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Lag

Nr 1205

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
överenskommelsen med Arabrepubliken Egypten om främjande av och skydd för

investeringar

Given i Helsingfors den 21 december 2004

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i den Kairo den 3 mars 2004
mellan Republiken Finlands regering och
Arabrepubliken Egyptens regering ingångna
överenskommelsen om främjande av och
skydd för investeringar gäller som lag sådana
Finland har förbundit sig till dem.

2 §
Närmare bestämmelser om verkställigheten

av denna lag kan utfärdas genom förordning
av statsrådet.

3 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki

RP 101/2004
UtUB 16/2004
RSv 206/2004
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Lag

Nr 1206

om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg

Given i Helsingfors den 21 december 2004

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagens syfte

Genom denna lag genomförs Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2001/96/EG om
fastställande av harmoniserade krav och
förfaranden 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
konstruktion i samband med lastning eller
lossning. Detta skall åstadkommas genom
fastställande av
1) harmoniserade lämplighetskrav för så-
dana fartyg och terminaler, och
2) harmoniserade förfaranden för samar-
bete och kommunikation mellan sådana fartyg
och terminaler.

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på
1) bulkfartyg, oberoende av vilken flagg de

för, som anlöper en terminal för att lasta eller
lossa fasta bulklaster, och
2) terminaler i Finland som anlöps av

bulkfartyg som faller inom tillämpningsom-
rådet för denna lag.
Denna lag tillämpas dock inte på anlägg-

ningar som endast i undantagsfall används för
lastning och lossning av torr last i bulk i eller
ur bulkfartyg eller när lastning eller lossning
endast sker med det berörda bulkfartygets
egen utrustning. Detta moment begränsar
emellertid inte tillämpningen av regeln i
kapitel 7 i bilaga VI till 1974 års internatio-
nella konvention om säkerheten för männi-
skoliv till sjöss (FördrS 11/1981).
I fråga om arbetarskydd och arbetar-

skyddsmyndigheternas övervakning gäller
vad som särskilt föreskrivs om saken. Utöver
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vad som föreskrivs i denna lag iakttas för
Finland bindande internationella avtal och
internationella 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,
sådant direktivet lyder ändrat genom Euro-
paparlamentets och rådets direktiv
2001/106/EG och Europaparlamentets och
rådets direktiv 2002/84/EG,
2) 1974 års SOLAS-konvention 1974 års
internationella konvention om säkerheten för
människoliv till sjöss, jämte ändringar,
3) BLU-koden koden för säker lastning och
lossning av bulkfartyg, jämte ändringar, i
enlighet med bilagan till Internationella sjö-
fartsorganisationens (IMO) resolution
A.862(20),
4) bulkfartyg fartyg enligt definitionen i
regeln i kapitel 1.6 i bilaga IX till 1974 års
SOLAS-konvention och tolkningen i resolu-
tion 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
mellersta lastrummen, eller
c) kombinationsfartyg enligt definitionen i
regel 3.27 i kapitel 2 i bilaga II till 1974 års
SOLAS-konvention,
5) torr last i bulk eller fast bulklast fast
bulklast enligt definitionen i regeln i kapitel
1.4 i bilaga XII till 1974 års SOLAS-
konvention, med undantag av spannmål,
6) spannmål spannmål enligt definitionen i
regeln i kapitel 8.2 i bilaga VI 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 lastning
eller lossning av ett enskilt bulkfartyg 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 av ett
enskilt bulkfartyg vid terminalen,
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 behö-

riga myndigheterna i den stat vars flagg
bulkfartyget har rätt att föra,
12) lastinformation de upplysningar om

lasten som krävs enligt regeln i kapitel 2 i
bilaga VI till 1974 års SOLAS-konvention,
13) lastnings- eller lossningsplan den plan

som avses i regeln i kapitel 7.3 i bilaga VI
till 1974 års SOLAS-konvention och som har
den form som anges i bihang 2 till BLU-
koden,
14) 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,
15) deklaration av bulkdensiteten de upp-
lysningar om lastens bulkdensitet som skall
lämnas enligt regeln i kapitel 10 i bilaga XII
till 1974 års SOLAS-konvention,
16) certifierat kvalitetssäkringssystem ter-

minaloperatörens kvalitetssäkringssystem
som certifierats enligt standarden ISO
9001:2000 eller en likvärdig standard,
17) bedömningsorgan företag eller organi-

sationer som har rätt att certifiera kvalitets-
säkringssystem, och
18) nyligen inrättad terminal en terminal

där en ny terminaloperatör som vill in i
branschen har för avsikt att inleda lastning
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eller lossning av fast bulklast i en finländsk
hamn med egna eller hyrda lastnings- eller
lossningsanordningar.

