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Lag
om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) 2 § 15 punkten, 8 §
3 mom. samt 17 b och 17 c §,
sådana de lyder, 2 § 15 punkten samt 17 b och 17 c § i lag 55/2002 och 8 § 3 mom. i lag
1138/2010,
ändras 2 § 4 punkten, 5 punkten underpunkt a, 6, 10 och 35 punkten samt 5, 7, 8,
11 a–11 c, 17 a, 17 d–17 h och 21 a §,
sådana de lyder, 2 § 4 punkten i lag 543/2004, 2 § 5 punkten underpunkt a i lag
861/2016, 2 § 6, 10 och 35 punkten samt 7, 8 och 11 a–11 c § i lag 1138/2010, 5 § i lag
950/2018, 17 a och 17 d–17 h § i lag 55/2002 och 21 a § i lagarna 543/2004 och
1138/2010, samt
fogas till 2 §, sådan den lyder i lagarna 55/2002, 543/2004, 1138/2010, 1504/2011 och
861/2016, en ny 36 punkt samt till 11 c §, sådan den lyder i lag 1138/2010, ett nytt 3 mom.
som följer:
2§
Definitioner
I denna lag och i förordningar som utfärdats med stöd av den avses med
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
4) besiktningsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2110 om ett
inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och om ändring av direktiv 2009/16/EG och om upphävande av rådets direktiv 1999/35/EG,
5) internationella konventioner
a) 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS
11/1981, SOLAS-konventionen), jämte ändringar,
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
6) non-SOLAS-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg, jämte ändringar,
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
10) koden för höghastighetsfartyg internationella säkerhetskoden för höghastighetsfartyg, som ingår i Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) sjösäkerhetskommittés resolution MSC.36 (63) av den 20 maj 1994 (HSC-koden 1994) och i sjösäkerhetskommitténs resolution MSC.97 (73) av den 5 december 2000 (HSC-koden 2000), jämte ändringar,
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
RP 198/2018
KoUB 30/2018
RSv 174/2018
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35) inspektionsdatabasen det elektroniska informationssystem i vilket det registreras
uppgifter om de inspektioner som utförts enligt PSC-direktivet, besiktningsdirektivet och
Paris MOU inom Europeiska unionen och Paris MOU-regionen,
36) HSSC-riktlinjer riktlinjer för besiktning inom ramen för IMO:s harmoniserade system för besiktning och certifiering, Harmonized System of Survey and Certification, i sin
vid tidpunkten gällande lydelse.
5§
Tillsynsmyndighet
Transport- och kommunikationsverket är den tillsynsmyndighet som avses i denna lag.
Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats om fartygssäkerheten och har hand om inspektioner, meddelanden
och lämnande och utbyte av information enligt PSC-direktivet och besiktningsdirektivet.
Tjänstemännen vid tillsynsmyndigheten är i denna lag avsedda inspektörer.
Inspektioner enligt PSC-direktivet och besiktningsdirektivet får utföras av inspektörer
som uppfyller kraven i bilaga XI till PSC-direktivet. Inspektören ska ha ett av tillsynsmyndigheten utfärdat bevis som innehåller de uppgifter som förutsätts i kommissionens direktiv 96/40/EG för fastställandet av en gemensam modell för ett identitetskort för inspektörer som utför hamnstatskontroll och som visar att personen i fråga är bemyndigad att utföra inspektioner.
7§
Utförande av inspektioner ombord
Inspektioner av fartygssäkerheten ska utföras så ofta och så effektivt som behövs för
tillsynen och som förutsätts i för Finland bindande internationella överenskommelser, Europeiska unionens lagstiftning eller nationella bestämmelser och föreskrifter. Inspektionerna av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik ska utföras i enlighet med de tidsgränser och övriga krav som anges i bilaga XVII till PSC-direktivet samt beaktas vid beräkningen av fullgörandet av den årliga inspektionsplikt som
gäller hamnstatskontroll. De utökade inspektioner som avses i artikel 11 led b i PSC-direktivet ska inte beaktas vid beräkningen av fullgörandet av den årliga inspektionsplikt
som gäller hamnstatskontroll.
Om ett utländskt fartygs flaggstat inte har ratificerat STCW-konventionen, ska inspektören kontrollera besättningens behörighet. Besättningens behörighet ska dessutom kontrolleras om det finns uppenbara skäl att misstänka att kraven i fråga om vakthållning enligt
STCW-konventionen inte har iakttagits.
