
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 18 december 2014

Statsrådets förordning

1113/2014

om sättande i kraft av den reviderade bilagan VI till 1978 års protokoll till 1973 års
internat-ionella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och av de änd-
ringar som senare införts i bilagan samt av lagarna om sättande i kraft av de bestämmel-
ser i bilagan och ändringarna som hör till området för lagstiftningen och om ändring av

miljöskyddslagen för sjöfarten

Utfärdad i Helsingfors den 11 december 2014

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilagan VI till 1978 års
protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och
i de ändringar som senare införts i bilagan och med stöd av lagen om ändring av miljöskydds-
lagen för sjöfarten:

1 §
Den i London den 10 oktober 2008 genom

beslut MEPC.176(58) av Internationella sjö-
fartsorganisationens kommitté för skydd av
den marina miljön antagna reviderade bilagan
VI till 1978 års protokoll (FördrS 51/1983)
till 1973 års internationella konvention till
förhindrande av förorening från fartyg samt
de ändringar som införts i bilagan i London
den 26 mars 2010 genom kommitténs beslut
MEPC.190(60) och i London den 15 april
2011 genom kommitténs beslut
MEPC.202(62) och MEPC.203(62) träder i
kraft den 1 januari 2015 såsom därom har
avtalats.

Den reviderade bilagan VI och de änd-
ringar som senare införts i den har godkänts

av riksdagen den 21 november 2014 och av
republikens president den 28 november 2014.

2 §
De bestämmelser i den reviderade bilagan

VI och i de ändringar som senare införts i
den som inte hör till området för lagstift-
ningen är i kraft som förordning.

3 §
Lagen om sättande i kraft av de bestäm-

melser i den reviderade bilagan VI och i de
ändringar som senare införts i den som hör
till området för lagstiftningen (997/2014) trä-
der i kraft den 1 januari 2015. Ålands lagting
har gett sitt bifall till att förordningen träder i
kraft i landskapet.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 104/2014)



Lagen om ändring av miljöskyddslagen för
sjöfarten (998/2014) träder i kraft den 1 ja-
nuari 2015.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 1 ja-

nuari 2015.

Helsingfors den 11 december 2014

Trafik- och kommunminister Paula Risikko

Regeringsråd Lolan Eriksson
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