
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 8 juli 2014

Statsrådets förordning

524/2014

om ändring av 13 d § i förordningen om ordningsbotsförseelser

Utfärdad i Helsingfors den 3 juli 2014

I enlighet med statsrådets beslut,
ändras i förordningen om ordningsbotsförseelser (610/1999) 13 d §, sådan den lyder i

förordning 476/2008, som följer:

13 d §

Förseelser som gäller sjötrafik

För brott mot sjötrafiklagen (463/1996),
sjötrafikförordningen (124/1997) eller lagen
om farkostregistret (424/2014) kan föreläg-
gas ordningsbot som följer:

1) den som framför en farkost kan föreläg-
gas en ordningsbot på 35 euro för ett annat än
i 2 punkten avsett brott mot i 5 § 2 mom. i
sjötrafiklagen avsedda påbud, förbud och be-
gränsningar som sjötrafikmärken eller ljus-
signaler anger,

2) den som framför en farkost kan föreläg-
gas en ordningsbot på 60 euro för överskri-
dande av den högsta tillåtna hastigheten med
maximalt den högsta tillåtna hastigheten,

3) för framförande av en farkost utan de
dokument som enligt 13 § i sjötrafiklagen
eller bestämmelser som utfärdats med stöd av
den ska medföras när farkosten är i använd-
ning eller för försummelse att inom utsatt tid
visa upp dessa dokument kan föreläggas en
ordningsbot på 20 euro,

4) för framförande av en farkost i strid
med regionala förbud eller begränsningar
som meddelats med stöd av 15 § i sjötrafikla-
gen kan föreläggas en ordningsbot på 35
euro,

5) en ordningsbot på 35 euro kan föreläg-
gas ägaren till en farkost för försummelse att
göra registreringsanmälan enligt 8 § 1 mom. i
lagen om farkostregistret innan farkosten tas i
bruk, ägaren eller innehavaren av en farkost
för försummelse att inom utsatt tid göra änd-
ringsregistrering enligt 9 § 1 eller 2 mom. i
den lagen eller ägaren till en farkost för för-
summelse att inom utsatt tid göra anmälan
om slutlig avregistrering enligt 10 § 1 mom.,

6) för användning i strid med 5 § 1 mom. i
lagen om farkostregistret av en farkost innan
farkosten har förts in i registret eller för
användning i strid med 12 § 2 mom. i den
lagen av en farkost som inte har försetts med
registerbeteckning eller för användning i strid
med 13 § 3 mom. av farkost som inte är
försedd med provbeteckning kan föreläggas
en ordningsbot på 35 euro,

7) för framförande av en farkost som sak-



nar sådan utrustning som avses i 2 § 1 mom.
2–4 punkten i sjötrafikförordningen kan före-
läggas en ordningsbot på 35 euro.

Denna förordning träder i kraft den 1 au-
gusti 2014.

Helsingfors den 3 juli 2014

Trafik- och kommunminister Paula Risikko

Trafikråd Risto Murto
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