4 §

Krav med avseende på bulkfartygs lämplighet
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 bulkfartygens lastrum
och lucköppningar är tillräckligt stora och att
systemen för styrning av luckorna och fram-
drivningsmaskinerierna i lastrummet är i
fungerande skick.
Genom förordning av kommunikationsmi-
nisteriet kan närmare bestämmelser utfärdas
om minimikraven med avseende på bulkfar-
tygs 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
den däcksutrustning som används vid förtöj-
ning och ankring av fartygen.

5 §

Lämplighetskrav för terminaler

Terminaloperatören säkerställer beträf-
fande den terminal för vilken denne 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
terminalrepresentanter,
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 en likvärdig
standard och som kontrolleras enligt riktlin-
jerna i ISO-standarden 10011:1991 eller en
likvärdig standard.
Genom förordning av kommunikationsmi-

nisteriet kan närmare bestämmelser utfärdas
om förutsättningarna för säker lastning och
lossning av bulkfartyg, om terminalernas
informationsbroschyrer och innehållet i dem,
om de krav på säker lastning och lossning av
bulkfartyg som har samband med certifierade
kvalitetssäkringssystem och om kontrollför-
faranden.

6 §

Temporärt verksamhetstillstånd

Sjöfartsverket kan med avvikelse från
kraven i 5 § 1 mom. 4 punkten bevilja nyligen
inrättade terminaler temporärt verksamhets-
tillstånd för högst 12 månader. Terminalen
skall dock i sin skriftliga ansökan visa
Sjöfartsverket att den har en plan för genom-
förande av ett certifierat kvalitetssäkringssy-
stem i enlighet med 5 § 1 mom. 4 punkten.

7 §

Befälhavarens uppgifter

Fartygets befälhavare skall
1) ansvara för att bulkfartyget lastas och

lossas på ett säkert sätt,
2) lämna terminaloperatören och terminal-

representanten fartygets identifieringsupp-
gifter samt den information som behövs för
att bulkfartyget skall kunna lastas och lossas
på ett säkert sätt, enligt vad som närmare
föreskrivs genom förordning av kommunika-
tionsministeriet,
3) säkerställa att han eller hon har fått den

information som krävs enligt 1974 års SO-
LAS-konvention, framställd på det sätt som
anges i BLU-koden, enligt vad som närmare
föreskrivs genom förordning av kommunika-
tionsministeriet, och
4) innan lasthanteringen börjar samt under

lastning eller lossning se till att lastningen
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eller lossningen och försiktighetsåtgärderna i
samband med dem övervakas av en person ur
fartygets befäl.
Genom förordning av kommunikationsmi-
nisteriet kan närmare bestämmelser utfärdas
om befälhavarens uppgifter innan lasthante-
ringen inleds och under lastning eller loss-
ning.

8 §

Terminalrepresentantens uppgifter

Terminalrepresentanten skall
1) i enlighet med BLU-koden lämna
fartygets befälhavare information om ham-
nen, terminalen, lastningsförfaranden, loss-
ning och motsvarande omständigheter, enligt
vad som närmare föreskrivs genom förord-
ning av kommunikationsministeriet,
2) när ett fartyg lastas försäkra sig om att
fartygets befälhavare så tidigt som möjligt har
blivit underrättad om innehållet i lastdekla-
rationsformuläret,
3) utan dröjsmål till fartygets befälhavare
och Sjöfartsverket anmäla uppenbara brister
som han eller hon har observerat ombord på
bulkfartyget och som kan äventyra säkerheten
vid lastning eller lossning av fasta bulklaster,
och
4) innan lasthanteringen börjar samt under
lastning eller lossning se till att fartygets
befälhavare har kontaktinformationen till den
för lastningen eller lossningen ansvariga
terminalpersonalen eller befraktaren samt att
alla försiktighetsåtgärder vid lastning eller
lossning iakttas.
Genom förordning av kommunikationsmi-
nisteriets kan närmare bestämmelser utfärdas
om terminalrepresentantens uppgifter innan
lasthanteringen inleds och under lastning eller
lossning samt om den information som
terminalrepresentanten skall lämna fartygets
befälhavare.