Inspektören ska dessutom kontrollera kommunikationsförmågan och språkkunskaperna
hos besättningen på utländska passagerarfartyg och tankfartyg för att säkerställa att besättningen inom sig kan förmedla information om säkerhet och utbyta information med myndigheter på land. Inspektören ska likaså kontrollera att en person som utsetts att i nödsituationer hjälpa passagerare på utländska passagerarfartyg kan förmedla tillräckligt med information till passagerarna i en sådan situation.
Inspektionen av fartygssäkerheten ska utföras och fartyget kvarhållas så att syftet med
tillsynen uppfylls utan att orsaka onödig störning för fartygets drift. Vid planeringen av
fartygsinspektioner ska tillsynsmyndigheten på behörigt sätt beakta fartygets tidtabeller
för trafik och service. Redaren eller befälhavaren ska underrättas om inspektionen av fartygssäkerheten. Deras frånvaro utgör inget hinder för att inspektion utförs.
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8§
Inspektionsrapport
Inspektören ska utarbeta en inspektionsrapport om inspektionen av fartygssäkerheten.
Inspektionsrapporten ska lämnas till fartygets befälhavare.
Inspektören ska i fråga om inspektioner enligt besiktningsdirektivet och PSC-direktivet
utarbeta en inspektionsrapport i inspektionsdatabasen i enlighet med bilaga IX till PSCdirektivet inom 24 timmar från den faktiska tidpunkten för fartygets avgång från hamnen.
Tillsynsmyndigheten svarar för att de uppgifter som överförts till inspektionsdatabasen
bekräftas inom 72 timmar från det att inspektionen avslutats.
11 a §
Förhandsmeddelande
Befälhavaren eller redaren för ett fartyg som omfattas av den utökade inspektion som
avses i artikel 14.1 i PSC-direktivet ansvarar för att de uppgifter om fartyget och dess liggetid som avses i bilaga III till PSC-direktivet lämnas till tillsynsmyndigheten. Uppgifterna ska lämnas genom Portnet-systemet senast tre dagar före fartygets beräknade ankomst
till hamnen eller till ankarplatsen eller senast innan fartyget avgår från föregående hamn,
om resan beräknas ta mindre än tre dagar. Fartygets representant eller ombud ansvarar för
att information om fartygets faktiska ankomst- och avgångstid lämnas till Portnet-systemet.
Om en utökad inspektion inte görs på basis av ett förhandsmeddelande ska tillsynsmyndigheten underrätta den befälhavare eller redare som har lämnat förhandsmeddelandet.
Skyldigheten att lämna förhandsmeddelande tillämpas inte på de ro-ro-passagerarfartyg
och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik som har inspekterats i enlighet med artikel 14 a i PSC-direktivet.
11 b §
Utökad inspektion
Tillsynsmyndigheten ska utföra en i PSC-direktivet avsedd utökad inspektion av ett fartyg, om fartyget uppfyller de kriterier som nämns i del II punkterna 3A och 3B i bilaga I
till PSC-direktivet. En utökad inspektion utförs inte av de ro-ro-passagerarfartyg eller
höghastighetspassagerarfartyg som har inspekterats i enlighet med artikel 14 a i PSC-direktivet.
Om inte något annat följer av de kontrollåtgärder som anges i lagen om sjöfartsskydd
på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet, ska fartyget
stanna kvar i hamnen tills inspektionen har utförts.
11 c §
Obligatorisk inspektion
Tillsynsmyndigheten ska utföra en i PSC-direktivet avsedd obligatorisk periodisk inspektion av fartyg av prioritet I i enlighet med del II punkt 1 i bilaga I till PSC-direktivet.
Oberoende av fartygets prioritet ska inspektion av fartyget utföras om det framgår någon sådan faktor av högsta prioritet som avses i del II punkt 2 A i bilaga I till PSC-direktivet.
Ett ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg ska av tillsynsmyndigheten anses höra till prioritet I, om ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget inte har inspekterats i enlighet med punkt 2 i bilaga XVII till PSC-direktivet.
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17 a §
Kapitlets tillämpningsområde
Detta kapitel tillämpas på ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg
som går i reguljär trafik till eller från en hamn i Finland. Detta kapitel tillämpas dock inte
på de passagerarfartyg i klass B, C eller D som avses i 2 § 38 a-punkten i lagen om fartygs
tekniska säkerhet och säker drift av fartyg eller på fartyg som går i trafik på Finlands insjöområden.
