshamn (10,0 m), Kotka (15,3 m), Lo-
visa (8,5 m), Sköldvik (15,3 m), Helsingfors 
(11,0 m), Kantvik (9,2 m), Ingå (13,0 m), 
Koverhar (11,0 m), Hangö (13,0 m), Åbo 
(10,0 m), Nådendal (13,0 m), Nystad (10,0 
m), Raumo (10,0 m), Björneborg (15,3 m), 
Kaskö (9,0 m), Kristinestad (12,0 m), Vasa 
(10,0 m), Jakobstad (9,0 m), Karleby (13,0 
m), Kalajoki (8,0 m), Brahestad (8,0 m), 
Uleåborg (10,0 m), Kemi (10,0 m) och Tor-
neå (8,0 m). I praktiken kommer lagen att 
tillämpas i ett femtontal finska hamnar. 

Bestämmelserna i bulklastdirektivet och 
den här föreslagna lagen tillämpas inte i det 
fall att terminalens utrustning endast i undan-
tagsfall används för lastning eller lossning. 
Då kan det vara frågan om t.ex. ett nödläge, 
som innebär en risk för fartygets eller besätt-
ningens säkerhet. Bestämmelserna tillämpas 
inte heller i de fall då lastningen eller loss-
ningen sköts med fartygets egen utrustning. 
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4.  Proposit ionens verkningar 

4.1. Verkningar i fråga om den offentliga 
ekonomin 

De årliga kostnaderna för utförande av de 
uppgifter som föreslås bli ålagda Sjöfartsver-
ket bedöms till 60 000 euro per år från och 
med år 2005. Dessa kostnader är närmast 
personalkostnader. Senare, när terminalernas 
kvalitetssäkringssystem fungerar, beräknas 
Sjöfartsverkets kostnader sjunka. Sjöfarts-
verkets kostnader för att få i gång den kon-
troll som avses i lagen under år 2004 beräk-
nas till 34 000 euro. 

De föreslagna bestämmelserna gäller i 
praktiken endast sådana hamnar och termina-
ler i Finland som hanterar fast bulklast och 
som angörs av bulkfartyg på mer än 20 000 
ton. I dag finns det ett femtontal sådana 
hamnar. Enligt Sjöfartsverket har ett fartyg 
på 30 000 ton svårigheter att angöra en hamn 
med en åtta meters farled. På terminaler som 
inte har lasthanteringsutrustning för lossning 
eller lastning av sådan bulklast som avses i 
denna proposition tillämpas lagen inte.  

De flesta allmänna hamnar i Finland är 
kommunala verk eller affärsverk. Sedan bör-
jan av 2003 har de kommunala hamnarna i 
Kotka och Fredrikshamn verkat i aktiebo-
lagsform. Lagen om privata allmänna hamnar 
innebär att det i framtiden kan ske stora för-
ändringar i hamnarnas ägo- och verksam-
hetsstrukturer. De punkter i förslaget som gör 
det obligatoriskt att införa och utveckla ett 
kvalitetssäkringssystem gäller också de 
kommunägda hamnarna, oberoende av om de 
är affärsverk eller fungerar i aktiebolagsform. 
Kostnaderna för kvalitetssäkringssystemet 
blir de samma som för de privata hamnarna.  

På grund av finansministeriets utlåtande 
har bestämmelsen om kontrollavgift precise-
rats sedan arbetsgruppen slutförde sitt arbete. 
Bestämmelserna om ersättande av kostnader-
na har utarbetats enligt praxis i lagen om till-
syn över fartygssäkerheten samt internatio-
nella konventioner. För Sjöfartsverkets råd-
givning och allmänna övervakning i samband 
med tillämpningen och iakttagandet av denna 
lag uppbärs ingen avgift.  
 

4.2. Verkningar för terminalernas verk-
samhet 

Propositionen har ekonomiska verkningar 
för terminalernas verksamhet. Kostnader 
uppstår när kvalitetssäkringssystemet ISO 
9001:2000 skall införas samt utvecklas och 
upprätthållas. Det har beräknats att priset för 
införande av kvalitetssäkringssystemet blir ca 
7 500 euro per terminal. De årliga under-
hålls- och utvecklingskostnaderna har beräk-
nats till 1 000 euro/terminal. Flera hamnar 
och terminaler har redan det nämnda kvali-
tetssäkringssystemet, och då uppstår till den-
na del inga kostnader. 

Terminalerna kan också åsamkas kostnader 
av de kontroller som Sjöfartsverket utför. 
Om kvalitetssystemet fungerar vid termina-
len och det utvecklas och sköts, uppbärs inga 
kostnader för den första kontrollen. Om ter-
minalen inte har något kvalitetssystem eller 
om systemet är bristfälligt gör Sjöfartsin-
spektionen en ny kontroll, och då tillämpas 
lagen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992). Då motsvarar avgiften det själv-
kostnadsvärde som nämns i lagens 6 §.  

De stuveriföretag eller terminalorganisatio-
ner som verkar vid terminalerna åsamkas inte 
bara kostnader av att de i lagförslaget angiv-
na kraven genomförs, utan det ger dem också 
fördelar. Verksamheten blir effektivare när 
en oberoende utomstående part bedömer 
verksamheten och när kvalitetssäkringssy-
stemet har införts. När ett system enligt bulk-
lastdirektivet införs vid terminalerna innebär 
det sannolikt också mer utbildning för perso-
nalen. För att få i gång och upprätthålla verk-
samheten borde terminalerna grunda motsva-
rande arbetsgrupper som företagen i dag 
grundar för att skaffa och upprätthålla miljö-
certifikat. Man kan bedöma att för den som 
leder en sådan arbetsgrupp blir det i det när-
maste en uppgift på heltid, vilket ger termi-
nalerna ökade kostnader. Till vissa delar 
kunde arbetsuppgifterna i terminalerna even-
tuellt också utvärderas eller fördelas på nytt, 
vilket skulle minska företagens interna kost-
nader för införandet av bulklastdirektivet. 
 
4.3. Verkningar för rederier och fartyg 

Även rederierna måste beakta de nya skyl-
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digheter som åläggs fartygets befälhavare i 
den föreslagna lagen. Målet är att alla i lagen 
avsedda fartyg som transporterar bulklast till 
hamnar i Finland skall behandlas på samma 
sätt. Avgifterna för Sjöfartsverkets prestatio-
ner drabbar på samma sätt alla bulkfartyg, för 
Sjöfartsverket uppbär en avgift av redaren el-
ler dennes representant i Finland endast för 
extra kontroller på grund av felaktiga förfa-
randen. Rederierna behöver inte införa certi-
fierade kvalitetssäkringssystem. Man kan 
utgå från att lagen förbättrar befälhavarnas 
möjligheter att ingripa i terminalförfaranden 
som de anser vara felaktiga.  
 
4.4. Miljökonsekvenser 

Ett av de viktigaste målen med bulklastdi-
rektivet och den här föreslagna lagen är att 
säkerställa att lastningen eller lossningen av 
fartyget inte medför fara för den marina mil-
jön. Vissa fartyg utgör på grund av sitt dåliga 
skick eller de förfaranden som iakttas en risk 
för sjösäkerheten och den marina miljön. 
Därför finns i den föreslagna lagen och i den 
kommunikationsministeriets förordning som 
utfärdas med stöd av lagen noggranna be-
stämmelser om förfarandena vid lastning och 
lossning. När lastning och lossning sker på 
ett säkert sätt minskar antalet olyckor, och 
därmed påverkas skyddet av den marina mil-
jön. 

Säkerheten och skyddet av den marina mil-
jön säkerställs genom förfarandena mellan 
fartygets befälhavare och terminalrepresen-
tanten. Hit hör bl.a. en klar uppgiftsfördel-
ning mellan befälhavaren och terminalrepre-
sentanten när det gäller lastning och lossning, 
säkrad kommunikation under pågående last-
ning och lossning samt vissa obligatoriska 
meddelanden som skall garantera att både be-
fälhavaren och terminalen får tillräcklig in-
formation. 
 
5.  Beredningen av proposit ionen 

5.1. Beredningsskeden och beredningsma-
terial 

För att verkställa bulklastdirektivet tillsatte 
kommunikationsministeriet den 4 december 
2002 en arbetsgrupp för att bereda lagstift-

ningen om bulkfartyg. Arbetsgruppen hade i 
uppgift att utarbeta ett förslag till regeringens 
proposition om nationell verkställighet av 
bulklastdirektivet. I propositionen skulle en-
ligt uppdraget ingå förslag till lösning av frå-
gan om vilken myndighet som skulle sköta 
de i bulklastdirektivet angivna uppgifterna, 
vilken myndighet som skulle berättigas att 
besluta om temporära tillstånd enligt artikel 6 
i bulklastdirektivet samt vilken myndighet 
som skulle säkerställa att terminalerna upp-
fyller kraven enligt bilaga II till bulklastdi-
rektivet.  

I arbetsgruppen ingick företrädare för 
kommunikationsministeriet, Sjöfartsverket, 
inrikesministeriets kommunavdelning, soci-
al- och hälsovårdsministeriets arbetarskydds-
avdelning, Finlands Hamnförbund, Suomen 
Lastauttajain Liitto (nuvarande Satamaopera-
attorit ry) samt Pohjolan Voima Oyj. 
 
 
5.2. Remissutlåtanden  

Utlåtanden om arbetsgruppens förslag in-
begärdes från social- och hälsovårdsministe-
riets arbetarskyddsavdelning, inrikesministe-
riets kommunavdelning, justitieministeriet, 
finansministeriet, handels- och industrimini-
steriet, Sjöfartsverkets sjöfartsavdelning, Sjö-
fartsverkets regionala inspektionsenheter, 
mätteknikcentralen, American Bureau of 
Shipping, Bureau Veritas, DNV Certification 
Oy Ab, Germanischer Lloyd, Skogsindustrin 
rf, Lloyd’s Register of Shipping, Rahtialu-
syhdistys, SFS-Sertifiointi Oy, Finlands 
Sjömans-Union rf, Finlands Maskinbefäls-
förbund rf, Finlands Skeppsbefälsförbund rf, 
Suomen Lastauttajain Liitto ry, Finlands 
Hamnförbund, Finlands Rederiförening rf, 
Industrins och Arbetsgivarnas Centralför-
bund, Ålands Redarförening rf samt Öljy- ja 
Kaasualan Keskusliitto. 

Utlåtanden har sänts in av social- och häl-
sovårdsministeriets arbetarskyddsavdelning, 
inrikesministeriets kommunavdelning, justi-
tieministeriet, finansministeriet, handels- och 
industriministeriet, Sjöfartsverket, Finska vi-
kens inspektionsenhet, Bottniska vikens in-
spektionsenhet, Fraktfartygsförening rf, 
Skogsindustrin rf, Finlands Sjömans-Union 
rf, Mättteknikens central, Finlands Hamnför-
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bund, Hamnoperatörerna (Finlands Stuvare-
förbund), Finlands Rederiförening rf samt 
Ålands Redarförening rf. 

Förslagen i propositionen har i utlåtandena 
allmänt ansetts vara ändamålsenliga och vär-
da att stödjas. Flera av dem som gav utlåtan-
den hade varit företrädda i den av kommuni-
kationsministeriet tillsatta arbetsgruppen el-
ler hörts vid arbetsgruppens sammanträden, 
så de hade fått de flesta för dem viktiga syn-
punkterna beaktade redan i beredningsskedet.  

Justitieministeriet koncentrerade sig i sitt 
utlåtanden bl.a. på att precisera definitioner-
na och fullmaktsbestämmelserna i den före-
slagna lagen, på att precisera bedömningsor-
ganens uppgifter och ställning ur förvalt-
ningslagens synvinkel samt på att höja ab-
straktionsnivån i befälhavarnas och terminal-
representanternas uppgifter i den föreslagna 
lagen.  

Social- och hälsovårdsministeriets arbetar-
skyddsavdelning fäste uppmärksamhet vid de 
bestämmelser i förslaget som gällde arbetar-
skyddets område samt vid vikten av att ma-
skiner och utrustning används rätt och säkert 
med tanke på sjösäkerheten och arbetarskyd-
det. 

Inrikesministeriets kommunavdelning 
framhöll att Sjöfartsverkets uppgifter borde 
definieras mer exakt och att bestämmelserna 
i utkastet till förordning borde motiveras mer 
i detalj.  

Finansministeriet fäste uppmärksamhet vid 
bedömningsorganets uppgifter och roll, be-
dömningsorganets ställning när det gäller att 
utföra en uppgift inom den offentliga förvalt-
ningen och vid behovet att precisera den fö-
reslagna lagens verkningar när det gäller Sjö-
fartsverkets arbetsbörda och uppbörden av 
avgifter. 

Handels- och industriministeriet föreslog 
ändringar i ackrediteringskravet i definitio-
nen av bedömningsorganet, i övergångsbe-
stämmelserna, i skyldigheten att ömsesidigt 
erkänna bedömningsorgan samt i Sjöfarts-
verkets befogenheter. 

Sjöfartsverket konstaterade att de föreslag-
na bestämmelserna i 5 § om fullmakt för 
statsrådet att utfärda förordning gäller bl.a. 
fartygens lastrum, den utrustning som an-
vänds för lastning och lossning, terminaler-
nas lämplighet för lastning och lossning av 

fast bulklast, det närmare innehållet i skyl-
digheten för fartygets befälhavare och termi-
nalen att lämna information, närmare defini-
tion av befälhavarens uppgifter före lastning 
eller lossning samt närmare definition av 
terminalrepresentantens uppgifter före last-
ning eller lossning. 

Därmed föreslås i propositionen att det ge-
nom författningar på lägre nivå skall utfärdas 
bestämmelser om rätt tekniska frågor. Enligt 
Sjöfartsverkets funktion Sjösäkerhet är 
kommunikationsministeriets förordning som 
lagstiftningsnivå tillräcklig och praktiskt 
fungerande. Vidare påpekade Sjöfartsverket 
att Sjöfartsverkets i 9 § föreslagna uppgift att 
utnämna bedömningsorgan inte tillräckligt 
tydligt framgår av förslaget.  

Finska vikens inspektionsenhet konstatera-
de i sitt utlåtande att omkring 44 % av bulk-
fartygens besök i finska hamnar sker inom 
dess ansvarsområde. För att övervakningen 
inom byråns område skall kunna bli effektiv 
borde en sjöfartsinspektör anställas för upp-
giften. Bottniska vikens inspektionsenhet 
hade ingenting att anmärka om arbetsgrup-
pens betänkande.  