9 §

Förfaranden mellan bulkfartyg och terminal

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

1) innan en fast bulklast lastas eller lossas
skall fartygets befälhavare med terminalrep-
resentanten komma överens om en lastnings-
eller lossningsplan i enlighet med BLU-
koden, på det sätt som närmare föreskrivs
genom förordning av kommunikationsminis-
teriet; närmare bestämmelser om utarbetande,
beredning och godkännande av lastnings-
eller lossningsplanen, om grunderna för för-
varande av planen och om förvaringstiden på
fartyget och i terminalen kan utfärdas genom
förordning av kommunikationsministeriet,
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 i enlighet med BLU-koden,
på det sätt som närmare föreskrivs genom
förordning 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 last-
ningen eller lossningen av den fasta bulklas-
ten vad beträffar den lastrumsordning, last-
kvantitet 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.
Bestämmelser om förfaranden mellan

befälhavaren och terminalrepresentanten när
lastningen eller lossningen har avslutats samt
om vilka frågor som när det gäller lossning
skall ingå i den skriftliga överenskommelsen,
såsom eventuella skador på fartyget, utfärdas
genom förordning av kommunikationsminis-
teriet.

10 §

Bedömningsorgan och deras uppgifter

Sjöfartsverket utnämner på ansökan be-
dömningsorgan med rätt att certifiera termi-
naloperatörers kvalitetssäkringssystem. Ut-
nämningen gäller tills vidare.
Med ett bedömningsorgan jämställs utifrån

principen om ömsesidighet företag eller öv-
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riga organisationer registrerade i andra med-
lemsstater i Europeiska unionen eller 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.

11 §

Utnämningsförutsättningar

Ett bedömningsorgan skall visa sin kom-
petens genom en utvärdering gjord av Mät-
teknikcentralen eller på motsvarande sätt.

12 §

Återtagande av ett bedömningsorgans utnäm-
ning

Om ett bedömningsorgan inte upprätthåller
sin kompetens på det sätt som kompetensen
har utvärderats i enlighet med 11 § eller om
det beviljar certifikat för en terminaloperatörs
kvalitetssäkringssystem som inte uppfyller
kraven enligt standarden ISO 9001:2000 eller
en likvärdig standard, skall Sjöfartsverket
sätta ut en tid inom vilken bedömningsorganet
skall rätta till saken. Sjöfartsverket skall
återkalla utnämningen, om bedömningsorga-
net inte har rättat till saken inom utsatt tid.

13 §

God förvaltning och rättsskydd vid bedöm-
ningsförfarandet samt tjänsteansvar

När ett bedömningsorgan utför sina upp-
gifter enligt denna lag skall det iaktta vad som
föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003),
språklagen (423/2003), lagen om elektronisk
kommunikation i myndigheternas verksamhet
(13/2003), lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet (621/1999) och arkivlagen
(831/1994).
Vid utförandet av de bedömningsuppgifter
som avses i denna lag handlar de anställda vid
bedömningsorganet under tjänsteansvar.

