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1537/2019
Lag
om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) 1 kap. 2 § 22 punkten, 12 kap. 14 §
och 13 kap. 8 §,
sådana de lyder, 1 kap. 2 § 22 punkten och 13 kap. 8 § i lag 990/2018 och 12 kap. 14 §
delvis ändrad i lag 1367/2018, som följer:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
2§
Definitioner
I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
22) insjöfartyg ett sådant fartyg i inlandssjöfart som avses i artikel 3 c i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart,
om ändring av direktiv 2009/100/EG och om upphävande av direktiv 2006/87/EG, samt
ett fartyg som har beviljats unionscertifikat för inlandssjöfart enligt artikel 6 i det direktivet,
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
12 kap.
Tillsyn och administrativt tvång
14 §
Ställande av säkerhet
Om det är uppenbart att det från ett fartyg inom Finlands territorialvatten eller ekonomiska zon har begåtts en överträdelse av denna lag eller bestämmelser som utfärdats med
stöd av den så att den finska kusten eller därmed sammanhängande intressen eller naturtillgångarna i territorialhavet eller den ekonomiska zonen orsakas omfattande skada eller
risk för omfattande skada, kan det som villkor för fartygets fortsatta färd uppställas att det
ska ställas tillräcklig säkerhet för fartyget när det gäller att uppfylla eventuell ersättningsskyldighet.
Beslut om säkerheten och om säkerhetens storlek fattas av inrikesministeriet. Beslutet
får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Bestämmelser om söRP 91/2019
KoUB 9/2019
RSv 75/2019
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kande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden
(808/2019). Beslutet ska följas även om det överklagas. Förvaltningsdomstolens beslut får
inte överklagas genom besvär. För deponering av säkerheten gäller vad som föreskrivs i
lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning
eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet. Säkerheten ska återställas till den som
ställt den när det inte längre finns skäl att kvarhålla den.
Ett utländskt fartygs flaggstat ska utan dröjsmål underrättas om villkor som ställts för
fartygets fortsatta färd.
13 kap.
Särskilda bestämmelser
8§
Ändringssökande
Andra beslut än de som avses i 3 kap. 5 § och 12 kap. 14 och 16 § samt 7 § i detta kapitel
får överklagas genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol
finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.
Om Transport- och kommunikationsverket inte har meddelat beslut med anledning av
en begäran om omprövning inom den tid som anges i 7 § 3 mom. i detta kapitel ska tiden
för anförande av besvär räknas från utgången av den tidsfrist som avses i det momentet.
Om beslutet utgör ett hinder för normal drift av fartyget ska besvären behandlas skyndsamt.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
Helsingfors den 30 december 2019
Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister Timo Harakka
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