Skogsindustrin rf ansåg i sitt betänkande att 
arbetsgruppens förslag var sakliga och mot-
svarade direktivet. I de viktigaste hamnarna 
som anlitas av skogsindustrin är flera av de 
säkerhetsgaranterande åtgärder som ingår i 
förslaget antingen redan praxis eller så är be-
redskapen att införa dem god, enligt Skogs-
industrin rf:s åsikt. Som en brist ser Skogsin-
dustrin rf att vissa för lagförslaget väsentliga 
definitioner, t.ex. vilka typer av fartyg eller 
laster som berörs av lagen, anges bara i form 
av hänvisningar till internationella avtal. 
Skogsindustrin rf. föreslog att denna typ av 
definitioner som sådana skall tas in i moti-
veringen till lagförslaget.  

Hamnoperatörerna rf  föreslog i sitt utlå-
tande en ändring av 4 § i den föreslagna la-
gen så att terminaloperatörerna inte skall ges 
uppgifter som avser kontroll av bulkfarty-
gens operativa lämplighet. Enligt Hamnope-
ratörerna rf skall det primära kontrollansvaret 
till denna del ligga på fartygets befälhavare 
och de myndigheter som övervakar fartygen. 
Som bilaga till direktivet finns en förteckning 
som är mer omfattande än den föreslagna la-
gen och som innehåller kontrollskyldigheter 
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som det enligt Hamnoperatörerna rf inte är 
terminaloperatörens sak att sköta.  

Finlands Skeppsbefälsförbund konstaterar i 
sitt utlåtande att till den del som de interna-
tionella reglerna på grund av EG-direktivet 
ändras att motsvara den internationella sjösä-
kerhetsorganisationen IMO:s bestämmelser, 
anser förbundet att ändringarna är motivera-
de. IMO:s bestämmelser om fartygets verk-
samhet konstateras till denna del vara à jour 
och trenden i dem riktig. Hamnverksamheten 
borde till denna del fås att motsvara den re-
glerade fartygsverksamheten. Samarbetet 
mellan fartyget och hamnen borde löpa så 
smidigt som möjligt. Skeppsbefälsförbundet 
betonar att det i hamnen bör finnas en i last-
hantering insatt person som ansvarar för last-
ningen. Fartygets befälhavare borde enligt 
förbundet ges möjligheter att sätta sig in i 
lastningsgrunderna utan onödiga störande 
element. 

Fraktfartygsföreningen rf konstaterade att 
en förbättrad säkerhet för bulkfartyg uppnås 
vid lastnings- och lossning genom att reglera 
verksamheten i den gråa zonen mellan hamn-
terminalen och fartyg. Eftersom EU-
direktivet om fastställande av harmoniserade 
krav och förfaranden för säker lastning och 
lossning av bulkfartyg trädde ikraft i februari 
2002 skall Finland sköta implementerings-
proceduren på motsvarande sätt och med 
motsvarande tidtabell som de övriga med-
lemsländerna.  

Finlands Sjömans-Union konstaterar i sitt 
utlåtande att förslaget torde motsvara direkti-
vets syfte, men att förslaget inte tar ställning 
till de olägenheter som vintertrafiken medför 
när det gäller fartygssäkerheten vid ankomst 
till hamn. Finlands Sjömans-Union föreslår 
att lagens tillämpningsområde i syfte att ga-
rantera fartygets och besättningens, hamn-
personalens samt terminalarbetarnas säkerhet 
borde definieras på ett övergripande sätt och 
att de risker som vinterförhållandena medför 
borde beaktas. Vidare föreslår Finlands Sjö-
mans-Union att talrika bestämmelser gällan-
de fartygets ankomst till terminalen, närmast 
förtöjningen vid kajen, borde tas in i lagen.  

Finlands Rederiförening rf och Ålands Re-
darförening rf framhåller i sitt gemensamma 
utlåtande att syftet med den föreslagna lagen 
är att verkställa Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2001/96/EG om fastställande av 
harmoniserade krav och förfaranden för sä-
ker lastning och lossning av bulkfartyg. Fö-
reningarna har inga egentliga anmärkningar 
mot förslaget som helhet, men föreslår vissa 
ändringar i de föreslagna definitionerna av 
kombinationsfartyg och begär att fullmakter-
na när det gäller förodningsförslagets avsnitt 
om terminalrepresentantens uppgifter skall 
preciseras.  

Finlands Hamnförbund och mätteknikcen-
tralen hade ingenting att anmärka med anled-
ning av arbetsgruppens förslag. 

 
 
 

 

DETALJMOTIVERING 

 
1.  Lagförslaget  

1 §. Lagens syfte. Syftet med lagen är att 
verkställa Europaparlamentets och Europeis-
ka unionens råds direktiv 2001/96/EG om 
fastställande av harmoniserade krav och för-
faranden för säker lastning och lossning av 
bulkfartyg, sådant det lyder ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/84/EG, nedan bulklastdirektivet. Ge-
nom det sistnämnda direktivet ändrades arti-
kel 3.2 i det först nämnda direktivet så att 

med 1974 års SOLAS-konvention avses den 
internationella konventionen om säkerheten 
för människoliv till sjöss samt protokoll och 
ändringar i gällande version. Ändringen in-
nebär att skyldigheterna enligt bulklastdirek-
tivet automatiskt förändras när 1974 års SO-
LAS-konvention ändras. Syftet med be-
stämmelsen är att direktivets bestämmelser 
skall stämma överens med bestämmelserna i 
de internationella avtal som ingåtts inom In-
ternationella sjöfartsorganisationen IMO. 

Syftet med lagen är att förbättra bulkfarty-



 RP 87/2004 rd  
  
    

 

11

gens säkerhet genom att stärka förfarandena 
vid lastning och lossning och agerandet i fall 
av problem. Utanför syftet och tillämpnings-
området för den föreslagna lagen blir andra 
fartygstyper och laster än vissa typer av bulk-
fartyg som transporterar fast bulklast.  

Säkerheten förbättras genom att man mins-
kar riskerna till följd av oskicklig lastning 
och lossning. Riskerna minskas genom för-
bättrande av samarbetet mellan fartygen och 
terminalerna, genom enhetliga kontaktförfa-
randen samt genom lämplighetskriterier för 
fartygen och terminalerna.  

2 §. Tillämpningsområde. Lagens tillämp-
ningsområde omfattar alla de i artikel 3.4 i 
bulklastdirektivet avsedda bulkfartyg som 
använder terminaler för lastning eller loss-
ning av fast bulklast i hamnar i Finland. La-
gen tillämpas på alla bulkfartyg som uppfyl-
ler ovan nämnda kriterier, oberoende av vil-
ken flagg de för. Av artikel 2.1. punkt 1 i 
bulklastdirektivet samt definitionen i artikel 
3.4 följer att lagen inte tillämpas på alla far-
tyg som transporterar fast bulklast, oberoen-
de av storlek.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om vissa 
undantag i lagens tillämpningsområde. Det 
första undantaget gäller anläggningar som 
endast i undantagsfall används för lastning 
och lossning av torr last i bulk. Sådana fall 
kan t.ex. vara något slag av nödsituationer, 
där terminalens normala lastnings- eller loss-
ningsanläggningar inte kan användas. Det 
andra undantaget i lagens tillämpningsområ-
de gäller bulkfartygets utrustning. Om last-
ningen eller lossningen av ett bulkfartyg sker 
med fartygets egen utrustning, tillämpas la-
gen inte. På de nämnda undantagsfallen till-
lämpas dock bestämmelserna i regel VI/7 i 
bilagan till 1974 års SOLAS-konvention, 
som gäller säker lastning av bulklast, säker-
ställande av bulkfartygets stabilitet samt 
skyddande av fartygets konstruktioner. 

Paragrafens 3 mom. gäller arbetarskydds-
frågor. Enligt momentet gäller i fråga om ar-
betarskydd och arbetarskyddsmyndigheternas 
övervakning vad som särskilt föreskrivs om 
saken. Bestämmelser om arbetarskyddsfrågor 
finns i arbetarskyddslagen (738/2002), och 
syftet med lagen sägs vara att förbättra ar-
betsmiljön och arbetsförhållandena för att 
trygga och upprätthålla arbetstagarnas arbets-

förmåga samt förebygga och förhindra 
olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar och and-
ra sådana olägenheter för arbetstagarnas fy-
siska och mentala hälsa, som beror på arbetet 
och arbetsmiljön. Det innebär att de frågor i 
bulklastdirektivet som gäller arbetarskydd 
regleras i lagen i fråga och i författningar på 
lägre nivå som utfärdas med stöd av den.  

I paragrafens 4 mom. hänvisas i informa-
tionssyfte också till för Finland bindande in-
ternationella avtal. Avtal som har betydelse 
med tanke på lastning och lossning av bulk-
last är bl.a. 1974 års SOLAS-konvention om 
säkerheten för människoliv till sjöss. Dessut-
om binds Finland av vissa internationella av-
tal för stuveribranschen samt de avtal inom 
den Internationella arbetsorganisationen som 
Finland har ratificerat eller godkänt. Med-
lemsstaterna i Europeiska gemenskapen har 
på olika sätt infört de ovan nämnda avtalen 
jämte senare tillfogade protokoll och änd-
ringar, och gemenskapens lagstiftning är inte 
till alla delar harmoniserad när det gäller 
ovan nämnda bestämmelser.  

3 §. Definitioner. I paragrafen definieras 
vissa begrepp som förekommer i lagen.  

I 1 punkten definieras begreppet internatio-
nella konventioner. Med internationella kon-
ventioner avses de konventioner som anges i 
artikel 2.1 i rådets direktiv 95/21/EG om till-
lämpning av internationella normer för sä-
kerhet på fartyg, förhindrande av förorening 
samt boende- och arbetsförhållanden ombord 
på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar 
och framförs i medlemsstaternas territorial-
vatten, sådana de är definierade genom Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 
2001/106/EG samt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/84/EG. Det senare direk-
tivet 2002/84/EG gäller ändring av direktiven 
om sjösäkerhet och förhindrande av förore-
ning från fartyg och har nära samband med 
den s.k. COSS-förordningen. COSS-
förordningen är Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 2099/2002 om inrät-
tande av en kommitté för sjösäkerhet och 
förhindrande av förorening från fartyg 
(COSS-kommittén) och om ändring av för-
ordningen om sjösäkerhet och förhindrande 
av förorening från fartyg.  

Med internationella konventioner avses de 
konventioner jämte ändringar som anges i ar-
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tikel 2.1 i rådets direktiv 95/21/EG, nedan 
PSC-direktivet, om tillämpning av interna-
tionella normer för säkerhet på fartyg, för-
hindrande av förorening samt boende- och 
arbetsförhållanden ombord på fartyg som an-
löper gemenskapens hamnar och framförs i 
medlemsstaternas territorialvatten. I enlighet 
med Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/106/EG avses följande konventioner:  

1) 1966 års internationella lastlinjekonven-
tion (LL 66) 

2) 1974 års SOLAS-konvention om säker-
heten för människoliv till sjöss (SOLAS 74) 

3) 1973 års internationella konvention om 
förhindrande av förorening från fartyg och 
1978 års protokoll till denna (MARPOL 
73/78) 

4) 1978 års internationella konvention om 
normer för sjöfolks utbildning, certifiering 
och vakthållning (STCW 78) 

5) 1972 års konvention om internationella 
regler för förhindrande av kollisioner till 
sjöss (COLREG 72) 

6) 1969 års internationella konvention om 
skeppsmätning, (ITC 69) och 

7) 1976 års konvention om miniminormer i 
handelsfartyg (ILO No 147). 

Ovan nämnda konventioner jämte ändring-
ar är i kraft med stöd av artikel 2.1 och 2.2 
punkt n i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 2099/2002, om inte annat 
följer av beslut i kommittén för sjösäkerhet 
och förhindrande av förorening från fartyg 
(COSS-kommittén). COSS-kommittén kan 
fatta ett sådant beslut i enlighet med artikel 5 
om förfarande för kontroll av överensstäm-
melse i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 2099/2002. 

I 2 punkten definieras SOLAS-
konventionen, varmed avses 1974 års inter-
nationella konvention om säkerheten för 
människoliv till sjöss och bilagorna till den 
jämte ändringar. De ändringar som till denna 
del gjorts i SOLAS-konventionen är i kraft i 
gällande lydelse enligt artikel 12 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 
2099/2002 på samma grunder som ovan har 
förklarats i samband med de sju internatio-
nella konventionerna.  

I 3 punkten definieras BLU-koden, varmed 
avses koden för säker lastning och lossning 
av bulkfartyg, sådan den lyder i bilagan till 

IMO:s resolution A.862 (20). Eventuella 
ändringar i BLU-koden är jämte ytterligare 
ändringar i kraft på samma sätt som förkla-
rats i samband med de två föregående punk-
terna. Detta bygger på artikel 2.1 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 
2099/2002 och artikel 3.3 i bulklastdirekti-
vet, där BLU-koden ursprungligen finns de-
finierad. Eftersom BLU-koden bygger på 
IMO:s cirkulär är alla ändringar i den samt 
eventuella senare ändringar automatiskt i 
kraft med stöd av artikel 2.1 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 
2099/2002. 

Till de delar som nämns i 1–3 punkten har 
gemenskapen fått uteslutande behörighet på 
det sätt som föreskrivs i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 2099/2002. 

I 4 punkten definieras begreppet bulkfar-
tyg. Med bulkfartyg avses fartyg enligt defi-
nitionen i regel IX/1.6 i bilagan till 1974 års 
SOLAS-konvention och tolkningen i resolu-
tion nr 6 från 1997 års SOLAS-konferens, 
dvs.  

a) fartyg byggda med enkelt däck, topp-
vingtankar och hoppertankar i lastrummen, 
vilka huvudsakligen är avsedda att frakta torr 
last i bulk, eller 

b) malmfartyg, varmed avses havsgående 
fartyg med enkelt däck med två längsgående 
skott och dubbel botten i hela lastlådan, vilka 
är avsedda att frakta malm endast i de mel-
lersta lastrummen, eller 

c) kombinationsfartyg enligt definitionen i 
regel II-2/ 3.27 i bilagan till 1974 års SO-
LAS-konvention. Enligt denna regel avses 
med kombinationsfartyg ett tankfartyg plane-
rat för att transportera olja eller alternativa 
fasta bulklaster.  

