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L a g

879/2014

om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg

Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2014

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 38 § 7

mom., 65 § 7 mom. och 91 § 11 och 17 punkten,
ändras 2 § 13, 15, 23—25 och 42 punkten, 33, 57—59, 61 och 83 §, 91 § 18 punkten och 93 §,
av dem 2 § 42 punkten sådan den lyder i lag 910/2011, samt
fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 910/2011 och 1505/2011, ett nytt 9

mom. och till lagen en ny 81 a § som följer:

2 §

Definitioner

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

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

15) yrkesbåt ett fartyg med en längd på
minst 5,5 men under 24 meter som används
för att utöva yrke eller idka näring,
— — — — — — — — — — — — —

23) pråm fartyg med en längd på minst 12
meter som saknar eget framdrivningsmaski-
neri; minimilängden gäller inte pråmar som
används för arbete under vattenytan,

24) 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 eller obemannade och som i an-

nan än reguljär trafik medför högst tolv pas-
sagerare; dock inte en segelbåt med ett skrov
vars längd enligt tillverkarens uppgift är un-
der 5,5 meter, en båt med motor vars effekt
enligt motortillverkarens uppgift är under 15
kilowatt, en vattenskoter och inte heller en
roddbåt,

25) lastfartyg andra än i 15—24 punkten
avsedda fartyg med en längd på minst 5,5
meter,
— — — — — — — — — — — — —

42) erkänt klassificeringssällskap ett klas-
sificeringssällskap som erkänts enligt klassi-
ficeringssällskapsförordningen och med vil-
ket Trafiksäkerhetsverket har slutit avtal om
besiktningsbemyndigande,
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Hänvisningar till annan lagstiftning

— — — — — — — — — — — — —
Bestämmelser om inspektioner och utlå-

tanden för sjöarbetscertifikat i enlighet med
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sjöarbetskonventionen finns i lagen om far-
tygspersonalens arbets- och boendemiljö
samt mathållningen ombord på fartyg
(395/2012).

33 §

Bestämmande av lastmärke samt lastlinjecer-
tifikat

Trafiksäkerhetsverket eller ett erkänt klas-
sificeringssällskap bestämmer placeringen av
ett lastmärke och utfärdar ett lastlinjecertifi-
kat. I fråga om inrikes fart bestäms place-
ringen av ett lastmärke och utfärdas lastlin-
jecertifikat för ett eller flera fartområden för
inrikes fart.

Trafiksäkerhetsverket eller ett erkänt klas-
sificeringssällskap kan på basis av den place-
ring av ett lastmärke som verket eller sällska-
pet bestämt utfärda ett interimistiskt lastlin-
jecertifikat för ett fartyg för högst fem måna-
der.

Om fartygets namn eller hemort ändras
eller uppgifterna om fartyget ändras på något
annat sätt som påverkar uppgifterna i lastlin-
jecertifikatet, ska redaren eller dennes ombud
utan dröjsmål skriftligen ansöka om ett nytt
lastlinjecertifikat hos Trafiksäkerhetsverket
eller hos ett erkänt klassificeringssällskap.

57 §

Besiktningshandlingar samt certifikat och
säkerhetscertifikat

På basis av besiktningarna beviljar Trafik-
säkerhetsverket eller ett erkänt klassifice-
ringssällskap besiktningshandlingar samt cer-
tifikat och säkerhetscertifikat eller gör an-
teckningar i dem om utförd periodisk besikt-
ning, mellanliggande besiktning eller årlig
besiktning. Om väsentliga brister konstateras
ges handlingarna efter det att bristerna har
avhjälpts.

För genomförande av SOLAS-konventio-
nen, lastlinjekonventionen, MARPOL 73/78-
konventionen, non-SOLAS-direktivet och
fiskefartygsdirektivet samt övriga internatio-
nella förpliktelser meddelar Trafiksäkerhets-
verket närmare föreskrifter om de besikt-
ningshandlingar samt certifikat och säker-

hetscertifikat som utfärdas på basis av besikt-
ningarna samt om hur länge de är giltiga och
hur deras giltighet kan förlängas.

Trafiksäkerhetsverket beviljar sjöarbets-
certifikat enligt sjöarbetskonventionen och
till certifikatet fogas ett meddelande om att
villkoren för arbete till sjöss iakttas. Villkor
för beviljandet är att Trafiksäkerhetsverket i
fråga om de omständigheter som omfattas av
dess behörighet konstaterat att det inte finns
hinder för beviljande och att arbetarskydds-
myndigheten utifrån sin inspektion i sitt utlå-
tande till Trafiksäkerhetsverket konstaterat
att det inte finns hinder för beviljande i fråga
om de omständigheter som omfattas av arbe-
tarskyddmyndighetens behörighet. Trafiksä-
kerhetsverket meddelar närmare föreskrifter
om förfaranden i samband med beviljande av
sjöarbetscertifikat.

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla ett sjö-
arbetscertifikat när verket i fråga om de om-
ständigheter som omfattas av dess behörighet
eller arbetarskyddsmyndigheten på basis av
inspektion i sitt utlåtande till Trafiksäkerhets-
verket konstaterat att fartyget bevisligen inte
uppfyller kraven enligt sjöarbetskonventio-
nen och inga behövliga åtgärder för att rätta
till saken har vidtagits.

58 §

Interimistiska certifikat eller säkerhets-
certifikat

Trafiksäkerhetsverket eller ett erkänt klas-
sificeringssällskap kan på basis av en besikt-
ning bevilja ett interimistiskt certifikat eller
säkerhetscertifikat för ett fartyg för högst fem
månader.

