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L a g

878/2014

om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) 2 § 6,

16, 21 och 30 punkten, 20 §, 28 § 1 mom. och 41 §, av dem 20 § sådan den lyder i lag 95/2013,
samt

fogas till lagen en ny 30 a § som följer:

2 §

Definitioner

I denna lag och i de bestämmelser och
föreskrifter som utfärdats med stöd av den
avses med
— — — — — — — — — — — — —

6) sjöarbetskonventionen konventionen om
arbete till sjöss från 2006 (FördrS 52/2013),
— — — — — — — — — — — — —

16) hyresbåt fartyg som omfattas av til-
lämpningsområdet för lagen om säkerhet och
utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar
(621/2005) och som hyrs ut för fritidsbruk
bemannade och som i annan än reguljär trafik
medför högst tolv passagerare; dock inte en
segelbåt med ett skrov vars längd enligt till-
verkarens uppgift är under 5,5 meter, en båt
med motor vars effekt enligt motortillverka-
rens uppgift är under 15 kilowatt, en vatten-
skoter och inte heller en roddbåt,
— — — — — — — — — — — — —

21) lastfartyg andra än i 13—20 punkten
avsedda fartyg med en längd på minst 5,5
meter,
— — — — — — — — — — — — —

30) sjötjänst tjänstgöring inom besätt-
ningen eller handledd praktik på andra fartyg
än fritidsbåtar, nöjesfartyg eller pråmar; när
den sjötjänst som krävs för erhållande av
behörighetsbrev bestäms ska en tidsperiod av
30 dagar ombord på ett fartyg anses motsvara
en månad.

20 §

Återkallande av behörighetsbrev, certifikat
över specialbehörighet och kompetensbevis

Trafiksäkerhetsverket ska för viss tid eller
helt och hållet återkalla ett behörighetsbrev,
certifikat över specialbehörighet eller kompe-
tensbevis som det har utfärdat, om innehava-
ren

1) i väsentlig grad eller upprepade gånger
har brutit mot bestämmelserna eller föreskrif-
terna om sjöfart,

2) genom sin verksamhet i övrigt har visat
allmän likgiltighet för bestämmelserna eller
föreskrifterna,

3) inte längre uppfyller villkoren för erhål-
lande av behörighetsbrevet, certifikatet över
specialbehörighet eller kompetensbeviset.
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Trafiksäkerhetsverket kan för viss tid eller
helt och hållet återkalla ett behörighetsbrev,
certifikat över specialbehörighet eller kompe-
tensbevis som det har utfärdat, om innehava-
ren på något annat än i 1 mom.1 punkten
avsett sätt bryter mot bestämmelserna eller
föreskrifterna om sjöfart eller på något annat
sätt genom sin verksamhet äventyrar fartygs-
trafikens säkerhet.

Gränsbevakningsväsendet, polisen eller
Tullen ska frånta innehavaren ett behörighets-
brev, certifikat över specialbehörighet eller
kompetensbevis som Trafiksäkerhetsverket ut-
färdat, om det finns skäl att misstänka att
personen vid skötseln av sina uppgifter har
gjort sig skyldig till fylleri i sjötrafik enligt 23
kap. 5 § i strafflagen (39/1889), och utan
dröjsmål ge in det till Trafiksäkerhetsverket,
som utan dröjsmål ska besluta om återkal-
lande av behörighetsbrevet, certifikatet över
specialbehörighet eller kompetensbeviset.

Ett återkallande av behörighetsbrev, certi-
fikat över specialbehörighet eller kompetens-
bevis enligt 1 mom. 1 och 2 punkten och 2
mom. utfärdas för viss tid avvägd enligt hur
allvarlig förseelsen är, dock för högst tolv
månader, eller helt och hållet. Ett återkal-
lande av behörighetsbrev, certifikat över spe-
cialbehörighet eller kompetensbevis enligt 3
mom. gäller till dess domstolen med stöd av
20 kap. 10 § i sjölagen (674/1994) har av-
gjort frågan om förlust av behörighetsbrev,
certifikat över specialbehörighet eller kompe-
tensbevis.

Trafiksäkerhetsverkets beslut om återkal-
lande av behörighetsbrev, certifikat över spe-
cialbehörighet eller kompetensbevis träder i
kraft genast. Behörighetsbrevet, certifikatet
över specialbehörighet eller kompetensbevi-
set ska då omedelbart överlåtas till Trafiksä-
kerhetsverket.

Innan Trafiksäkerhetsverket fattar ett i 1—3
mom. avsett beslut, ska det ge den person vars
behörighetsbrev, certifikat över specialbehö-
righet eller kompetensbevis det överväger att
återkalla tillfälle att bli hörd, om det inte är
fråga om ett sådant brådskande fall där höran-
det i väsentlig grad skulle äventyra sjöfartens
säkerhet. Om det är fråga om ett brådskande
fall, kan Trafiksäkerhetsverket i fall som avses
i 1 och 2 mom. omedelbart omhänderta behö-

righetsbrevet, certifikatet över specialbehörig-
het eller kompetensbeviset.

Trafiksäkerhetsverket ska utan dröjsmål
lämna tillbaka behörighetsbrevet, certifikatet
över specialbehörighet eller kompetensbevi-
set om det inte återkallas enligt 2 eller 3
mom.

28 §

Certifiering och återkallande av certifiering

I enlighet med ISM-förordningen ska Tra-
fiksäkerhetsverket eller en erkänd organisa-
tion för ett företag som har ett finskt fartyg i
trafik som omfattas av förordningen utfärda
ett dokument om godkänd säkerhetsorganisa-
tion för fartyget i fråga eller ett interimistiskt
dokument om godkänd säkerhetsorganisation
samt för ett finskt fartyg som omfattas av
förordningen ett certifikat om godkänd säker-
hetsorganisation eller ett interimistiskt certifi-
kat om godkänd säkerhetsorganisation.
— — — — — — — — — — — — —

30 a §

Tjänsteansvar

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänste-
ansvar ska tillämpas på erkända organisatio-
ners anställda när de utför offentliga förvalt-
ningsuppgifter enligt 28 och 30 §. Bestäm-
melser om skadeståndsansvar finns i skade-
ståndslagen (412/1974).

41 §

Ändringssökande

Beslut av Trafiksäkerhetsverket i ärenden
enligt 20 § samt i ärenden som gäller återkal-
lande av certifiering enligt 28 § får överkla-
gas genom besvär hos förvaltningsdomstolen
på det sätt som föreskrivs i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996).

Omprövning av andra beslut av Trafiksä-
kerhetsverket eller beslut av en erkänd orga-
nisation får begäras hos Trafiksäkerhetsver-
ket på det sätt som föreskrivs i förvaltningsla-
gen (434/2003). Beslut som fattats med an-
ledning av en begäran om omprövning får
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överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som föreskrivs i för-
valtningsprocesslagen.

Beslut av förvaltningsdomstolen i ärenden
som avses i 1 mom. får överklagas genom
besvär på det sätt som föreskrivs i förvalt-
ningsprocesslagen. Andra beslut av förvalt-
ningsdomstolen får överklagas genom besvär
endast om högsta förvaltningsdomstolen be-
viljar besvärstillstånd.

Ändring i en avgift som Trafiksäkerhets-

verket påfört enligt denna lag får sökas på det
sätt som föreskrivs i lagen om grunderna för
avgifter till staten.

Denna lag träder i kraft den 21 november
2014.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbe-
slut som meddelats före denna lags ikraftträ-
dande tillämpas de bestämmelser som gällde
vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 7 november 2014

Republikens President
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