I 5 punkten definieras torr last i bulk och 
fast bulklast. Artikel 3.5 i bulklastdirektivet 
hänvisar i fråga om definitionen av torr last i 
bulk till regel XII/1.4 i bilagan till 1974 års 
SOLAS-konvention. Detta XII kapitel inne-
håller ytterligare krav som skall ställas på 
bulkfartygens säkerhet. Enligt regel 1.4 avses 
med fast bulklast vilket som helst icke fly-
tande eller gasformigt material, som består 
av partikelkombinationer, korn eller vilket 
som helst annat material som i regel har en-
hetlig beskaffenhet och som lastas direkt i 
fartygets lastrum utan någon behållare (con-
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tainment) mellan fartyget och lasten. Enligt 
denna regel hör fartyg som transporterar 
spannmål inte till bulkfartyg för torr last i 
bulk eller fast bulklast.  

I 6 punkten definieras begreppet spannmål, 
varmed avses spannmål enligt definitionen i 
regel VI/8.2 i bilagan till 1974 års SOLAS-
konvention, dvs. vete, majs (i korn), havre, 
råg, korn, ris, baljväxter, frön samt av nämn-
da produkter förädlade produkter, som till 
sina egenskaper motsvarar korn i naturligt 
tillstånd.  

I 7 punkten definieras begreppet terminal, 
varmed avses varje fast, flytande eller rörlig 
anläggning som är utrustad och används för 
att lasta eller lossa torr last i bulk i eller ur 
bulkfartyg. 

I 8 punkten definieras begreppet terminal-
operatör, varmed avses terminalens ägare, 
som har ansvaret för den lastning eller loss-
ning av ett bulkfartyg som utförs vid termi-
nalen. Med terminaloperatör kunde avses 
också en annan aktör till vilken ägaren har 
överfört ansvaret. I regel är det frågan om ett 
i hamnen verksamt stuveriföretag, som med 
fartygets befälhavare eller dennes represen-
tant kommer överens om de praktiska last-
nings- eller lossningsarrangemangen. För 
lastningen eller lossningen kan i lagens me-
ning även ansvara ett hamnbolag eller hamn-
verk som bedriver stuveriverksamhet, en in-
dustrianläggning eller något annat företag 
som bedriver stuveriverksamhet.  

I 9 punkten definieras begreppet terminal-
representant, varmed avses en person som ut-
setts av terminaloperatören, och som har det 
övergripande ansvaret för och bestämmande-
rätten över det praktiska genomförandet av 
lastningen och lossningen av bulkfartyget vid 
terminalen. Med terminalrepresentant avses 
också en person som av terminaloperatören 
utnämnts att kontrollera förberedandet eller 
avslutandet av lastningen eller lossningen vid 
terminalen. 

Enligt 10 punkten avses med befälhavare 
den person som för befäl på ett bulkfartyg, 
eller en annan person som hör till däcks- eller 
enhetsbefälet, som av befälhavaren har ut-
setts att ansvara för lastnings- eller loss-
ningsuppgifter enligt denna lag.  

I 11 punkten definieras begreppet flaggsta-
tens administration, varmed avses de behöri-

ga myndigheterna i den stat vars flagg bulk-
fartyget har rätt att föra. 

I 12 punkten definieras begreppet hamn-
statskontrollmyndighet, varmed avses den di-
rektör vid Sjöfartsverket som ansvarar för 
sjösäkerheten eller en av honom förordnad 
tjänsteman. 

I 13 punkten definieras begreppet lastin-
formation, varmed här avses de upplysningar 
om lasten som finns angivna i förordningen 
om ikraftträdande av ändringar i bilagan till 
1974 års konvention om säkerheten för män-
niskoliv till sjöss (FördrS 108/1993). Lastin-
formationen skall enligt förordningen i fråga 
ges skriftligt och uppgifterna lämnas till far-
tygets befälhavare innan lastningen inleds. 
Lastinformationen skall innehålla bl.a. en be-
skrivning av den last som skall transporteras 
och av dess kvantitet. 

I 14 punkten definieras begreppet last-
nings- eller lossningsplan. Vid lastning eller 
lossning av ett bulkfartyg skall följas en last-
nings- eller lossningsplan. Denna plan defi-
nieras genom en hänvisning till regel VI/7.3 i 
bilaga till 1974 års SOLAS- konvention samt 
till bihang 2 till BLU-koden. Enligt BLU-
koden skall lastnings- eller lossningsplanen 
innehålla bl.a. uppgifter om lasten, fartyget, 
antalet personer som arbetar med lastningen 
eller lossningen samt lossning av sista last 
vid terminalen.  

Enligt 15 punkten avses med checklista för 
säkerheten i gränssnittet mellan fartyg och 
hamn den checklista som definieras i kapitel 
4 i BLU-koden. I kapitlet fastställs säker-
hetskrav vid lastning och lossning. Checklis-
tan och dess form finns fastställda i bihang 3 
till BLU-koden. 

Enligt 16 punkten avses med deklaration av 
bulkdensiteten de upplysningar om lastens 
bulkdensitet som skall lämnas enligt regel 
XII/10 i bilagan till 1974 års SOLAS-
konvention. Dessa upplysningar avser lastens 
vikt samt densitet. 

Enligt 17 punkten avses med certifierat 
kvalitetssäkringssystem ett system enligt 
standarden ISO 9001:2000 eller motsvarande 
system, som enligt artikel 5.1 punkt 4 i bulk-
lastdirektivet kontrolleras enligt riktlinjerna i 
standarden ISO 10011:1991 eller en likvär-
dig standard som minst ställer samma krav. 
Den nämnda standarden ISO 10011:1991 
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gäller inte längre som standard, utan har er-
satts av standarden ISO 19011:2002. Bulk-
lastdirektivet måste i Finland verkställas som 
sådant, så i 3 § föreslås bli hänvisat uttryck-
ligen till den standard som finns nämnd i di-
rektivet. Den ändring som i jämförelse med 
arbetsgruppens betänkande har gjorts vid den 
fortsatta beredningen av lagförslaget bygger 
på handels- och industriministeriets utlåtan-
de. Genom att införa en skyldighet att iaktta 
standarden ISO 9001:2000 säkerställs bl.a. 
att utbildningen av de personer som deltar i 
lastning och lossning av fartyg är ordnad på 
lämpligt sätt. 

I 18 punkten definieras begreppet bedöm-
ningsorgan, varmed avses företag eller orga-
nisationer som certifierar terminaloperatö-
rens kvalitetssäkringssystemen, med de rätts-
verkningar som avses i denna lag. Efter den 
övergångsperiod som anges i 26 § förutsätts 
terminaloperatören ha ett sådant certifikat för 
att få verka i en terminal som används för 
lastning eller lossning av torr last i bulk. 

Om bedömningsorganet och dess uppgifter 
finns bestämmelser i 10 § 1 mom. Bestäm-
melser om ömsesidigt erkännande av be-
dömningsorgan i andra stater inom Europeis-
ka ekonomiska samarbetsområdet finns i 10 
§ 2 mom. Ett sådant bedömningsorgan kunde 
utföra certifiering av kvalitetssäkringssystem 
i Finland enligt lagstiftningen i medlemssta-
ten i fråga. Kontrollen av bedömningsorgan i 
andra EES-stater sköts av de behöriga myn-
digheterna i respektive stat enligt det landets 
lagstiftning.  

4 §. Krav med avseende på bulkfartygens 
lämplighet ur operativ synvinkel. Terminal-
operatörerna skall säkerställa att bulkfartyget 
ur operativ synvinkel är lämpligt för lastning 
eller lossning av fast bulklast. Härvid beaktas 
bl.a. att bulkfartygets lastrum och lucköpp-
ningar är tillräckligt stora och att systemen 
för styrning av luckorna och framdrivnings-
maskinerierna i lastrummet är i fungerande 
skick. Syftet med detta krav är att främja sä-
kerheten för de anställda både på fartyget och 
vid terminalen.  

I 2 mom. bestäms att Sjöfartsverket är 
skyldigt att med behövliga mellanrum utföra 
kontroller av terminaler och bulkfartyg för att 
säkerställa att terminaloperatörerna iakttar 
sina skyldigheter enligt 1 mom. 

Närmare föreskrifter om de ovan nämnda 
kraven kan utfärdas genom kommunika-
tionsministeriets förordning. De omständig-
heter som kan regleras genom förordning är 
bl.a. tekniska krav på lastluckor, lastnings-
räknare, framdrivningsmaskinerier och andra 
tekniska omständigheter som påverkar last-
ning och lossning av bulklaster samt den 
däcksutrustning som används vid förtöjning 
och ankring av fartyget.  

5 §. Lämplighetskrav för terminaler. Denna 
paragraf innehåller bestämmelser om termi-
nalernas lämplighet. Här finns bl.a. bestäm-
melser om att bulkfartyget skall kunna förtö-
jas säkert vid lastnings- eller lossningsanord-
ningen, om att anordningarna skall uppfylla 
vissa kriterier och vara i funktionsdugligt 
skick. Som stöd vid lastning eller lossning 
skall anlitas den i 3 § nämnda terminalrepre-
sentanten. Närmare föreskrifter om kraven på 
terminalernas lämplighet skall ingå i 3 § i 
kommunikationsministeriets förordning. Ge-
nom förordningen verkställs bestämmelserna 
i bilaga II till direktivet.  

Vidare krävs att terminalen har utarbetat 
informationsbroschyrer som innehåller de 
krav som anges i denna lag samt i bestäm-
melser och föreskrifter som har utfärdats med 
stöd av den. Närmare föreskrifter om bro-
schyrernas innehåll utfärdas genom kommu-
nikationsministeriets förordning. I broschy-
rerna skall bl.a. stå vilken information som 
innan lastningen eller lossningen inleds skall 
lämnas till bulkfartygets befälhavare om ter-
minalpersonalen, om vattendjupet i hamnen, 
om terminalens lastnings- och lossningsan-
ordningar samt om minimi- och maximiläng-
derna på fartyg vilkas last terminalen kan 
hantera.  

I 1 mom. 4 punkten föreskrivs att termina-
len skall ha utvecklat och genomfört ett certi-
fierat kvalitetssäkringssystem, som uppfyller 
kraven enligt standarden ISO 9001:2000 eller 
motsvarande standard. Dessutom åläggs ter-
minaloperatören i 1 mom. 4 punkten att sä-
kerställa att kvalitetssäkringssystemet upp-
rätthålls genom att det uppdateras för att 
motsvara förändringar vid terminalen. Sjö-
fartsverket utser de bedömningsorgan som 
avses i denna lag på det sätt som anges i 10 
§. Sjöfartsverket skall genom regelbundna 
kontroller säkerställa att terminalerna har 
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uppfyllt bestämmelserna om kvalitetssyste-
met. Kvalitetssäkringssystemet kontrolleras 
enligt riktlinjerna i ISO-standarden 
10011:1991 eller en likvärdig standard. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs att genom 
kommunikationsministeriets förordning kan 
utfärdas närmare föreskrifter om förutsätt-
ningarna för säker lastning och lossning av 
bulkfartyg, om terminalens informationsbro-
schyrer och innehållet i dem, om kraven på 
säker lastning och lossning av bulkfartyg i 
samband med det certifierade kvalitetssäk-
ringssystemet och om certifieringsförfaran-
den. 

6 §. Temporärt tillstånd. I denna paragraf 
finns bestämmelser om s.k. temporära till-
stånd. Sjöfartsverket kunde bevilja de termi-
naler som ännu inte har ett kvalitetssäkrings-
system tillstånd att bedriva verksamhet i 
högst tolv månader. Ett sådant temporärt till-
stånd kunde beviljas endast nyligen inrättade 
terminaler. Därmed avses nya terminalopera-
törer som vill komma in i branschen och som 
har för avsikt att inleda verksamhet som av-
ser lastning eller lossning av fast bulklast i en 
hamn i Finland med egna eller hyrda last-
nings- eller lossningsanordningar. Termina-
len skall finnas i en hamn som kan anlöpas 
av sådana fartyg som avses i 3 § 4 punkten i 
lagförslaget. Terminaloperatören måste skaf-
fa det temporära tillståndet innan verksamhe-
ten inleds. Innan tillståndet beviljas måste 
dock terminalen, i praktiken terminaloperatö-
ren, skriftligen visa att den har en plan för in-
förande av ett certifierat kvalitetssäkringssy-
stem i enlighet med 5 § 1 mom. 4 punkten.  

I lagens övergångsbestämmelser finns före-
skrivet att 6 § 1 mom. när lagen träder i kraft 
kan tillämpas också på existerande terminaler, 
om ansökan om tillämpning av lagrummet 
sänds in till Sjöfartsverket inom tre månader 
från lagens ikraftträdande. Övergångsbe-
stämmelsen behövs eftersom lagen inte kan 
träda i kraft före den 1 mars 2004, då bulk-
lastdirektivet enligt artikel 17.1 skall tilläm-
pas. Bulklastdirektivet förhindrar dock inte en 
övergångsbestämmelse av den föreslagna ty-
pen, eftersom direktivet inte definierar be-
greppet ”nyligen inrättad terminal” som an-
vänds i artikel 6. Enligt justitieministeriets 
förslag placeras denna precisering i lagens 
övergångsbestämmelser och inte t.ex. som 6 §.  

7 §. Befälhavarens uppgifter. Ansvarsför-
delningen mellan fartygets befälhavare och 
terminalrepresentanten definieras så att be-
fälhavarens uppgifter uppräknas i 7 § och 
terminalrepresentantens uppgifter i 8 §. Ge-
nom dessa paragrafer verkställs bestämmel-
serna i artikel 7 i bulklastdirektivet. 

I 1 mom. 1 punkten sägs att fartygets be-
fälhavare ansvarar för att det bulkfartyg som 
är under hans befäl lastas och lossas på ett 
säkert sätt.  

I 1 mom. 2 punkten sägs att fartygets be-
fälhavare skall ge fartygets identifierings-
uppgifter samt den information som behövs 
för att bulkfartyget skall kunna lastas och 
lossas på ett säkert sätt, enligt vad som när-
mare föreskrivs genom kommunikationsmi-
nisteriets förordning. Till de uppgifter som 
avses här hör bl.a. fartygets namn, IMO-
nummer, flagg, hemhamn samt lastnings- el-
ler lossningsplan. Vidare skall genom för-
ordning föreskrivas att dessa uppgifter skall 
lämnas till terminalen i god tid före fartygets 
beräknade ankomst till terminalen.  