17 d §
Inspektioner innan ett fartyg sätts i trafik
Innan ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg sätts i reguljär
trafik ska tillsynsmyndigheten utföra en inspektion enligt bilaga I och II till besiktningsdirektivet för att säkerställa att ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget uppfyller kraven för att på ett säkert sätt bedriva reguljär trafik.
Redaren ska på begäran av tillsynsmyndigheten i förväg styrka att kraven enligt bilaga
I till besiktningsdirektivet är uppfyllda, dock tidigast en månad före inspektionen innan
fartyget sätts i trafik.
17 e §
Undantag från inspektionsplikten innan ett fartyg sätts i trafik
Tillsynsmyndigheten får i samband med inspektioner innan ett fartyg sätts i trafik besluta att inte tillämpa vissa krav eller förfaranden i bilaga I och II till besiktningsdirektivet
som är relevanta för en årlig flaggstatsbesiktning eller inspektion som genomförts under
de senaste sex månaderna, förutsatt att de relevanta förfaranden och riktlinjer för besiktningar som beskrivs i HSSC-riktlinjerna eller förfaranden som är avsedda att uppnå samma mål har följts. Tillsynsmyndigheten ska överföra behövliga uppgifter till inspektionsdatabasen. Tillsynsmyndigheten får på begäran av redaren i förväg bekräfta att den godkänner tidigare inspektioner och besiktningar som relevanta för de nya driftsförhållandena.
Om ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg som bedriver i
detta kapitel avsedd reguljär trafik till och från en hamn i Finland överförs till reguljär trafik på en ny rutt och om tillsynsmyndigheten anser att den nya ruttens karakteristika är likadana som den tidigare ruttens och att fartyget uppfyller alla krav för bedrivande av denna trafik på ett säkert sätt, behöver 17 d § inte tillämpas. På begäran av redaren får tillsynsmyndigheten i förväg bekräfta att den anser att rutterna har likartade karakteristika. Tillsynsmyndigheten kan på begäran av redaren i förväg bekräfta att den godkänner tidigare
inspektioner och besiktningar som relevanta för de nya driftsförhållandena.
Tillsynsmyndigheten får ge tillstånd till att ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg på grund av oförutsedda omständigheter snabbt ersätts med ett annat för säkerställande av kontinuitet i trafiken, även om 2 mom. inte kan tillämpas, om dokumenten och en okulär besiktning av fartyget inte inger några farhågor om bedrivandet
av denna trafik på ett säkert sätt. Tillsynsmyndigheten ska i så fall fullfölja de besiktningar
som avses i 17 d § inom en månad från ersättandet.
17 f §
Regelbundna inspektioner
Tillsynsmyndigheten ska en gång per tolvmånadersperiod utföra en inspektion av roro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg i enlighet med bilaga II till besikt4
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ningsdirektivet samt en inspektion under reguljär trafik som utförs tidigast fyra månader
men senast åtta månader efter inspektionen enligt bilaga II till besiktningsdirektivet. Inspektionen ska omfatta de punkter som förtecknas i bilaga III till besiktningsdirektivet
samt tillräckligt många av de punkter som förtecknas i bilagorna I och II för att det, enligt
inspektörens yrkesmässiga bedömning, ska vara säkerställt att ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget fortfarande uppfyller alla krav för säker drift.
Tillsynsmyndigheten får utföra den i 1 mom. avsedda inspektion som utförs i enlighet
bilaga II till besiktningsdirektivet samtidigt eller i samband med den årliga flaggstatsbesiktningen under förutsättning att de relevanta förfaranden och riktlinjer för besiktningar
som beskrivs i HSSC-riktlinjerna eller förfaranden som är avsedda att uppnå samma mål
följs.
Tillsynsmyndigheten ska utföra en inspektion i enlighet med bilaga II till besiktningsdirektivet varje gång ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg genomgår väsentliga reparationer, ombyggnader eller ändringar, eller vid byte av redare eller flagg, eller vid överföring till ny klass. Fartyget får dock vid byte av redare eller flagg
eller vid överföring till ny klass undantas från den inspektion som krävs enligt detta moment, om bytet eller överföringen, med beaktande av tidigare inspektioner, inte påverkar
fartygets säkra drift.