Trafiksäkerhetsverket eller ett erkänt klas-
sificeringssällskap kan bevilja ett interimis-
tiskt sjöarbetscertifikat för ett fartyg för högst
sex månader. En förutsättning är att Trafiksä-
kerhetsverket och arbetarskyddsmyndigheten
i fråga om de omständigheter som omfattas
av deras behörighet har konstaterat att det
inte finns några hinder för beviljande. Trafik-
säkerhetsverket meddelar närmare föreskrif-
ter om förfaranden i samband med beviljande
av ett interimistiskt sjöarbetscertifikat.
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59 §

Förnyande av certifikat och säkerhetscertifi-
kat och när deras giltighet upphör

Om fartygets namn eller hemort ändras
eller uppgifterna om fartyget ändras på något
annat sätt som påverkar uppgifterna i certifi-
katet, säkerhetscertifikatet eller sjöarbetscer-
tifikatet, ska redaren eller dennes ombud utan
dröjsmål skriftligen ansöka om ett nytt certi-
fikat eller säkerhetscertifikat hos Trafiksäker-
hetsverket eller hos ett erkänt klassificerings-
sällskap och ett nytt sjöarbetscertifikat hos
Trafiksäkerhetsverket.

Ett certifikat eller säkerhetscertifikat upp-
hör att gälla om det inte innehåller någon
anteckning om föreskriven årlig besiktning,
mellanliggande besiktning eller periodisk be-
siktning eller om fartyget har ändrats utan
Trafiksäkerhetsverkets eller ett erkänt klassi-
ficeringssällskaps samtycke eller om fartyget
börjar föra en annan stats flagg.

Ett sjöarbetscertifikat upphör att gälla om
1) fartyget inte har inspekterats i enlighet

med bestämmelserna i sjöarbetskonventio-
nen,

2) ett sjöarbetscertifikat inte har underteck-
nats efter en godkänd mellanliggande inspek-
tion,

3) fartyget börjar föra en annan stats flagg,
4) redaren inte mera ansvarar för driften,
5) väsentliga ändringar har gjorts i farty-

gets konstruktion eller utrustning.

61 §

Omhändertagande av ett fartygs certifikat
eller säkerhetscertifikat

Trafiksäkerhetsverket kan omhänderta cer-
tifikat eller säkerhetscertifikat som verket el-
ler ett erkänt klassificeringssällskap har be-
viljat för ett finskt fartyg, om fartyget inte till
sin konstruktion, sitt maskineri, sin utrust-
ning eller sin funktion är i ett sådant skick
som förutsatts vid besiktningen. Trafiksäker-
hetsverket eller ett erkänt klassificeringssäll-
skap beviljar ett interimistiskt certifikat eller
säkerhetscertifikat i stället för det omhänder-
tagna certifikatet eller säkerhetscertifikatet.
De fel eller brister som upptäckts på fartyget

ska avhjälpas inom det interimistiska certifi-
katets eller säkerhetscertifikatets giltighetstid.
Trafiksäkerhetsverket eller ett erkänt klassifi-
ceringssällskap ska utan dröjsmål bevilja ett
nytt certifikat eller säkerhetscertifikat för far-
tyget så snart de konstaterade felen eller bris-
terna i fartyget har avhjälpts på behörigt sätt.
Det nya certifikatet eller säkerhetscertifikatet
beviljas för samma tid som det omhänder-
tagna certifikatet eller säkerhetscertifikatet
skulle ha varit i kraft.

81 a §

Tjänsteansvar

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänste-
ansvar ska tillämpas på anställda hos erkända
klassificeringssällskap samt på utsedda be-
siktningsmän och utsedda skeppsmätare när
de utför offentliga förvaltningsuppgifter en-
ligt denna lag. Bestämmelser om skade-
ståndsansvar finns i skadeståndslagen
(412/1974).

83 §

Serviceföretag för fartygs säkerhetsanord-
ningar

För säkerställande av att säkerhetsanord-
ningarna på fartyg fungerar auktoriserar Tra-
fiksäkerhetsverket sådana serviceföretag för
vilka det enligt SOLAS-konventionen krävs
auktorisering av administrationen. Trafiksä-
kerhetsverket meddelar närmare föreskrifter
om förutsättningarna för auktorisering av ser-
viceföretag och om kraven på deras verksam-
het, i enlighet med kraven i SOLAS-konven-
tionen.

91 §

Fartygssäkerhetsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet
— — — — — — — — — — — — —

18) försummar den skyldighet att ansöka
om certifikat eller säkerhetscertifikat eller
sjöarbetscertifikat som gäller enligt 59 § 1
mom.,
— — — — — — — — — — — — —
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ska, om inte strängare straff för gärningen
föreskrivs någon annanstans i lag, för far-
tygssäkerhetsförseelse dömas till böter.

93 §

Ändringssökande

I ärenden som gäller återkallande av trafik-
tillstånd, utnämningsbrev och sjöarbetscerti-
fikat samt indragande eller återkallande av
besiktningsbemyndigande får ändring sökas
genom besvär hos förvaltningsdomstolen på
det sätt som föreskrivs i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996).

Omprövning av andra beslut av Trafiksä-
kerhetsverket, erkända klassificeringssäll-
skap, utsedda besiktningsmän eller utsedda
skeppsmätare får begäras hos Trafiksäker-
hetsverket på det sätt som föreskrivs i förvalt-
ningslagen (434/2003). Beslut som fattats
med anledning av en begäran om ompröv-

ning får överklagas genom besvär hos för-
valtningsdomstolen på det sätt som föreskrivs
i förvaltningsprocesslagen.

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

SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister Paula Risikko
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