Befälhavaren skall också innan lastningen 
inleds få den lastinformation som förutsätts i 
regel 2.2 i bilagan till 1974 års SOLAS-
konvention, samt vid behov en deklaration av 
den fasta bulklastens densitet. Lastinforma-
tionen är en förutsättning för att bulkfartyget 
skall kunna lastas. Om informationen inte 
finns, får lastningen inte ske. Att deklaratio-
nen av lastdensiteten saknas förhindrar inte 
lastningen. Närmare bestämmelser om saken 
utfärdas genom kommunikationsministeriets 
förordning.  

Befälhavarens ansvar för att bulkfartyget 
lastas eller lossas på ett säkert sätt innebär att 
han är skyldig att säkerställa att en person ur 
fartygets befäl före lastningen eller lossning-
en samt under arbetets gång övervakar ovan 
nämnda åtgärder och att tillräckliga försik-
tighetsåtgärder iakttas.  

Enligt 1 mom. 3 punkten skall terminalre-
presentanten till befälhavaren i enlighet med 
BLU-koden lämna information om hamnen, 
terminalen, lastningsförfaranden, lossning 
och andra motsvarande tekniska omständig-
heter på det sätt som närmare föreskrivs i 4 § 
i kommunikationsministeriets förordning. 
Här avses t.ex. information om hamnplatsens 
namn, lossningsanordningarnas egenskaper, 
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lastningsordning samt begränsningarna för 
lastande eller lossning av barlast. 

Enligt 2 mom. kan genom kommunika-
tionsministeriets förordning utfärdas närmare 
föreskrifter om befälhavarens uppgifter innan 
lasthanteringen inleds och under lastning el-
ler lossning. 

8 §. Terminalrepresentantens uppgifter. I 
paragrafens 1 mom. 1 punkt föreskrivs att 
terminalrepresentanten i enlighet med BLU-
koden skall lämna fartygets befälhavare in-
formation om hamnen, terminalen, lastnings-
förfaranden, lossning och motsvarande om-
ständigheter, enligt vad som närmare före-
skrivs genom kommunikationsministeriets 
förordning. Närmare bestämmelser om ter-
minalrepresentantens informationsskyldighet 
finns i 6 § i kommunikationsministeriets för-
ordning. Genom dessa bestämmelser verk-
ställs bestämmelserna i bilaga V till bulklast-
direktivet.  

I 1 mom. 2 punkten åläggs terminalrepre-
sentanten att försäkra sig om att fartygets be-
fälhavare så tidigt som möjligt har blivit un-
derrättad om innehållet i lastdeklarationsfor-
muläret. 

Enligt 1 mom. 3 punkten skall terminalre-
presentanten till fartygets befälhavare och 
hamnstatskontrollmyndigheten anmäla up-
penbara brister ombord på bulkfartyget. An-
mälan skall göras om säkerheten vid last-
ningen eller lossningen kunde äventyras. Vi-
dare ansvarar terminalrepresentanten enligt 4 
punkten för att fartygets befälhavare har kon-
taktinformationen till den för lastningen eller 
lossningen ansvariga terminalpersonalen el-
ler befraktaren samt att alla försiktighetsåt-
gärder vid lastning eller lossning iakttas. 
Dessa krav gäller samordnande av terminalen 
och bulkfartyget för lastning eller lossning 
samt för undvikande av olyckor.  

Enligt 2 mom. kan genom kommunika-
tionsministeriets förordning utfärdas närmare 
föreskrifter om terminalrepresentantens upp-
gifter innan lasthanteringen inleds och under 
lastning eller lossning samt om den informa-
tion som terminalen skall lämna till befälha-
varen. 

9 §. Förfaranden mellan bulkfartyg och 
terminal. I paragrafen regleras förfarandena 
mellan bulkfartyg och terminaler. Innan last-
ningen eller lossningen inleds skall befälha-

varen med terminalrepresentanten komma 
överens om en lastnings- eller lossningsplan 
enligt vad som närmare föreskrivs genom 
kommunikationsministeriets förordning. I 
ministeriets förordning föreskrivs att över-
enskommelsen skall ske enligt regel VI/7.3 i 
bilagan till 1974 års SOLAS-konvention, där 
den säkra lastvolymen definieras så att den 
inte äventyrar bulkfartygets säkerhet. Last-
nings- eller lossningsplanen skall utarbetas i 
den form som anges i bihang 2 till BLU-
koden. De godkända planerna skall fastställas 
genom både befälhavarens och terminalre-
presentantens underskrifter. Också eventuella 
ändringar i planen skall godkännas av båda 
parter, och den ändrade planen på nytt under-
tecknas av dem båda. Planerna och de god-
kända reviderade planerna skall förvaras på 
fartyget och i terminalen i sex månader.  

Närmare föreskrifter om utarbetande, be-
redning och godkännande av lastnings- eller 
lossningsplanen, om grunderna för förvaran-
de av planen och om förvaringstiden på far-
tyget och i terminalen kan utfärdas genom 
kommunikationsministeriets förordning. 

I 2 punkten föreskrivs att innan lastningen 
eller lossningen inleds skall checklistan för 
säkerheten i gränssnittet mellan fartyg och 
hamn gemensamt fyllas i och undertecknas 
av befälhavaren och terminalrepresentanten 
enligt vad som närmare föreskrivs i kommu-
nikationsministeriets förordning. I förord-
ningen föreskrivs att checklistan skall bygga 
på riktlinjerna i bihang 4 till BLU-koden. De 
gäller fartygets säkerhet under lastning eller 
lossning.  

I 3 punkten föreskrivs att mellan fartyget 
och terminalen skall upprättas och upprätt-
hållas fungerande kommunikation.  

I 4 punkten föreskrivs att befälhavaren och 
terminalrepresentanten leder lastningen eller 
lossningen enligt den överenskomna last-
nings- eller lossningsplanen. Terminalrepre-
sentanten ansvarar för lastningen eller loss-
ningen av den fasta bulklasten vad beträffar 
den lastrumsordning, kvantitet och lastnings- 
eller lossningstakt som anges i planen. Ter-
minalrepresentanten får inte avvika från den 
överenskomna lastnings- eller lossningspla-
nen utan att först ha samrått och upprättat en 
skriftlig överenskommelse med befälhavaren. 
Kommunikationen mellan fartyget och ter-
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minalen säkerställer att frågor som gäller 
lastningen eller lossningen kan besvaras och 
att snabba åtgärder kan vidtas i det fall att be-
fälhavaren eller terminalrepresentanten be-
stämmer att lastningen eller lossningen skall 
avbrytas.  

I 5 punkten föreskrivs att genom kommu-
nikationsministeriets förordning utfärdas fö-
reskrifter om förfarandena mellan befälhava-
ren och terminalrepresentanten när lastningen 
eller lossningen har avslutats samt om de 
frågor beträffande lossningen som skall ingå 
i det skriftliga avtalet, t.ex. eventuella skador 
på fartyget. Genom förordning skall bl.a. fö-
reskrivas att i det skriftliga avtalet mellan be-
fälhavaren och terminalrepresentanten skall 
bekräftas att lastningen eller lossningen har 
utförts i enlighet med lastnings- eller loss-
ningsplanen och eventuella ändringar i den. 
När det gäller lossning skall i det skriftliga 
avtalet också nämnas eventuella skador som 
åsamkats fartyget i samband med lossningen 
samt utförda reparationer och dessutom att 
lastrummen har tömts och rengjorts i enlighet 
med befälhavarens krav.  

10 §. Bedömningsorganet och dess uppgif-
ter. I paragrafen finns bestämmelser om för-
farandet vid utnämnande av bedömningsor-
gan, om utnämningens giltighetstid och om 
ömsesidigt erkännande av bedömningsorga-
nets ställning.  

Enligt 1 mom. utnämner Sjöfartsverket på 
ansökan de bedömningsorgan som har rätt att 
bevilja certifikat med sådan rättsverkan som 
avses i denna lag. Rätten att verka som be-
dömningsorgan gäller tills vidare, för att be-
dömningsorganet inte skall åsamkas olägen-
het av att verksamheten är tidsbegränsad. 
Sjöfartsverkets behörighet att utnämna be-
dömningsorganen behövs för att det skall 
finnas möjlighet att vid behov ingripa mot 
eventuella fortlöpande försummelser som är 
allvarligare än lindriga på ett sådant sätt att 
rätten att verka som bedömningsorgan enligt 
denna lag kan återtas i enlighet med 12 §.  

I 2 mom. finns bestämmelser om ömsesi-
digt erkännande av bedömningsorgan. Med 
bedömningsorgan jämställs ömsesidigt före-
tag eller andra organisationer i andra stater 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, vilka enligt lagstiftningen i respektive 
medlemsstat har rätt att certifiera kvalitets-

säkringssystem på det sätt som avses i denna 
lag. Avsikten är inte att genom denna lag 
ändra gällande gemenskapsrätt och den all-
männa regleringen av företagsverksamheten, 
t.ex. när det gäller lagstiftningen om förbud 
att bedriva affärsverksamhet. Ett företag eller 
en annan organisation som ansöker om till-
stånd enligt denna lag att verka som bedöm-
ningsorgan måste vara registrerat i Finland 
eller annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet enligt lagstiftningen i sta-
ten i fråga.  

På grund av den fria rörligheten för tjänster 
kan det dock i Finland verka också företag 
eller organisationer som i någon annan med-
lemsstat i Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet har fått status som bedömnings-
organ. Därför föreslås att i 2 mom. föreskrivs 
att med bedömningsorgan enligt denna lag 
jämställs ömsesidigt företag eller andra orga-
nisationer i andra stater inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, som enligt 
lagstiftningen i respektive medlemsstat har 
rätt att certifiera kvalitetssäkringssystem på 
det sätt som avses i denna lag. Sjöfartsverket 
har inte rätt att frånta ett sådant bedömnings-
organ dess status, men kan för kommunika-
tionsministeriet utarbeta en rapport över ob-
serverade missförhållanden i det utomlands 
godkända bedömningsorganets verksamhet. 
Kommunikationsministeriet kunde ta upp 
missförhållandena till behandling när den fö-
reskrivande kommitté som nämns i artikel 14 
i bulklastdirektivet sammanträder. Kommit-
tén har rätt att frånta ett bedömningsorgan 
som förfar felaktigt rätten att verka som be-
dömningsorgan enligt bulklastdirektivet.  

I 3 mom. föreskrivs att för att få bedriva 
verksamhet skall varje terminaloperatör en-
ligt denna lag tre månader efter lagens ikraft-
trädande ha ett certifierat kvalitetssäkringssy-
stem eller ett temporärt tillstånd enligt 6 § 1 
mom. Syftet med den föreslagna bestämmel-
sen är att för terminaloperatörerna klargöra 
vikten av att de skaffar sig certifierade kvali-
tetssäkringssystem. Eftersom det inte är möj-
ligt att skaffa sig ett kvalitetssäkringssystem 
och certifiera det omedelbart när lagen har 
trätt i kraft, har terminaloperatören möjlighet 
att av Sjöfartsverket ansöka om temporärt 
tillstånd på det sätt som anges i 27 § 3 mom. 
Temporära tillstånd kan också beviljas nyin-



 RP 87/2004 rd  
  
    

 

18

rättade terminaloperatörer i enlighet med vad 
som föreskrivs i 6 § 1 mom.  

Det föreslagna 3 mom. har också samband 
med 17, 18 och 19 § i den föreslagna lagen, 
eftersom Sjöfartsverket på det sätt som där 
anges har rätt att ingripa i terminaloperatö-
rens verksamhet om Sjöfartsverket anser att 
terminaloperatören har försummat sina skyl-
digheter enligt denna lag. Om terminalopera-
tören inte tre månader efter denna lags ikraft-
trädande har ett certifierat kvalitetssäkrings-
system eller ett av Sjöfartsverket beviljat 
temporärt tillstånd, är Sjöfartsverket skyldigt 
att i sista hand förhindra eller avbryta last-
ningen eller lossningen av fast bulklast i en-
lighet med den föreslagna 19 §. 

11 §. Utnämningsförutsättningar. Förut-
sättningarna för utnämning av bedömnings-
organ finns fastslagna i 11 §. Enligt lagrum-
met skall bedömningsorganet genom en ut-
värdering gjord av mätteknikcentralen eller 
på motsvarande sätt visa sin kompetens. Det 
förutsätts inte att bedömningsorganet t.ex. 
skaffar sig ackreditering för sitt verksam-
hetsområde, utan det blir mätteknikcentralens 
uppgift att bedöma sakkunskapen hos det fö-
retag eller den organisation som ansöker om 
bedömningsorgans kompetens, när det gäller 
kvalitetssäkringssystem enligt standarden 
ISO 9001:2000 eller motsvarande standard. 
Därtill kunde mätteknikcentralen bedöma 
kompetensen när det gäller de konventioner 
som avses i 3 § 1–3 punkten i denna lag samt 
BLU-koden. Vid behov kunde Sjöfartsverket 
ge mätteknikcentralen handräckning. Mät-
teknikcentralen fakturerar dem som ansöker 
om utvärdering enligt normalt förfarande. Ett 
alternativ till mätteknikcentralens utvärde-
ring är att låta ett organ i någon annan med-
lemsstat i Europeiska gemenskapen utföra 
utvärderingen.  

12 §. Återtagande av bedömningsorganets 
utnämning. Om bedömningsorganet inte upp-
rätthåller sin kompetens på det sätt som 
kompetensen har utvärderats i enlighet med 
10 § eller om organet annars handlar i strid 
med denna lag, skall Sjöfartsverket enligt 12 
§ ge bedömningsorganet en viss tid för att 
rätta till saken. Sjöfartsverket skall återkalla 
utnämningen om bedömningsorganet inte har 
rättat till saken inom utsatt tid. 

Utnämningen kunde återtas t.ex. på den 

grund att bedömningsorganet inte längre har 
anställda med sakkunskap om de internatio-
nella konventioner, koder och standarder som 
avses i 3 § 1–3 och 18–19 punkten i denna 
lag. Bedömningsorganets nonchalans beträf-
fande kraven enligt standarden ISO 
9001:2000 eller standarden ISO 10011:1991, 
vilken gäller kompetenskraven för de an-
ställda som utför auditeringarna, eller stan-
darder med motsvarande krav, kunde vara en 
motivering att återta den status som beviljats 
organet. Utnämningen kunder också återtas 
om bedömningsorganet trots Sjöfartsverkets 
yrkanden inte ändrar sina förfaranden vid ut-
förandet av uppgifterna enligt denna lag. In-
nan utnämningen av bedömningsorganet 
återtas skall Sjöfartsverket ge organet möj-
lighet att förbättra sin verksamhet. 