14 §

Reparation av skador som uppstått i samband
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 kan antas försvaga fartygs-

konstruktionens hållfasthet, minska skrovets
vattentäta integritet eller försämra tillförlit-
ligheten hos fartygets väsentliga tekniska
system, skall terminalrepresentanten eller
befälhavaren informera flaggstatens admi-
nistration eller ett klassificeringssällskap som
denna erkänner och företräds av samt Sjö-
fartsverket om saken. Ett beslut om huruvida
reparationer krävs omedelbart eller om de kan
utföras senare fattas av Sjöfartsverket med
beaktande av ett eventuellt utlåtande från
flaggstatens administration eller från den
organisation som den erkänner och företräds
av samt befälhavarens uppfattning. Om ome-
delbara reparationer anses nödvändiga, skall
de utföras samt befälhavaren och Sjöfarts-
verket godkänna dem innan fartyget lämnar
hamnen.
För att fatta ett beslut enligt 2 mom. får

Sjöfartsverket anlita en erkänd organisation
som avses i rådets direktiv 94/57/EG om
gemensamma regler och standarder för orga-
nisationer som utför inspektioner och utövar
tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministra-
tionernas verksamhet i förbindelse därmed,
sådant direktivet lyder ändrat och är genom-
fört i Finland, för att inspektera skadan och
ge råd om nödvändigheten att utföra repara-
tioner och om hur brådskande reparationerna
är.
Utan hinder av vad som föreskrivs i denna

paragraf tillämpas lagen om tillsyn över
fartygssäkerheten (370/1995) samt de be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den.

15 §

Övervakning

Iakttagandet av denna lag och de bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den
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övervakas av Sjöfartsverket. Sjöfartsverket
övervakar regelbundet att kraven enligt 5, 8
och 9 § iakttas. Övervakning sker också
genom överraskningsinspektioner under last-
ning och lossning.
Sjöfartsverket utför med behövliga inter-
valler inspektioner av terminaler och bulk-
fartyg för att säkerställa att terminaloperatö-
rerna iakttar sina skyldigheter enligt 4 § 1
mom.
Sjöfartsverket lämnar till Europeiska ge-
menskapernas kommission en rapport om
resultatet av övervakning som utförts i en-
lighet med denna lag, enligt vad som närmare
föreskrivs genom förordning av kommunika-
tionsministeriet.

16 §

Rätt att utföra inspektioner

Sjöfartsverket har rätt att få tillträde till
fartyg, områden eller lokaler och andra
sådana utrymmen till vilka tillträde behövs för
övervakningen enligt denna lag, samt rätt att
där utföra inspektioner och vidta andra
åtgärder som övervakningen kräver. Över-
vakningen kan dock inte utsträckas till loka-
liteter avsedda för boende.

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
eller missförhållandena. Sjöfartsverket kan
sätta ut en tid inom vilken bristerna eller
missförhållandena skall vara avhjälpta.
Om terminaloperatören, terminalrepresen-
tanten eller fartygets befälhavare tredskas
eller saken inte tål dröjsmål, kan Sjöfarts-
verket efter att ha hört berörda parter ålägga
vederbörande 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 åläggande
enligt 17 § 2 mom. med vite eller hot om
avbrytande. Vite och hot om avbrytande kan
föreläggas terminaloperatören, terminalrepre-
sentanten 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
förordna att redaren innan fartyget lämnar
finsk hamn skall ställa en säkerhet som
motsvarar vitet. När den åtgärd som Sjöfarts-
verket beslutat om blivit vidtagen skall
säkerheten återställas till redaren.

19 §

Förhindrande eller avbrytande 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
eller lossningen äventyrar fartygets eller
besättningens säkerhet. Bestämmelserna i
denna paragraf begränsar dock inte befälha-
varens rättigheter och skyldigheter att avbryta
lastningen eller lossningen av fartyget enligt
regeln i kapitel 7.7 i bilaga VI till 1974 års
SOLAS-konvention.

20 §

Rätt att få information av andra myndigheter

Sjöfartsverket har utan hinder av bestäm-
melserna om sekretess i lagen om offentlighet
i myndigheternas verksamhet rätt att av andra
myndigheter få sådan information som be-
hövs för övervakningen av att denna lag
iakttas.

21 §

Utlämnande av sekretessbelagd information

Utan hinder av sekretessen enligt lagen om
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offentlighet i myndigheternas verksamhet får
Sjöfartsverket lämna ut sekretessbelagd in-
formation som verket har fått i samband med
skötseln av sina uppgifter enligt denna lag till
1) åklagare, polisen, gränsbevakningsvä-
sendet eller tullmyndigheten för förebyg-
gande eller utredande av brott,
2) arbetarskyddsmyndigheterna och miljö-
skyddsmyndigheterna, när den handling som
skall lämnas ut innehåller information som för
myndigheten i fråga är relevant för skötseln
av dess uppgifter, och till
3) en behörig utländsk myndighet och ett
internationellt organ för genomförande av en
skyldighet enligt Europeiska gemenskapens
direktiv eller ett för Finland bindande inter-
nationellt avtal.