17 g §
Samarbete mellan hamnstater och ett fartygs flaggstat
Tillsynsmyndigheten ska vid tillämpningen av detta kapitel vara i kontakt med administrationen i en annan hamnstat för ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg som bedriver reguljär trafik samt, om fartyget inte är finskt, med administrationen i dess flaggstat. Tillsynsmyndigheten ska på begäran bjuda in en representant för
flaggstaten att följa med inspektionen som observatör.
17 h §
Avhjälpande av brister, förbud mot resa och uppskjutande av inspektion
Tillsynsmyndigheten ska säkerställa att alla brister som bekräftats eller upptäckts under
de inspektioner som avses i besiktningsdirektivet åtgärdas.
Tillsynsmyndigheten ska till befälhavaren för ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg meddela förbud mot resa, om det upptäcks sådana brister som
innebär otvetydig fara för hälsa eller säkerhet eller medför omedelbar fara för hälsa eller
liv.
Förbudet mot resa får inte hävas förrän bristen har avhjälpts och tillsynsmyndigheten
fastställer att fartyget, med förbehåll för behövliga villkor, kan gå till sjöss eller återuppta
driften utan att orsaka fara för passagerarnas eller besättningens säkerhet och hälsa, eller
fara för fartyget eller andra fartyg.
Om den brist som avses i 2 mom. inte enkelt kan avhjälpas i den hamn där den har bekräftats eller upptäckts, får tillsynsmyndigheten tillåta fartyget att fortsätta till ett lämpligt
reparationsvarv där bristen enkelt kan avhjälpas.
Om det är uppenbart att ro-ro-passagerarfartygets eller höghastighetspassagerarfartygets allmänna skick inte uppfyller kraven, får tillsynsmyndigheten under exceptionella
omständigheter skjuta upp inspektionen av fartyget. Inspektionen får skjutas upp tills bolaget vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa att användningen av ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget inte längre utgör en otvetydig fara för säkerhet eller hälsa eller inte längre utgör en omedelbar fara för besättningens och passagerarnas liv, eller för att säkerställa att det uppfyller relevanta krav i tillämpliga internationella konventioner.
5

170/2019
Om tillsynsmyndigheten skjuter upp inspektionen i enlighet med 5 mom., ska ro-ropassagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget bli föremål för ett förbud mot
resa utan särskilda åtgärder. Förbudet mot resa ska hävas när inspektionen har återupptagits och avslutats på behörigt sätt, när de krav som anges i 3 mom. uppfyllts och när kostnaderna helt har betalats eller tillräcklig säkerhet har ställts för deras återbetalning.
Tillsynsmyndigheten kan för att undvika trängsel i hamnen tillåta att ett ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg som är föremål för förbud mot resa flyttas
inom hamnområdet, förutsatt att flyttandet kan ske tryggt. Aspekter som gäller trängsel i
hamnen ska dock inte beaktas vid beslut om huruvida ett förbud mot resa ska utfärdas eller
hävas. Hamnbolagen ska sörja för att det finns utrymme för sådana fartyg.
21 a §
Ersättning för kostnader
Om det vid de inspektioner som avses i 10, 11, 11 b eller 11 c § upptäcks sådana brister
som ger rätt till kvarhållande av fartyget, ska fartygets ägare, redaren eller dennes representant ersätta alla kostnader i anslutning till inspektionerna. Om det vid de inspektioner
som avses i 17 f § upptäcks sådana brister som ger rätt till kvarhållande av fartyget enligt
17 h §, ska fartygets ägare, redaren eller dennes representant ersätta alla kostnader i anslutning till inspektionerna.
Om ett fartyg kvarhålls i enlighet med 14 § 2 mom. på grund av bristfälliga dokument
eller för att dokument saknas svarar fartygets ägare eller redare för alla kostnader som
uppstår för tillsynsmyndigheten på grund av kvarhållandet av fartyget.
Fartygets ägare eller redaren är skyldig att ersätta kostnaderna för inspektioner i samband med att tillsynsmyndigheten upphäver ett tillträdesförbud enligt 14 c § 2 mom.,
14 d § 2 mom., 14 e § 2 mom. 4 punkten och 14 g § 2 mom.
Kvarhållandet får inte återtas förrän kostnaderna har betalats i sin helhet eller tillräcklig
säkerhet har ställts för betalningen av dem.
————
Denna lag träder i kraft den 21 december 2019.
Helsingfors den 8 februari 2019
Republikens President
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