13 §. God förvaltning och rättsskydd i be-
dömningsförfarandet. I 13 § föreskrivs att 
bedömningsorganet skall utföra sina uppgif-
ter enligt denna lag med iakttagande av vad 
som föreskrivs i förvaltningslagen 
(434/2003), språklagen (423/2003), lagen om 
elektronisk kommunikation i myndigheternas 
verksamhet (13/2003), lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet (621/1999) och 
arkivlagen (831/1994). 

Bestämmelserna motsvarar de åsikter som 
sedan grundlagen trätt i kraft råder om re-
glering av grunderna för individens rättighe-
ter och skyldigheter genom lag eller med 
stöd av lag. Motsvarande bestämmelser finns 
i radiolagen, som trädde i kraft den 1 januari 
2002. I 21 § 2 mom. i grundlagen åläggs lag-
stiftaren att genom lag trygga garantier för 
god förvaltning. Med garantier för god för-
valtning avses dels krav på att myndigheterna 
skall agera på behörigt sätt och utan dröjs-
mål, dels krav på att förfarandet skall vara 
sådant att individens rättsskydd beaktas re-
dan i förväg. Till kravet på behörig hand-
läggning har fogats kravet på opartiskhet i 
handhavandet av tjänsteåliggandena och på 
en serviceprincip som följer förvaltningsla-
gen.  

De uppgifter som utförs av bedömningsor-
ganet är att betrakta som offentliga förvalt-
ningsuppgifter enligt 124 § i grundlagen. 
Därför föreskrivs i 13 § 2 mom. att vid utfö-
randet av de bedömningsuppgifter som avses 
i denna lag verkar de anställda vid bedöm-
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ningsorganet under tjänsteansvar. 
I paragrafens ordalydelse har beaktats den 

nya förvaltningslagen, som trätt i kraft efter 
det att bulklastarbetsgruppen slutfört sitt ar-
bete och de därav föranledda ändringarna i 
den allmänna lagstiftningen om annan för-
valtningsverksamhet.  

14 §. Reparation av skador som uppstått i 
samband med lastning eller lossning. Last-
ningen eller lossningen skall utföras på ett 
säkert sätt, utan risk för fartygskonstruktio-
nerna eller besättningen. Om skador uppstår 
skall de rapporteras till fartygets befälhavare. 
Skadorna skall vid behov repareras. Till ovan 
nämnda delar är det endast frågan om en 
skyldighet att rapportera uppkomna skador, 
frågan om skadeståndsansvaret avgörs sepa-
rat enligt normala skadeståndsrättsliga prin-
ciper. 

Om skadorna är av sådant art att de försva-
gar fartygskonstruktionens hållfasthet, mins-
kar skrovets vattentäta integritet eller försäm-
rar tillförlitligheten hos fartygets väsentliga 
tekniska system skall terminalrepresentanten 
eller befälhavaren informera flaggstatens 
administration eller en organisation som den 
godkänt samt hamnstatskontrollmyndigheten 
om saken. Med hamnstatskontrollmyndighe-
ten avses den direktör vid Sjöfartsstyrelsen 
som ansvarar för sjösäkerheten eller en av 
honom förordnad tjänsteman vid Sjöfartsver-
ket. 

Beslut om reparationsåtgärder fattas av 
hamnstatskontrollmyndigheten. Innan beslu-
tet fattas skall denna höra flaggstatens admi-
nistration eller den organisation som den har 
godkänt samt befälhavaren. Kontrollmyndig-
heten kunde därtill be en godkänd organisa-
tion undersöka skadorna och ge råd om be-
hovet av reparationer. Lagrummet är utfor-
mat så att kontrollmyndigheten inte är skyl-
dig att framställa en sådan begäran, utan frå-
gan skall prövas från fall till fall.  

Paragrafens bestämmelser förhindrar inte 
tillämpningen av lagen om tillsyn över far-
tygssäkerheten (370/1995) samt de bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den. 

15 §. Kontroll. I bulklastdirektivet förut-
sätts att de nationella uppföljnings- och kon-
trollförfarandena skall vara effektiva. Enligt 
1 mom. kontrollera Sjöfartsverket iakttagan-
det av denna lag och de bestämmelser som 

utfärdats med stöd av den. Sjöfartsverket 
skall regelbundet kontrollera att kraven på 
terminalernas lämplighet enligt 5 § 1 mom. 
iakttas, att terminalrepresentanterna fullgör 
sina skyldigheter enligt 8 § 2 mom. och att 
terminaloperatörerna och terminalrepresen-
tanterna iakttar de krav som ställs i 9 §. Till 
dessa delar får Sjöfartsverket bestämma när-
mare hur kontrollerna utförs, eftersom praxis 
kommer att utvisa sig hur täta kontroller som 
behövs. Särskild uppmärksamhet skall Sjö-
fartsverket ägna de överraskningsinspektio-
ner som görs under pågående lastning och 
lossning.  

I 2 mom. föreskrivs att Sjöfartsverket skall 
kontrollera att terminalerna iakttar kraven en-
ligt 5 § 1 mom. vid utgången av den i 27 § 2 
mom. angivna tiden samt att nyligen inrätta-
de terminaler iakttar dem vid utgången av 
den i 6 § angivna tiden. Någon sådan be-
stämmelse föreslogs inte i bulklastarbets-
gruppens betänkande, men den behövs för att 
lagens mål att förbättra säkerheten vid last-
ning och lossning av bulkfartyg skall kunna 
uppnås. 

Enligt 3 mom. skall Sjöfartsverket  till Eu-
ropeiska gemenskapernas kommission lämna 
en rapport om resultatet av de kontroller som 
utförts i enlighet med denna lag, enligt vad 
som närmare föreskrivs genom kommunika-
tionsministeriets förordning. I förordningen 
bestäms bl.a. när rapporten skall skickas in 
och vilka omständigheter Sjöfartsverket skall 
ta upp i rapporten.  

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. bygger på 
medlemsstaternas kontrollskyldighet enligt 
artikel 11.1 i bulklastdirektivet.  

16 §. Rätt att utföra kontroller. I lagrum-
met finns bestämmelser om att hamnstats-
kontrollmyndigheten har rätt att få tillträde 
till fartyg, områden eller lokaler och andra 
sådana lokaliteter till vilka tillträde behövs 
för kontrollen enligt denna lag, samt rätt att 
där göra inspektioner och vidta andra åtgär-
der som kontrollen kräver. Kontrollen kan 
dock inte utsträckas till lokaliteter avsedda 
för boende.  

Det behövs en bestämmelse om rätten att 
utföra kontroller för att hamnstatskontroll-
myndigheten skall ha reella möjligheter att 
utföra sin kontrolluppgift enligt denna lag. 
Till denna del har det inte ansett befogat att 
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hänvisa till 2 kap. i lagen om tillsyn över far-
tygssäkerheten, för att det inte skall bli nöd-
vändigt att göra ändringar i denna lag, om 
bestämmelserna i nämnda lag av någon an-
ledning ändras. Eftersom kontrollmyndighe-
ten i praktiken är densamma, har den en möj-
lighet att överväga om kontrollen utförs med 
stöd av lagen om tillsyn över fartygssäkerhe-
ten eller denna lag.  

17 §. Brister eller missförhållanden som 
observerats vid lastning eller lossning av far-
tyg. I paragrafens 1 mom. föreskrivs att om 
terminaloperatören, terminalrepresentanten 
eller fartygets befälhavare inte iakttar denna 
lag skall Sjöfartsverket efter förhandlingar 
med den berörda parten ge lämpliga instruk-
tioner för avhjälpande av bristerna eller miss-
förhållandena. Sjöfartsverket kan utsätta en 
tid inom vilken bristerna eller missförhållan-
dena skall vara avhjälpta. 

I 2 mom. föreskrivs att om terminalopera-
tören, terminalrepresentanten eller fartygets 
befälhavare tredskas eller frågan inte tål 
dröjsmål, kan Sjöfartsverket efter att ha hört 
berörda parter förpliktiga vederbörande att 
vidta behövliga åtgärder för att avhjälpa bris-
ten eller missförhållandet. Gäller beslutet ett 
utländskt fartyg, anses vederbörande ha blivit 
hörd när befälhavaren har hörts i samband 
med inspektionen. 

I sak motsvarar 1 och 2 mom. i denna pa-
ragraf 12 § 1 och 2 mom. i lagen om tillsyn 
över fartygssäkerheten.  

18 §. Vite och hot om avbrytande. I para-
grafens 1 mom. föreslås bli bestämt att Sjö-
fartsverket kan förena ett förordnande enligt 
17 § 2 mom. med vite eller hot om avbrytan-
de. Vite och hot om avbrytande kan föreläg-
gas terminalen, terminaloperatören, terminal-
representanten eller fartygets befälhavare. I 
fråga om vite och hot om avbrytande gäller 
vad som föreskrivs i viteslagen (1113/1990). 

Har Sjöfartsverket grundad anledning att 
misstänka att fartygets befälhavare försöker 
undvika iakttagandet av beslutet genom att ta 
fartyget ur trafik i Finland, kan Sjöfartsverket 
enligt 2 mom. förordna att redaren innan far-
tyget lämnar finsk hamn skall ställa en sä-
kerhet som motsvarar vitet. När den åtgärd 
som Sjöfartsverket beslutat om blivit vidta-
gen skall säkerheten återställas till fartygets 
befälhavare. 

I sak motsvarar 1 och 2 mom. i denna pa-
ragraf 13 § 1 och 2 mom. i lagen om tillsyn 
över fartygssäkerheten. Genom bestämmel-
sen om vite och hot om avbrytande verkställs 
artikel 9.2 i bulklastdirektivet.  

19 §. Förhindrande eller avbrott av last-
ning eller lossning av fast bulklast. Den före-
slagna 19 § innebär det kraftigaste ingripan-
det mot missförhållanden som konstaterats 
vid lastning eller lossning av bulklast. Enligt 
paragrafen skall Sjöfartsverket förhindra eller 
avbryta lastning eller lossning av fast bulk-
last om verket har fått vetskap om omstän-
digheter enligt vilka det är uppenbart att last-
ningen eller lossningen äventyrar fartygets 
eller besättningens säkerhet, dock utan att 
detta begränsar befälhavarens rättigheter och 
skyldigheter enligt regel VI/7.7 i bilagan till 
1974 års SOLAS-konvention. Genom para-
grafen verkställs artikel 9.1 i bulklastdirekti-
vet.  

20 §. Rätt att få information av andra myn-
digheter. Genom paragrafen ges Sjöfartsver-
ket rätt att utan hinder av sekretessplikten en-
ligt lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet av andra myndigheter få sådan 
information som behövs för övervakningen 
av iakttagandet av denna lag. Enligt lagrum-
met kan Sjöfartsverket få behövlig informa-
tion av t.ex. arbetarskydds-, miljö-, gränsbe-
vaknings- eller tullmyndigheterna.  

21 §. Överlämnande av sekretessbelagd in-
formation. I paragrafen finns bestämmelser 
om att de myndigheter som utför myndig-
hetsuppgifter vid terminalerna har rätt att 
utan hinder av sekretessplikten enligt lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
lämna information till varandra. Därmed får 
Sjöfartsverket överlämna i övrigt sekretess-
belagd information som verket har fått i 
samband med skötseln av sina uppgifter en-
ligt denna lag 

1) till åklagaren och polisen, gränsbevak-
ningsväsendet eller tullmyndigheten för före-
byggande och utredande av brott, 

2) till arbetarskydds- och miljöskyddsmyn-
digheterna, när den överlämnade handlingen 
innehåller information som för myndigheten 
i fråga är relevant för utförandet av dess upp-
gifter, och 

3) till en behörig utländsk myndighet och 
ett internationellt organ för genomförande av 
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en skyldighet enligt Europeiska gemenska-
pens direktiv eller ett för Finland bindande 
internationellt avtal. 

Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra 
samarbete mellan myndigheterna.  

22 §. Överlämnande av information från 
bedömningsorganet. I paragrafen finns be-
stämmelser om att bedömningsorganen utan 
hinder av sekretessplikten enligt lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet är 
skyldiga att  

1) till sådana andra bedömningsorgan som 
avses i denna lag och till bedömningsorgan 
som utnämnts av andra medlemsstater i Eu-
ropeiska ekonomiska gemenskapen och som 
motsvarar de i 10 § 2 mom. avsedda organen 
lämna information som behövs för bedöm-
ningsorganens gemensamma verksamhet, 
och 

2) till Sjöfartsverket lämna information 
som behövs för Sjöfartsverkets kontroll. 

Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra 
samarbete mellan bedömningsorganen och 
att främja Sjöfartsverkets möjligheter att 
övervaka terminalernas verksamhet i enlighet 
med denna lag.  

23 §. Handräckningsmyndigheter. I para-
grafen finns bestämmelser om handräck-
ningsmyndigheter och deras skyldigheter. 
Enligt 1 mom. är hamn-, tull-, gränsbevak-
nings-, polis-, arbetarskydds- och hälso-
vårdsmyndigheterna samt försvarsmakten 
inom sina respektive områden skyldiga att på 
begäran ge Sjöfartsverket behövlig hand-
räckning i frågor som avses i denna lag. 

I 2 mom. föreskrivs att om någon försöker 
förhindra eller störa inspektioner eller andra 
åtgärder enligt denna lag skall polisen ge 
handräckning för kontrollen av iakttagandet 
av denna lag. Handräckning kan behövas 
t.ex. när kontrollmyndigheterna inte släpps in 
i en terminal för att utföra kontroll.  