22 §

Utlämnande av information från bedöm-
ningsorgan

Bedömningsorganen är utan hinder av
sekretessen enligt lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet skyldiga att
1) till andra bedömningsorgan som avses i
denna lag och till sådana i 10 § 2 mom.
avsedda organisationer som kan jämställas
med bedömningsorgan lämna information
som behövs för bedömningsorganens samar-
bete, och
2) till Sjöfartsverket lämna information
som behövs för övervakningen enligt denna
lag.

23 §

Handräckningsmyndigheter

I frågor som avses i denna lag är hamn-,
tull-, gränsbevaknings-, polis-, arbetarskydds-
och hälsovårdsmyndigheterna samt försvars-
makten inom sina respektive områden skyl-
diga att på begäran ge Sjöfartsverket behövlig
handräckning.
Om någon försöker förhindra eller störa
inspektioner eller andra åtgärder enligt denna
lag, skall polisen ge handräckning för över-
vakningen av att denna lag iakttas.

24 §

Ersättning för kostnader

Bestämmelser om när åtgärder samt bevil-
jande av intyg enligt denna lag skall vara
avgiftsbelagda och om grunderna för avgift-
erna finns i lagen om grunderna för avgifter
till staten (150/1992). Om det vid inspektio-
ner enligt denna lag konstateras sådana brister
som enligt 19 § i denna lag ålägger Sjöfarts-
verket att förhindra eller avbryta lastningen
eller lossningen av fast bulklast, skall redaren
eller dennes representant i Finland eller
terminaloperatören ersätta alla kostnader för
ytterligare inspektioner.
För Sjöfartsverkets rådgivning och all-

männa övervakning i samband med tillämp-
ningen och iakttagandet av denna lag tas
ingen avgift ut.

25 §

Sökande av ändring

Förvaltningsbeslut som Sjöfartsverket har
fattat med stöd av denna lag får överklagas i
enlighet med förvaltningsprocesslagen
(586/1996). Beslutet skall iakttas trots att
ändring har sökts, om inte besvärsmyndighe-
ten bestämmer annat.

26 §

Rättelseförfarande och överklagande av be-
dömningsorgans beslut

I ett beslut av ett bedömningsorgan att inte
certifiera en terminaloperatörs kvalitetssäk-
ringssystem får rättelse sökas hos bedöm-
ningsorganet inom 30 dagar från delfåendet
av beslutet. I beslutet får ändring inte sökas
genom besvär. Till beslutet skall fogas en
anvisning om rättelseyrkande. Ett rättelse-
yrkande skall behandlas utan dröjsmål.
Bedömningsorganets beslut i rättelseförfa-

randet får överklagas hos förvaltningsdom-
stolen i enlighet med förvaltningsprocesslag-
en.
Bedömningsorganets beslut att inte certi-

fiera ett kvalitetssäkringssystem skall iakttas,
om inte den myndighet som behandlar rät-
telseyrkandet eller besvärsmyndigheten be-
stämmer annat.
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27 §

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
En terminaloperatör skall upprätta ett kva-
litetssäkringssystem före den 5 februari 2005

och systemet skall certifieras senast den 5
februari 2006.
För att få bedriva verksamhet skall en

nyligen inrättad terminal inom tre månader
efter att verksamheten inleddes ha fått ett i 6 §
avsett temporärt verksamhetstillstånd.

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Leena Luhtanen
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Lag

Nr 1207

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll

Given i Helsingfors den 21 december 2004

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i Världshälsoorganisationens
(WHO) i Genève den 21 maj 2003 ingångna
ramkonvention om tobakskontroll gäller som
lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §
Närmare bestämmelser om verkställigheten

av denna lag kan utfärdas genom förordning
av statsrådet.

