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L a g

265/2013

om ändring av 14 g § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

Utfärdad i Helsingfors den 12 april 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) 14 g §, sådan den lyder i lag

1138/2010, som följer:

14 g §

Utvisning av fartyg eller förbud mot tillträde
till hamn i vissa andra fall

Om ett utländskt fartyg inte medför ett
försäkringsbevis enligt 7 kap. 3 § i sjölagen
(674/1994) kan tillsynsmyndigheten fatta ett
beslut om utvisning av fartyget. Beslutet om
utvisning ska riktas till redaren och det ska
iakttas omedelbart. Dessutom ska kommis-
sionen och de övriga medlemsstaterna under-
rättas om beslutet. Även om förutsättningarna
för utvisning uppfylls, kan tillsynsmyndighe-
ten i enskilda fall låta bli att fatta beslut om
utvisning, om fartygets befälhavare lägger
fram motiverade skäl till varför beviset sak-
nas och om fartygets ägare, redare eller befäl-
havare har vidtagit lämpliga åtgärder som har
godkänts av tillsynsmyndigheten för att av-
hjälpa situationen. I enskilda fall kan tillsyns-
myndigheten låta bli att fatta beslut om utvis-
ning även på de grunder som anges i 14 h § 3
mom., enligt vilka den kan tillåta att fartyget

anlöper hamn även om förutsättningarna för
förbud mot tillträde till hamn uppfylls.

Tillsynsmyndigheten ska vägra ett ut-
ländskt fartyg som går till sjöss tillträde till
en hamn eller ankarplats, om fartyget i de fall
som avses i 14 § 4 mom. och i artikel 21.4 i
PSC-direktivet inte uppfyller de villkor som
tillsynsmyndigheten eller de behöriga myn-
digheterna i en annan inspektionshamn i
medlemsstaten har ställt eller vägrar iaktta
tillämpliga krav i konventionerna genom att
inte anlöpa reparationsvarvet, eller om någon
annan medlemsstat har utvisat fartyget på
grund av att det inte har visat upp ett bevis
enligt 7 kap. 3 § i sjölagen utfärdat av försäk-
ringsgivaren eller den som ställt säkerhet.

Tillträde till hamn ska vägras tills fartygets
ägare eller redaren har bevisat att fartyget
uppfyller alla de krav som gäller enligt kon-
ventionerna och den tillsynsmyndighet som
konstaterat fartygets brister eller de behöriga
myndigheterna i den medlemsstat som kon-
staterat bristerna har godkänt bevisningen.
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Denna lag träder i kraft den 1 maj 2013.
På fartyg som saknar en gällande i 7 kap.

2 § i sjölagen avsedd försäkring eller säkerhet

när denna lag träder i kraft ska denna lag
börja tilllämpas två månader efter ikraftträ-
dandet av lagen.

Helsingfors den 12 april 2013
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