Paragrafens båda moment motsvarar i sak 9 
§ 1 och 2 mom. i lagen om tillsyn över far-
tygssäkerheten. I alla situationer förslår inte 
Sjöfartsverkets resurser för effektiv inspek-
tion av säkerheten i hamnarnas verksamhet, 
även om bedömningsorganens verksamhet 
enligt denna lag är det primära sättet att sä-
kerställa säkerheten i verksamheten vid ter-
minalerna. Tull-, gränsbevaknings- och po-
lismyndigheterna bistår vid behov Sjöfarts-

verket med att förhindra eller avbryta last-
ning eller lossning av fast bulklast. I undan-
tagsfall kan ett fartyg stoppas i enlighet med 
bestämmelserna i lagen om tillsyn över far-
tygssäkerheten. På motsvarande sätt är det 
tullmyndigheternas skyldighet att inte av-
gångsklarera ett stoppat fartyg. Alla de ovan 
nämnda myndigheterna har en anmälnings-
skyldighet för uppnående av målen enligt 1 § 
2 mom. i denna lag. Arbetarskydds- och häl-
sovårdsmyndigheterna kunde utnyttja sak-
kunskapen inom sina respektive områden för 
att bistå sjöfartsmyndigheten.  

24 §. Ersättning för kostnader. Sjöfartsver-
ket har rätt att uppbära en avgift för åtgärder 
enligt denna lag samt för beviljande av intyg. 
Avgiften fastställs med iakttagande av lagen 
om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992), där det i 4 § 1 mom. föreskrivs 
att följande prestationer skall vara avgiftsbe-
lagda, om det inte finns grundad anledning 
för avgiftsfrihet:  

1) varor som en statlig myndighet har pro-
ducerat,  

2) tjänster som har tillhandahållits på be-
ställning eller annars på uppdrag av någon,   

3) beslut som har fattats med anledning av 
en ansökan,   

4) temporär överlåtelse av nyttjanderätter 
och andra rättigheter, samt   

5) övrig verksamhet, när prestationen ut-
förs till följd av en åtgärd av mottagaren. 

Enligt 4 § 2 mom. i lagen om grunderna för 
avgifter till staten skall en prestation i syn-
nerhet vara avgiftsbelagd, om också någon 
annan än en statlig myndighet utför den eller 
om prestationen hänför sig till mottagarens 
ekonomiska verksamhet. Det är således mo-
tiverat att Sjöfartsverket skall ha rätt att upp-
bära de föreslagna avgifterna.  

Enligt 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för 
avgifter till staten skall storleken på den av-
gift som staten uppbär för en offentligrättslig 
prestation motsvara beloppet av statens total-
kostnader för prestationen (självkostnadsvär-
de). 

Avgiften fastställs på samma sätt som av-
gifterna för andra prestationer inom kontrol-
len av sjöfarten. Bestämmelser om avgifterna 
för dessa prestationer finns i kommunika-
tionsministeriets förordning om Sjöfartsver-
kets avgiftsbelagda prestationer (1308/2003), 
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som utfärdats med stöd av lagen om grun-
derna för avgifter till staten. Det är frågan om 
offentligrättsliga prestationer enligt själv-
kostnadsvärdet, där grunden för timdebite-
ringen är de kostnader som hänför sig till be-
siktningar och inspektioner dividerade med 
antalet fakturerade arbetstimmar.  

På motsvarande sätt kan mätteknikcentra-
len för en utvärdering enligt 11 § uppbära en 
avgift. I fråga om denna iakttas bestämmel-
serna i lagen om grunderna för avgifter till 
staten och handels- och industriministeriets 
med stöd av den utfärdade förordning.  

Det föreslås att för utfärdade intyg uppbärs 
avgifter för offentligrättsliga prestationer 
med fasta avgifter.  

För den egentliga kontrollen av fartyg och 
terminaler uppbärs enligt förslaget ingen av-
gift. Detta gäller både finska och utländska 
fartyg. Det föreslås dock att i lagen intas en 
bestämmelse för det händelse att det vid in-
spektioner enligt denna lag upptäcks sådana 
brister som berättigar till stoppande av farty-
get eller begränsande av dess verksamhet el-
ler till avbrytande av stuveriarbetet vid ter-
minalen. I sådana fall skall redaren eller den-
nes representant i Finland eller terminalope-
ratören ersätta alla kostnader för de extra 
kontrollerna. 

Enligt 2 mom. uppbärs för Sjöfartsverkets 
rådgivning och allmänna övervakning i sam-
band med tillämpningen och iakttagandet av 
denna lag ingen avgift. 

De föreslagna grunderna för avgifterna 
motsvarar bestämmelserna i 17 § i förord-
ningen om inspektion av utländska fartyg i 
Finland (325/1997). Samtidigt motsvarar de 
principerna i den s.k. lagen om säkerhetsåt-
gärder i hamnarna, om vilken en proposition 
har avlåtits till riksdagen denna vår.  

25 §. Sökande av ändring i administrativa 
beslut. Ändring i ett administrativt beslut 
som Sjöfartsverket har fattat med stöd av 
denna lag kan sökas på det sätt som före-
skrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
Beslutet skall iakttas trots ändringssökande, 
om inte besvärsmyndigheten bestämmer an-
nat. Med anledning av justitieministeriets ut-
låtande har lagförslaget ändrats så att ändring 
i Sjöfartsverkets beslut enligt denna lag kan 
sökas också till andra delar än i fråga om ut-
nämnande av bedömningsorgan enligt 10 § 1 

mom. Till de Sjöfartsverkets beslut som kan 
överklagas hör t.ex. återtagande av utnäm-
ning av bedömningsorgan (12 §) samt beslut 
om vite eller avbrott eller om ställande av sä-
kerhet som motsvarar vite (18 §). Bestäm-
melsen om besvärsförfarandet motsvarar t.ex. 
ändringsförfarandet enligt 40 § i radiolagen 
(1015/2001).  

26 §. Rättelseförfarande och sökande av 
ändring i bedömningsorganets beslut. Rättel-
se av bedömningsorganets beslut att inte be-
vilja ett kvalitetssäkringssystem certifikat får 
sökas hos bedömningsorganet inom 30 dagar 
från delfåendet av beslutet. I ett dylikt beslut 
får sökas inte genom besvär. Till beslutet 
skall fogas en anvisning om rättelseyrkande. 
Den verksamhet som bedömningsorganet be-
driver med stöd av denna lag kan anses vara 
en offentlig administrativ uppgift, och därför 
måste terminaloperatören också ha rätt att 
söka rättelse i bedömningsorganets beslut. 
Man kan utgå från att det i praktiken finns en 
fungerande förhandlingskontakt mellan be-
dömningsorganet och terminaloperatören, 
och att rättelseförfarandena behöver tillgripas 
endast i sällsynta fall. 

Närmare föreskrifter om rättelseförfarandet 
utfärdas vid behov genom statsrådets förord-
ning. Endast praxis när det gäller tillämp-
ningen av denna lag kommer att utvisa om 
det behövs föreskrifter om rättelseförfarande. 
Ett rättelseyrkande skall behandlas utan 
dröjsmål. 

Bedömningsorganets beslut att inte certifie-
ra ett kvalitetssäkringssystem skall iakttas, 
om inte besvärsmyndigheten bestämmer an-
nat. Denna bestämmelse motsvarar till sin 
innebörd t.ex. den bestämmelse som ingår i 
regeringens proposition om s.k. säkerhetsåt-
gärder i hamnarna.  

Ändring i bedömningsorganets beslut i rät-
telseförfarandet får sökas genom besvär hos 
förvaltningsdomstolen på det sätt som före-
skrivs i förvaltningsprocesslagen. 

Enligt 7 § 2 mom. förvaltningsprocesslagen 
kan besvär över beslut av en myndighet som 
är underställd statsrådet anföras hos förvalt-
ningsdomstolen. Enligt den tolkning som bli-
vit vedertagen sedan grundlagen trätt i kraft 
utgör bedömningsorganets certifikat att en 
terminaloperatör som avses i 3 § 8 punkten i 
denna lag verkar enligt bestämmelserna i 
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denna lag i praktiken en förutsättning för att 
verksamheten skall få bedrivas. Eftersom det 
är frågan om en offentlig förvaltningsuppgift, 
måste terminaloperatören ha besvärsrätt. 

27 §. Ikraftträdande och övergångsbe-
stämmelse. Lagen föreslås träda i kraft den 1 
juli 2004. Det är viktigt att ikraftträdandet 
inte sker senare, eftersom verkställigheten av 
bulklastdirektivet är försenad, vilket har för-
anlett Europeiska gemenskapernas kommis-
sion att ge Finland ett motiverat yttrande. 
Finlands svar på det motiverade yttrandet 
måste skickas in till kommissionen före den 
1 juni 2004.  

I paragrafens 2 mom. föreslås bli föreskri-
vet att ett certifierat kvalitetssäkringssystem 
enligt 3 § 17 punkten i denna lag skall upp-
rättas senast den 5 februari 2005 och certifie-
ras senast den 5 februari 2006. Avsikten är 
att ge terminalerna tid att upprätta och ansö-
ka om certifiering för ett kvalitetssäkringssy-
stem, eftersom det i praktiken inte är möjligt 
att utföra dessa åtgärder omedelbart när lagen 
har trätt i kraft. Den föreslagna tidsgränsen 
följer av direktivets ikraftträdelsebestämmel-
ser.  

I paragrafens 3 mom. föreskrivs att be-
stämmelserna i 6 § 1 mom. i denna lag kan 
tillämpas på terminaler som existerar när 
denna lag träder i kraft, om ansökan om till-
lämpning av lagrummet tillsammans med 
den i lagrummet förutsatta planen sänds in 
till Sjöfartsverket inom tre månader från la-
gens ikraftträdande. Avsikten är att de termi-
naler som redan verkar i hamnarna skall 
kunna fortsätta med sin verksamhet även när 
lagen träder i kraft, eftersom ett kvalitetssäk-
ringssystem enligt artikel 5.2 i bulklastdirek-
tivet redan borde ha upprättats.  
 
2.  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så smart som 
möjligt efter det att den har blivit antagen 
och stadfäst. 
 
3.  Förhållande t i l l  grundlagen 

och lagst if tningsordning 

I propositionen föreslås att det stiftas en lag 
om säker lastning och lossning av vissa bulk-
fartyg. Vissa bestämmelser i den föreslagna 

lagen har betydelse med tanke på de grund-
läggande fri- och rättigheterna enligt grund-
lagen. I 16 § föreskrivs om hamnstatskon-
trollmyndighetens rätt att få tillträde till far-
tyg, områden eller lokaler och andra sådana 
lokaliteter till vilka tillträde behövs för kon-
trollen enligt denna lag, samt rätt att där göra 
inspektioner och vidta andra åtgärder som 
kontrollen kräver. Kontrollen kan dock inte 
utsträckas till lokaliteter avsedda för boende. 

I lagförslaget finns bestämmelser som har 
samband med sådant utövande av offentlig 
makt som avses i 124 § i grundlagen. I för-
slaget ingår också bestämmelser som berör 
80 § i grundlagen, vilken handlar om utfär-
dande av förordningar och delegering av lag-
stiftningsbehörighet. 

Enligt 124 § i grundlagen kan offentliga 
förvaltningsuppgifter anförtros andra än 
myndigheter endast genom lag eller med stöd 
av lag, om det behövs för en ändamålsenlig 
skötsel av uppgifterna och det inte äventyrar 
de grundläggande fri- och rättigheterna, rätts-
säkerheten eller andra krav på god förvalt-
ning. Uppgifter som innebär betydande utöv-
ning av offentlig makt får dock ges endast till 
myndigheter. Grundlagsutskottet har behand-
lat frågan om anförtroende av förvaltnings-
uppgifter åt andra än myndigheter t.ex. i sina 
utlåtanden GrUU 23/2000 rd (lotterilagen), 
GrUU 28/2001 rd (lagen om privata säker-
hetstjänster), GrUU 52/2001 rd (lagen om 
tillsyn över finans- och försäkringskonglo-
merat), GrUU 53/2001 rd (lagen om affärs-
banker och andra kreditinstitut), GrUU 
2/2002 rd (lagen om elektroniska signaturer) 
samt GrUU 67/2002 rd (lagen om Finansin-
spektionen). 

I den föreslagna 10 § finns bestämmelser 
om bedömningsorganet och dess uppgifter. 
Med avvikelse från arbetsgruppsbetänkandet 
föreslås här att bestämmelser om bedöm-
ningsorganet tas in i ett särskilt lagrum, vil-
ket justitieministeriet, finansministeriet samt 
handels- och industriministeriet har föreslagit 
i sina utlåtanden. Enligt paragrafens 1 mom. 
utnämner Sjöfartsverket på ansökan ett be-
dömningsorgan med rätt att certifiera kvali-
tetssäkringssystem. Endast en terminalutvär-
dering som utförts av ett bedömningsorgan 
utnämnt av Sjöfartsverket har de rättsverk-
ningar som avses i denna lag. Certifieringen 
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av kvalitetssäkringssystemen kan inte anses 
utgöra så betydande utövning av offentlig 
makt, att en överföring till ett bedömningsor-
gan inte kan godkännas. 

I 13 § föreslås bli föreskrivet att i utföran-
det av uppgifterna enligt denna lag skall be-
dömningsorganet iaktta vad som föreskrivs i 
förvaltningslagen (434/2003), språklagen 
(423/2003), lagen om elektronisk kommuni-
kation i myndigheternas verksamhet 
(13/2003), lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet och arkivlagen 
(831/1994). I paragrafens 2 mom. sägs att vid 
utförandet av de bedömningsuppgifter som 
avses i denna lag verkar de anställda vid be-
dömningsorganet under tjänsteansvar. I en-
lighet med 124 § i grundlagen föreslås att om 
anförtroende av bedömningsorganuppgifter 
åt någon annan än en myndighet skall be-
stämmas i lag.  

Enligt 18 § i grundlagen har var och en i 
enlighet med lag rätt att skaffa sig sin för-
sörjning genom arbete, yrke eller näring som 
han eller hon valt fritt. Grundlagsutskottet 
har i sin tidigare utlåtandepraxis behandlat 
frågor som gäller näringsfrihet bl.a. i sina ut-
låtanden GrUU 47/1996 rd (telemarknadsla-
gen), GrUU 19/1998 rd (lagen om televi-
sions- och radioverksamhet) och GrUU 
4/2000 rd (naturgasmarknadslagen).  

Utskottet har i sin utlåtandepraxis konstate-
rat att näringsfriheten inte får begränsas utan 
synnerligen giltig orsak. Som sådana orsaker 
kan betraktas t.ex. skydd av personers hälsa 
och säkerhet eller andra viktiga och starka 
samhälleliga intressen. Begränsningarna skall 
framkomma på lagnivå, eftersom det är frå-
gan om begränsande av en grundrättighet. 