3 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Omsorgsminister Liisa Hyssälä

RP 106/2004
ShUB 18/2004
RSv 119/2004
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Statsrådets förordning

Nr 1208

om Lotsverkets lotsningsavgifter

Given i Helsingfors den 21 december 2004

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,
föreskrivs med stöd av 4 § 1 mom. i lagen av den 20 november 2003 om Lotsverket (938/2003):

1 §

Grundavgift

Lotsverket tar av det lotsade fartyget ut en
i 4 § 1 mom. i lagen om Lotsverket
(938/2003) nämnd avgift motsvarande ett fast
pris per enhet. Grundavgiften fastställs enligt
avgiftstabellen i bilaga 1.
I Saima kanal och inom Saimens vatten-
område tas ut en grundavgift som baserar sig
på ett nedsatt pris per enhet enligt avgiftsta-
bellen i bilaga 2.

2 §

Förhöjd grundavgift

Då en lotsning till följd av bestämmelserna
eller på begäran utförs av två lotsar tas
grundavgiften ut förhöjd med 50 procent.

3 §

Grundavgift för fartygskombination och
stockflotte

För bogserare, skjutbogserare och för far-
tyg eller anläggning som skall bogseras eller

skjutbogseras liksom även för skjutbogseren-
het tas grundavgift ut enligt kombinationens
sammanlagda dräktighet.
Grundavgiften för stockflotte fastställs så,

att dräktigheten utgörs av halva antalet
kubikmeter fast mått.

4 §

Vänteavgift

Om lots efter kallelse har infunnit sig för
att utföra lotsning, men lotsningen inte har
börjat inom en timme efter hans ankomst till
fartyget, tas av fartyget för varje påbörjad
timme, som överskjuter den nämnda timmen,
ut en vänteavgift enligt fastställd taxa, till
dess lotsningen börjar eller lotsen avlägsnar
sig från fartyget.
Om lots på kallelse vid utsatt tid har

infunnit sig på överenskommen plats för att
invänta fartyg under resa, men fartyget inte
har anlänt dit inom två timmar, tas av fartyget
för varje påbörjad timme som överskjuter
nämnda två timmar ut vänteavgift enligt
fastställd taxa, till dess lotsningen börjar eller
lotsen avlägsnar sig från vänteplatsen.
Om lotsen då han kommer ombord eller

under väntetiden meddelas att fartyget inte
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ämnar anlita lots, tas av fartyget ut vänteav-
gift för minst två timmar.
Inom finska territorialvatten fastställs den
vänteavgift som tas ut på basis av tabellen i
bilaga 1. I Saima kanal och inom Saimens
vattenområde tas ut vänteavgift enligt tabellen
i bilaga 2.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2005 och gäller till utgången av 2005.

Helsingfors den 21 december 2004

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

Regeringssekreterare Pekka Kouhia
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          Bilaga 1 
 
 
 
 

LOTSNINGSAVGIFTER INOM FINSKA TERRITORIALVATTEN 

(mervärdesskattefri tjänst) 
 

 
Grundavgift tas ut i euro enligt följande taxa: 

         
 

LOTSNINGSTAXA 

 
Lotsat fartygs 
nettodräktighet  Lotsad sträcka i nautiska mil  (nm)  
    
(över-högst) under 1 1 – 10 11 – 20  21 – 30  31 – 40  41 – 50  51 – 70  71 - 100 
         
       0 -     200 185 370    656    891 1 160 1 430 1 816 2 472 
   200 -  1 000 235 471    774 1 043 1 379 1 665 2 119 2 809 
1 000 -  3 000 286 572    925 1 245 1 615 1 951 2 472 3 196 
3 000 -  6 000 336 673 1 110 1 514 1 917 2 304 2 910 3 700 
6 000–10 000 387 774 1 312 1 749 2 203 2 674 3 313 4 188 
           

Tilläggsavgift på   97       193   328   437    551    669    828 1 047   
euro för varje påbörjat 10 000-tal nettodräktighet beroende på den lotsade sträckans längd. 
 

Tilläggsavgiften för varje påbörjad nautisk mil som överstiger 100 nautiska mil är 97 euro. 
 