Syftet med den förslagna lagen är att skyd-
da de anställda på bulkfartyg och vid termi-
naler i fråga om hälsa och säkerhet samt att 
förhindra förorening av miljön. Att terminal-
operatörernas kvalitetssäkringssystem över-
förs på organ utanför förvaltningen kan anses 
ändamålsenligt med tanke på förvaltningens 

effektivitet och kvalitet. Det finns undersök-
ningar som visar att genom att delvis överfö-
ra utvärderingen till den indirekta statsför-
valtningen har man sparat kostnader, effekti-
verat verksamheten och till vissa delar för-
bättrat tillgången på service.  

Enligt 80 § 1 mom. i grundlagen skall ge-
nom lag utfärdas bestämmelser om grunder-
na för individens rättigheter och skyldigheter. 
Enligt 80 § 2 mom. kan även andra myndig-
heter genom lag bemyndigas att utfärda 
rättsnormer i bestämda frågor, om det med 
hänsyn till föremålet för regleringen finns 
särskilda skäl och regleringens betydelse i 
sak inte kräver att den sker genom lag eller 
förordning. Tillämpningsområdet för ett så-
dant bemyndigande skall vara exakt avgrän-
sat. Vidare följer av grundlagen att de frågor 
som omfattas av bemyndigandet skall vara 
exakt definierade i lag (GrUU 34/2000 rd).  

På flera ställen i den föreslagna lagen före-
skrivs att genom kommunikationsministeriets 
förordning kan utfärdas närmare föreskrifter 
om de frågor som avses i lagrummet. Full-
maktsbestämmelserna är huvudsakligen pla-
cerade i respektive paragrafer, så fullmaktens 
sakinnehåll framgår på detta sätt. Den hu-
vudsakliga bestämmelsen har tagits in i den 
föreslagna lagen, vilket tillgodoser kravet i 
80 § 1 mom. i grundlagen om att bestämmel-
ser om grunderna för individens rättigheter 
och skyldigheter skall utfärdas genom lag.  

De föreslagna fullmaktsbestämmelserna 
har begränsats att gälla endast detaljer av 
teknisk natur, medan grunderna för indivi-
dens rättsliga ställning finns fastställda i la-
gen. Därför står de föreslagna normgivnings-
bemyndigandena inte i strid med 80 § i 
grundlagen.  

Av ovan nämnda orsaker kan lagförslaget 
behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 
 
 

Lag 

om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 

Lagens syfte 

Genom denna lag genomförs Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2001/96/EG om 
fastställande av harmoniserade krav och för-
faranden för säker lastning och lossning av 
bulkfartyg, nedan bulklastdirektivet, sådant 
det lyder ändrat genom Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/84/EG,. 

Syftet med denna lag är att öka säkerheten 
hos bulkfartyg som anlöper hamnterminaler i 
Finland för att lasta eller lossa fasta bulklas-
ter, genom att minska riskerna för överbe-
lastning och fysiska skador på fartygets kon-
struktion i samband med lastning eller loss-
ning. Detta skall åstadkommas genom fast-
ställande av  

1)harmoniserade lämplighetskrav för såda-
na fartyg och terminaler, och  

2)harmoniserade förfaranden för samarbete 
och kommunikation mellan sådana fartyg 
och terminaler. 

 
2 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på 
1) alla bulkfartyg, oberoende av vilken 

flagg de för, som anlöper en terminal för att 
lasta eller lossa fasta bulklaster, och 

2) alla terminaler i Finland som anlöps av 
bulkfartyg som faller inom tillämpningsom-
rådet för denna lag. 

Denna lag tillämpas inte på anläggningar 
som endast i undantagsfall används för last-
ning och lossning av torr last i bulk i eller ur 
bulkfartyg och inte heller i de fall där last-
ning och lossning endast sker med det berör-
da bulkfartygets egen utrustning, tillämp-
ningen av bestämmelserna i regel VI/7 i 1974 
års internationella konvention om säkerheten 
för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981). 

I fråga om arbetarskydd och arbetar-
skyddsmyndigheternas övervakning gäller 
vad som särskilt föreskrivs om saken. Utöver 
vad som föreskrivs i denna lag iakttas för 
Finland bindande internationella avtal och in-
ternationella förpliktelser. 
 
 

3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) internationella konventioner de konven-

tioner som anges i artikel 2.1 i rådets direktiv 
95/21/EG om hamnstatskontroll av fartyg, 
sådana de lyder ändrade genom Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2001/106/EG 
och Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/84/EG,  

2) 1974 års SOLAS-konvention den inter-
nationella konventionen om säkerheten för 
människoliv till sjöss jämte ändringar, 

3) BLU-koden koden för säker lastning och 
lossning av bulkfartyg jämte ändringar i en-
lighet med bilaga A.862(20) till IMO:s reso-
lution,  
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4) bulkfartyg fartyg enligt definitionen i re-
gel IX/1.6 i bilagan till 1974 års SOLAS-
konvention och tolkningen i resolution nr 6 
från 1997 års SOLAS-konferens det vill säga  

a) fartyg byggda med enkelt däck, topp-
vingtankar och hoppertankar i lastrummen, 
vilka huvudsakligen är avsedda att frakta torr 
last i bulk, eller 

b) malmfartyg, varmed avses havsgående 
fartyg med enkelt däck med två längsgående 
skott och dubbel botten i hela lastlådan, vilka 
är avsedda att frakta malm endast i de mel-
lersta lastrummen, eller 

c) kombinationsfartyg enligt definitionen i 
regel II-2/ 3.27 i bilagan till 1974 års SO-
LAS-konvention, 

5) torr last i bulk eller fast bulklast fast 
bulklast enligt definitionen i regel XII/1.4 i 
1974 års SOLAS-konvention, med undantag 
av spannmål, 

6) spannmål enligt definitionen i regel 
VI/8.2 i bilagan till 1974 års SOLAS-
konvention, 

7) terminal varje fast, flytande eller rörlig 
anläggning som är utrustad och används för 
att lasta eller lossa torr last i bulk i eller ur 
bulkfartyg, 

8) terminaloperatör ägaren av en terminal 
eller en organisation eller person till vilken 
ägaren har överlämnat ansvaret för den last-
ning eller lossning av ett enskilt bulkfartyg 
som utförs vid terminalen, 

9) terminalrepresentant en person som har 
utsetts av terminaloperatören, och som har 
det övergripande ansvaret för och rätten att 
kontrollera förberedelsen, utförandet och av-
slutandet av lastning eller lossning vid termi-
nalen av ett enskilt bulkfartyg, 

10) befälhavare den person som för befäl 
på ett bulkfartyg, eller ett annat fartygsbefäl 
som befälhavaren har utsett att ansvara för 
lastning eller lossning, 

11) flaggstatens administration de behöriga 
myndigheterna i den stat vars flagg bulkfar-
tyget har rätt att föra, 

12) hamnstatskontrollmyndighet den direk-
tör vid Sjöfartsverket som ansvarar för sjösä-
kerheten eller en av honom förordnad tjäns-
teman vid Sjöfartsverket, 

13) lastinformation de upplysningar om 
lasten i  fråga om vilka bestämmelser finns i 
den bilaga till 1974 års SOLAS-konvention 

som avses i förordningen om ikraftträdande 
av ändringar i bilagan till 1974 års konven-
tion om säkerheten för människoliv till sjöss 
1483 /1993), 

14) lastnings- eller lossningsplan den plan 
som avses i regel VI/7.3 i bilagan till 1974 
års SOLAS- konvention och som har den 
form som anges i bihang 2 till BLU-koden, 

15) checklista för säkerheten i gränssnittet 
mellan fartyg och hamn den checklista som 
avses i kapitel 4 i BLU-koden och som har 
den form som anges i bihang 3 till BLU-
koden, 

16) deklaration av bulkdensiteten de upp-
lysningar om lastens bulkdensitet som skall 
lämnas enligt regel XII/10 i  bilagan till 1974 
års SOLAS-konvention,  

17) certifierat kvalitetssäkringssystem ter-
minaloperatörens kvalitetssäkringssystem, 
som certifierats enligt standarden ISO 
9001:2000 eller motsvarande standard, och 

18) bedömningsorgan företag eller organi-
sationer som certifierar kvalitetssäkringssy-
stemen.  
 

4 § 

Krav med avseende på bulkfartygens lämp-
lighet ur operativ synvinkel 

Terminaloperatören säkerställer att de 
bulkfartyg som angör terminalen ur operativ 
synvinkel är lämpliga för lastning och loss-
ning av fast bulklast. Terminaloperatören 
kontrollerar också att bulkfartygets lastrum 
och lucköppningar är tillräckligt stora och att 
systemen för styrning av luckorna och fram-
drivningsmaskinerierna i lastrummet är i 
fungerande skick.  

Sjöfartsverket utför med behövliga mellan-
rum kontroller av terminaler och bulkfartyg 
för att säkerställa att terminaloperatörerna 
iakttar sina skyldigheter enligt 1 mom. 

Genom kommunikationsministeriets för-
ordning kan utfärdas närmare föreskrifter om 
minimikraven med avseende på bulkfarty-
gens lämplighet ur operativ synvinkel, om 
deras lastrum, lastluckor, krav på styrnings-
system och framdrivningsmaskinerier, last-
ningsräknare, framdrivningsmaskinerier och 
andra tekniska omständigheter som påverkar 
lastning och lossning av bulklaster samt om 
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den däcksutrustning som används vid förtöj-
ning och ankring av fartyget. 

 
5 § 

Lämplighetskrav för terminaler 

Terminaloperatörerna säkerställer beträf-
fande de terminaler för vilka de har ansvar 
enligt denna lag, att 

1) lastning eller lossning av ett bulkfartyg 
vid terminalen godtas endast när fartyget på 
ett säkert sätt kan angöra lastnings- eller 
lossningsanordningen och när terminalens 
lastnings- och lossningsutrustning uppfyller 
kraven på sådan utrustning, enligt vad som 
närmare föreskrivs genom förordning av 
kommunikationsministeriet, 

2) terminalen har utsett en eller flera termi-
nalrepresentanter, 

3) terminalen har utarbetat informations-
broschyrer som innehåller de krav som anges 
i denna lag samt i bestämmelser och före-
skrifter som har utfärdats med stöd av den, 
och 

4) terminalen har utvecklat och genomfört 
samt upprätthåller ett certifierat kvalitetssäk-
ringssystem, som uppfyller kraven enligt 
standarden ISO 9001:2000 eller motsvarande 
standard och som kontrolleras enligt riktlin-
jerna i ISO-standarden 10011:1991 eller 
motsvarande standard. 

Genom kommunikationsministeriets för-
ordning kan utfärdas närmare föreskrifter om 
förutsättningarna för säker lastning och loss-
ning av bulkfartyg, om terminalens informa-
tionsbroschyrer och innehållet i dem, om 
kraven på säker lastning och lossning av 
bulkfartyg i samband med det certifierade 
kvalitetssäkringssystemet och om certifie-
ringsförfaranden.  
 

6 § 

Temporärt tillstånd 

Sjöfartsverket kan med avvikelse från kra-
ven i 5 § 1 mom. 4 punkten bevilja nyligen 
inrättade terminaler temporärt tillstånd med 
högst tolv månaders giltighet att bedriva 
verksamhet. Terminalen måste dock i sin 
skriftliga ansökan visa för Sjöfartsverket att 

den har en plan för införande av ett certifierat 
kvalitetssäkringssystem i enlighet med 5 § 1 
mom. 4 punkten.  

 
7 § 

Befälhavarens uppgifter 

Fartygets befälhavare  
1) ansvarar för att bulkfartyget lastas och 

lossas på ett säkert sätt, 
2) ger terminaloperatören och terminalre-

presentanten fartygets identifieringsuppgifter 
samt den information som behövs för att 
bulkfartyget skall kunna lastas och lossas på 
ett säkert sätt, enligt vad som närmare före-
skrivs genom förordning av kommunika-
tionsministeriet,  

3) säkerställer att han har fått den informa-
tion som krävs enligt 1974 års SOLAS-
konvention, framställd på det sätt som anges 
i BLU-koden, enligt vad som närmare före-
skrivs genom förordning, av kommunika-
tionsministeriet, och 

4) ser innan lasthanteringen börjar samt 
under lastning eller lossning till att lastningen 
eller lossningen och försiktighetsåtgärderna i 
samband med dem övervakas av en person ur 
fartygets befäl. 

Genom förordning av kommunikationsmi-
nisteriet kan utfärdas närmare föreskrifter om 
befälhavarens uppgifter innan lasthantering-
en inleds och under lastning eller lossning. 
 

8 § 

Terminalrepresentantens uppgifter 

Terminalrepresentanten  
1) lämnar i enlighet med BLU-koden farty-

gets befälhavare information om hamnen, 
terminalen, lastningsförfaranden, lossning 
och motsvarande omständigheter, enligt vad 
som närmare föreskrivs genom förordning av 
kommunikationsministeriet,  

2) försäkrar sig om att fartygets befälhava-
re så tidigt som möjligt har blivit underrättad 
om innehållet i lastdeklarationsformuläret, 

3) anmäler utan dröjsmål till fartygets be-
fälhavare och hamnstatskontrollmyndigheten 
uppenbara brister som han har observerat 
ombord på bulkfartyget och som kan äventy-
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ra säkerheten vid lastning eller lossning av 
fasta bulklaster, och 

4) ser innan lasthanteringen börjar samt 
under lastning eller lossning till att fartygets 
befälhavare har kontaktinformationen till den 
för lastningen eller lossningen ansvariga ter-
minalpersonalen eller befraktaren samt att 
alla försiktighetsåtgärder vid lastning eller 
lossning iakttas.  

Genom förordning av kommunikationsmi-
nisteriets kan utfärdas närmare föreskrifter 
om terminalrepresentantens uppgifter innan 
lasthanteringen inleds och under lastning el-
ler lossning samt om den information som 
terminalen skall lämna till befälhavaren. 
 

9 § 

Förfaranden mellan bulkfartyg och terminal 

På lastning eller lossning av bulkfartyg 
med fast bulklast tillämpas följande förfaran-
den: 

1) Innan en fast bulklast lastas eller lossas 
skall befälhavaren med terminalrepresentan-
ten komma överens om en lastnings- eller 
lossningsplan enligt 1974 års SOLAS-
konvention, på det sätt som närmare före-
skrivs genom förordning av kommunika-
tionsministeriet. Närmare föreskrifter om ut-
arbetande, beredning och godkännande av 
lastnings- eller lossningsplanen, om grunder-
na för förvarande av planen och om förva-
ringstiden på fartyget och i terminalen kan 
utfärdas genom förordning av kommunika-
tionsministeriet.  