 
 
 

Vänteavgiften fastställs som multiplar av avgiften för den lägsta lotsningstaxan på 185 euro 
enligt följande: 
 
 

 
 Väntetid för vilken Koefficient 
 vänteavgift ackumuleras 
 
 timmar 
 0—1 …………………….  3 
 1—2 …………………….  5 
 2—3 …………………….  7 
 3—4 ……………………  10 
 4—5 ……………………  12 
 5—6 ……………………  15 
 för varje följande 
 timme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 
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             Bilaga 2 
 
 
 
       

 

LOTSNINGSAVGIFTER I SAIMA KANAL OCH INOM SAIMENS VATTENOMRÅDE 

(mervärdesskattefri tjänst) 
 
 

Grundavgift tas ut i euro enligt följande taxa: 
 
 

LOTSNINGSTAXA 

Lotsat fartygs  
nettodräktighet  Lotsad sträcka i nautiska mil (nm) 

 1 – 10 11 – 20  21 – 30  31 – 40  41 – 50  51 – 70  71 - 100 
        
under 200   97 168 231 316 370 471 639 
200 -  1 000 122 202 269 357 429 547 727 
över 1 000 147 240 324 416 505 639 828 

       
      

Tilläggsavgiften för varje påbörjad nautisk mil som överstiger 100 nautiska mil är 25 euro. 
 
 
 

Vänteavgiften fastställs som multiplar av avgiften för den lägsta lotsningstaxan på 97 euro 
enligt följande: 
 
 
 

 
 Väntetid  för  vilken   Koefficient 
 vänteavgift  ackumuleras 
 
 timmar 
 0—1 …………………….  2 
 1—2 …………………….  4 
 2—3 …………………….  6 
 3—4 …………………….  8 
 4—5 ……………………  10 
 5—6 ……………………  12 
 för varje följande 
 timme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 
 



Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 1209

om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals avgiftsbelagda prestationer

Given i Helsingfors den 15 december 2004

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs om jord- och skogsbruks-
ministeriets informationstjänstcentrals avgiftsbelagda prestationer med stöd av 8 § i lagen av
den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf
lyder i lag 348/1994:

1 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral (nedan informationstjänst-
centralen) uppbär en avgift om 10,00 euro för
intyg som utfärdas som ett separat dokument
eller skrivs in i ett dokument som visats upp
för myndigheten.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
i fråga om vilka avgiften avviker från

självkostnadsvärdet

Informationstjänstcentralen uppbär 5,66
euro i fast avgift för registrering av nötkreatur
enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett
system för identifiering och registrering av
nötkreatur samt märkning av nötkött och
nötköttsprodukter, 2,92 euro i fast avgift för
ett ersättande märke enligt 8 § i jord- och
skogsburksministeriets beslut om märkning
och registrering av nötkreatur (7/1999) samt
1,00 euro i fast avgift för slaktanmälan enligt
16 § i ovan nämnda beslut av jord- och
skogsbruksministeriet.

3 §

Företagsekonomiska prestationer

Informationstjänstcentralens prestationer
som prissätts enligt företagsekonomiska grun-
der är
1) information, informationsprodukter, in-

formationstjänster och kopior, samt
2) övriga prestationer och tjänster som

beställts särskilt.
En avgift som motsvarar självkostnadsvär-

det kan uppbäras för kopior av offentliga
handlingar som myndigheterna innehar.

4 §

Avgifter som föranleds av internationellt
samarbete

Informationstjänstcentralen kan tillhan-
dahålla internationella organisationer och
andra staters myndigheter prestationer utan
avgift, om avgiftsfriheten grundar sig på
reciprocitet.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2005 och gäller till utgången av 2005.

3249



Avgifter enligt denna förordning uppbärs
för prestationer som beställts under förord-
ningens giltighetstid.
Genom denna förordning upphävs jord-
och skogsbruksministeriets förordning av den

12 december 2001 om jord- och skogsbruks-
ministeriets informationstjänstcentrals av-
giftsbelagda prestationer (1291/2001) jämte
ändringar.

Helsingfors den 15 december 2004

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Konsultativ tjänsteman Risto Yrjönen
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