2) Innan lastningen eller lossningen inleds 
skall checklistan för säkerheten i gränssnittet 
mellan fartyg och hamn gemensamt fyllas i 
och undertecknas av befälhavaren och termi-
nalrepresentanten enligt BLU-koden på det 
sätt som närmare föreskrivs genom förord-
ning av kommunikationsministeriet.  

3) Mellan fartyget och terminalen upprättas 
och upprätthålls fungerande kommunikation. 

4) Befälhavaren och terminalrepresentanten 
leder lastningen eller lossningen enligt den 
överenskomna lastnings- eller lossningspla-
nen. Terminalrepresentanten ansvarar för 
lastningen eller lossningen av den fasta bulk-
lasten vad beträffar den lastrumsordning, 
lastkvantitet och lastnings- eller lossningstakt 

som anges i planen. Terminalrepresentanten 
får inte avvika från den överenskomna last-
nings- eller lossningsplanen utan att först ha 
samrått och upprättat en skriftlig överens-
kommelse med befälhavaren. 

5)Föreskrifter om förfarandena mellan be-
fälhavaren och terminalrepresentanten när 
lastningen eller lossningen har avslutats samt 
om vilka frågor som när det gäller lossning 
skall ingå i det skriftliga avtalet, såsom even-
tuella skador på fartyget, utfärdas genom 
förordning av kommunikationsministeriet.  
 

10 § 

Bedömningsorganet och dess uppgifter 

Sjöfartsverket utnämner på ansökan ett be-
dömningsorgan med rätt att certifiera kvali-
tetssäkringssystem. Utnämningen gäller tills 
vidare. 

Med bedömningsorganet jämställs ömsesi-
digt företag eller andra organisationer i andra 
stater inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, som enligt lagstiftningen i re-
spektive medlemsstat har rätt att certifiera 
kvalitetssäkringssystem på det sätt som avses 
i denna lag. 

För att få bedriva verksamhet skall varje 
terminaloperatör enligt denna lag tre måna-
der efter lagens ikraftträdande ha ett certifie-
rat kvalitetssäkringssystem eller ett temporärt 
tillstånd enligt 6 § 1 mom. 

 
 

11 § 

Utnämningsförutsättningar 

Bedömningsorganet skall genom en utvär-
dering gjord av mätteknikcentralen eller på 
motsvarande sätt visa sin kompetens. 

 
12 § 

Återtagande av bedömningsorganets utnäm-
ning 

Om bedömningsorganet inte upprätthåller 
sin kompetens på det sätt som kompetensen 
har utvärderats i enlighet med 10 § eller om 
organet annars handlar i strid med denna lag, 
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skall Sjöfartsverket ge bedömningsorganet en 
viss tid för att rätta till saken. Sjöfartsverket 
skall återkalla utnämningen om bedömnings-
organet inte har rättat till saken inom utsatt 
tid. 
 
 

13 § 

God förvaltning och rättsskydd i bedöm-
ningsförfarandet 

Bedömningsorganet skall utföra sina upp-
gifter enligt denna lag med iakttagande av 
vad som föreskrivs i förvaltningslagen 
(434/2003), språklagen (423/2003), lagen om 
elektronisk kommunikation i myndigheternas 
verksamhet (13/2003), lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet (621/1999) och 
arkivlagen (831/1994).  

Vid utförandet av de bedömningsuppgifter 
som avses i denna lag verkar de anställda vid 
bedömningsorganet under tjänsteansvar. 
 
 

14 § 

Reparation av skador som uppstått i sam-
band med lastning eller lossning 

Terminalrepresentanten rapporterar till far-
tygets befälhavare om fartygets konstruktion 
eller utrustning har skadats i samband med 
lastningen eller lossningen. Skadorna skall 
vid behov repareras. 

Om skadan anses kunna försvaga fartygs-
konstruktionens hållfasthet, minska skrovets 
vattentäta integritet eller försämra tillförlit-
ligheten hos fartygets väsentliga tekniska sy-
stem skall terminalrepresentanten eller befäl-
havaren informera flaggstatens administra-
tion eller ett klassificeringssällskap som den-
na erkänner och företräds av samt hamnstats-
kontrollmyndigheten om saken. Ett beslut om 
huruvida reparationer krävs omedelbart eller 
om de kan utföras senare fattas av hamn-
statskontrollmyndigheten med beaktande av 
det eventuella utlåtandet från flaggstatens 
administration eller från den organisation 
som den erkänner och företräds av samt be-
fälhavarens uppfattning. Om en omedelbar 
reparation anses nödvändig, skall reparatio-

nen utföras samt befälhavaren och hamn-
statskontrollmyndigheten godkänna den in-
nan fartyget lämnar hamnen. 

För att fatta ett beslut enligt 2 mom. får 
hamnstatskontrollmyndigheten anlita en er-
känd organisation för att inspektera skadan 
och ge råd om nödvändigheten att utföra re-
parationer och om hur brådskande reparatio-
nen är. 

Utan hinder av vad som föreskrivs i denna 
paragraf tillämpas lagen om tillsyn över far-
tygssäkerheten (370/1995) samt de bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den. 
 
 

15 § 

Övervakning 

Iakttagandet av denna lag och de bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den över-
vakas av Sjöfartsverket. Sjöfartsverket över-
vakar regelbundet att kraven enligt 5 § 1 
mom., 8 § 2 mom. och 9 § iakttas. Övervak-
ning sker också genom överraskningsinspek-
tioner under lastning och lossning. 

Sjöfartsverket övervakar också att termina-
lerna iakttar kraven enligt 5 § 1 mom. vid ut-
gången av den i 27 § 2 mom. angivna tiden 
samt att de nya terminaler som inrättats iakt-
tar dem vid utgången av den i 6 § angivna ti-
den. 

Sjöfartsverket lämnar till Europeiska ge-
menskapernas kommission en rapport om re-
sultatet av övervakning som utförts i enlighet 
med denna lag, enligt vad som närmare före-
skrivs genom övervakning förordning av 
kommunikationsministeriet. 
 
 

16 § 

Rätt att utföra kontroller 

Hamnstatskontrollmyndigheten har rätt att 
få tillträde till fartyg, områden eller lokaler 
och andra sådana lokaliteter till vilka tillträde 
behövs för kontrollen enligt denna lag, samt 
rätt att där göra inspektioner och vidta andra 
åtgärder som kontrollen kräver. Kontrollen 
kan dock inte utsträckas till lokaliteter av-
sedda för boende. 
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17 § 

Brister eller missförhållanden som observe-
rats vid lastning eller lossning av fartyg 

Om terminaloperatören, terminalrepresen-
tanten eller fartygets befälhavare inte iakttar 
denna lag skall Sjöfartsverket efter förhand-
lingar med den berörda parten ge lämpliga 
instruktioner för avhjälpande av bristerna el-
ler missförhållandena. Sjöfartsverket kan ut-
sätta en tid inom vilken bristerna eller miss-
förhållandena skall vara avhjälpta. 
Om terminaloperatören, terminalrepresentan-
ten eller fartygets befälhavare tredskas eller 
frågan inte tål dröjsmål, kan Sjöfartsverket 
efter att ha hört berörda parter förpliktiga ve-
derbörande att vidta behövliga åtgärder för 
att avhjälpa bristen eller missförhållandet. 
Gäller beslutet ett utländskt fartyg, anses den 
som saken gäller ha blivit hörd när befälha-
varen har hörts i samband med inspektionen. 
 

18 § 

Vite och hot om avbrytande 

Sjöfartsverket kan förena ett förordnande 
enligt 17 § 2 mom. med vite eller hot om av-
brytande. Vite och hot om avbrytande kan fö-
reläggas terminalen, terminaloperatören, 
terminalrepresentanten eller fartygets befäl-
havare. I fråga om vite och hot om avbrytan-
de gäller vad som föreskrivs i viteslagen 
(1113/1990). 

Har Sjöfartsverket grundad anledning att 
misstänka att fartygets befälhavare försöker 
undvika iakttagandet av beslutet genom att ta 
fartyget ur trafik i Finland, kan Sjöfartsverket 
förordna att redaren innan fartyget lämnar 
finsk hamn skall ställa en säkerhet som mot-
svarar vitet. När den åtgärd som Sjöfartsver-
ket beslutat om blivit vidtagen skall säkerhe-
ten återställas till fartygets befälhavare. 
 

19 § 

Förhindrande eller avbrott av lastning eller 
lossning av fast bulklast 

Sjöfartsverket skall förhindra eller avbryta 
lastning eller lossning av fast bulklast om 

verket har fått vetskap om omständigheter 
enligt vilka det är uppenbart att lastningen el-
ler lossningen äventyrar fartygets eller be-
sättningens säkerhet.  Bestämmelserna i den-
na paragraf begränser dock inte dock utan att 
detta begränsar dock inte befälhavarens rät-
tigheter och skyldigheter enligt regel VI/7.7 i 
bilagan till 1974 års SOLAS-konvention. 
 

20 § 

Rätt att få information av andra myndigheter 

 
Sjöfartsverket har utan hinder av sekretess-

plikten enligt lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet rätt att av andra myndig-
heter få sådan information som behövs för 
övervakningen av iakttagandet av denna lag.  
 

21 § 

Överlämnande av sekretessbelagd informa-
tion 

Utan hinder av sekretessen enligt lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet får 
Sjöfartsverket överlämna sekretessbelagd in-
formation som verket har fått i samband med 
skötseln av sina uppgifter enligt denna lag 

1) till åklagaren och polisen, gränsbevak-
ningsväsendet eller tullmyndigheten för före-
byggande och utredande av brott, 

2) till arbetarskydds- och miljöskyddsmyn-
digheterna, när den överlämnade handlingen 
innehåller information som för myndigheten 
i fråga är relevant för utförandet av dess upp-
gifter och 

3) till en behörig utländsk myndighet och 
ett internationellt organ för genomförande av 
en skyldighet enligt Europeiska gemenska-
pens direktiv eller ett för Finland bindande 
internationellt avtal. 
 

22 § 

Utlämnande av information från bedöm-
ningsorganet  

Bedömningsorganen är utan hinder av sek-
retessen enligt lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet skyldiga att  
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1) till sådana andra bedömningsorgan som 
avses i denna lag och till bedömningsorgan 
som utnämnts av andra medlemsstater i Eu-
ropeiska ekonomiska gemenskapen och som 
motsvarar de i 10 § avsedda organen lämna 
information som behövs för bedömningsor-
ganens gemensamma verksamhet och 

2) till Sjöfartsverket lämna information 
som behövs för Sjöfartsverkets kontroll en-
ligt denna lag. 

 
 
 

23 § 

Handräckningsmyndigheter 

I frågor som avses i denna lag är hamn-, 
tull-, gränsbevaknings-, polis-, arbetar-
skydds- och hälsovårdsmyndigheterna samt 
försvarsmakten inom sina respektive områ-
den skyldiga att på begäran ge Sjöfartsverket 
behövlig handräckning. 

Om någon försöker förhindra eller störa in-
spektioner eller andra åtgärder enligt denna 
lag skall polisen ge handräckning för över-
vakningen av iakttagandet av denna lag. 

 
 

 
24 § 

Ersättning för kostnader 

Bestämmelser om när åtgärder samt bevil-
jande av intyg enligt denna lag skall vara av-
giftsbelagda och om grunderna för avgifterna 
finns i lagen om grunderna för avgifter till 
staten (150/1992). Om det vid inspektioner 
enligt denna lag konstateras sådana brister 
som enligt denna lag eller internationella 
konventioner berättigar till stoppande av far-
tyget eller begränsande av dess verksamhet 
eller till avbrytande av stuveriarbetet vid 
terminalen, skall redaren eller dennes repre-
sentant i Finland eller terminaloperatören er-
sätta alla kostnader för ytterligare inspektio-
ner. 

För Sjöfartsverkets rådgivning och allmän-
na övervakning i samband med tillämpning-
en och iakttagandet av denna lag uppbärs 
ingen avgift. 

25 § 

Sökande av ändring i förvaltningsbeslut  

Förvaltningsbeslut som Sjöfartsverket har 
fattat med stöd av denna lag  för överklagas i 
enlighet med förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). Beslutet skall iakttas trots änd-
ringssökande, om inte besvärsmyndigheten 
bestämmer annat. 

Bedömningsorganets beslut att inte bevilja 
certifikat enligt 3 § 17 punkten i denna lag 
för terminaloperatörens kvalitetssäkringssy-
stem får överklagas i enlighet med förvalt-
ningsprocesslagen. 
 
 

26 § 

Rättelseförfarande och överklagande av  be-
dömningsorganets beslut 

Rättelse av bedömningsorganets beslut att 
inte bevilja ett kvalitetssäkringssystem certi-
fikat får sökas hos bedömningsorganet inom 
30 dagar från delfåendet av beslutet. Till be-
slutet skall fogas en anvisning om rättelseyr-
kande. Om rättelseförfarandet föreskrivs vid 
behov närmare genom statsrådets förordning. 
Detaljerna i rättelseförfarandet fastställs i 
samband med godkännandet av bedömnings-
organet. Ett rättelseyrkande skall behandlas 
utan dröjsmål. 

Bedömningsorganets beslut att inte certifie-
ra ett kvalitetssäkringssystem skall iakttas, 
om inte den myndighet som behandlar ett rät-
telseyrkande eller besvärsmyndigheten be-
stämmer annat. 

Bedömningsorganets beslut i rättelseförfa-
randet får överklagas hos förvaltningsdom-
stolen i enlighet med förvaltningsprocessla-
gen. 

 
27 § 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse 

Denna lag träder i kraft den       20   . 
Ett certifierat kvalitetssäkringssystem en-

ligt 3 § 17 punkten i denna lag skall upprättas  
senast den 5 februari 2005 och certifieras se-
nast den 5 februari 2006. 
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Bestämmelserna i 6 § 1 mom. i denna lag 
kan tillämpas på terminaler som existerar när 
denna lag träder i kraft, om ansökan om till-
lämpning av lagrummet tillsammans med en 

i lagrummet förutsatt plan sänds in till Sjö-
fartsverket inom tre månader från lagens 
ikraftträdande. 

————— 

Helsingfors den 7 maj 2004 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Kommunikationsminister Leena Luhtanen 
 
 


