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Tasavallan presidentin asetus

N:o 104

vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV
liitteen muutosten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2002

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2001

tehdyt vuoden 1992 Itämeren alueen merel-
lisen ympäristön suojelua koskevan yleisso-
pimuksen IV liitteen muutokset, jotka tasa-
vallan presidentti on hyväksynyt 16 päivänä
elokuuta 2002, ovat voimassa 1 päivästä
joulukuuta 2002 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Yleissopimuksen liitteiden muutokset ovat

asetuksena voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä

joulukuuta 2002.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja
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(Suomennos)

Vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen
ympäristön suojelua koskeva

YLEISSOPIMUS
— — — — — — — — — — — — —

Helsingin yleissopimuksen IV liitteen 4 sään-
nön teksti korvataan seuraavalla tekstillä:

4 sääntö:

MARPOL 73/78-yleissopimuksen liitteiden
soveltaminen

1. Jollei 5 säännön määräyksistä muuta
johdu, sopimuspuolet soveltavat MARPOL
73/78 -yleissopimuksen I-V liitteen määräyk-
siä.

2. MARPOL 73/78 -yleissopimuksen I
liitteen muutetun 13G säännön tullessa voi-
maan, sopimuspuolet:

a) muuttavat ehtoja, joiden mukaisesti
aluksilla on oikeus käyttää sopimuspuolten
lippuja, kieltääkseen sellaisten alusten liiken-
nöinnin, jotka eivät noudata 13F säännön
vaatimuksia 13G säännön 4 kappaleen mu-
kaisesti;

b) pidättäytyvät käyttämästä hyväkseen
13G säännön 5 kappaleen a tai b kohdan
määräyksiä, eivätkä salli lippuaan käyttävien,
5 kappaleen a tai b kohdan soveltamisalaan
kuuluvien alusten liikennöinnin jatkamista
13G säännön 4 kappaleessa mainitun päivän
jälkeen; ja

c) käyttävät hyväkseen 1 päivästä tammi-
kuuta 2015 lähtien 13G säännön 8 kappaleen
b kohdan määräyksiä kieltääkseen satamiinsa
tai meriterminaaleihinsa pääsyn aluksilta,
joille on 13G säännön 5 kappaleen a tai b
kohdan määräysten perusteella myönnetty
lupa jatkaa liikennöintiä aluksen toimituksen
vuosipäivän jälkeen vuonna 2015;

d) voivat poikkeustapauksissa sallia yksit-
täiselle alukselle, joka ei noudata 13F sääntöä
13G säännön 4 kappaleen mukaisesti, pääsyn
niiden satamiin tai merellä oleviin terminaa-
leihin, kun kyseessä on:

CONVENTION

on the Protection of the Marine Environ-
ment of the Baltic Sea Area, 1992

— — — — — — — — — — — — —

The following text replaces the current text of
Regulation 4 of Annex IV ’’Prevention of
Pollution from Ships’’ of the Helsinki Con-
vention:

Regulation 4:

Application of the Annexes of MARPOL 73/78

1. Subject to Regulation 5 the Contracting
Parties shall apply the provisions of Annexes
I-V of MARPOL 73/78.

2. At the entry into force of the revised
Regulation 13G of Annex I to MARPOL
73/78 the Contracting Parties:

a) shall amend the conditions under which
ships are permitted to fly their flags so as not
to allow the operation of ships which may not
comply with the requirements of Regulation
13F in accordance with Regulation 13G(4);

b) shall refrain from making use of the
provisions of either paragraph (5)(a) or
paragraph (5)(b) of Regulation 13G and thus
will not allow ships entitled to fly their flag
to which paragraph (5)(a) and (5)(b) may be
applied to continue operating beyond the date
specified in Regulation 13G(4); and

c) shall make use, as from 1 January 2015,
of the provisions of paragraph 8(b) of
Regulation 13G for the purpose of denying
entry into their ports or offshore terminals of
ships which have been permitted, on the basis
of the provisions of paragraph (5)(a) or (5)(b)
of Regulation 13G, to continue operating
beyond the anniversary of the date of their
delivery in 2015;

d) may under exceptional circumstances
allow an individual ship not complying with
Regulation 13F in accordance with Regula-
tion 13G(4), to enter their ports or off-shore
terminals, when:

684 N:o 104



— vaikeuksissa oleva öljysäiliöalus, joka
hakee turvasatamaa tai suojapaikkaa, tai

— lastaamaton öljysäiliöalus, joka on
matkalla korjaussatamaan.

Helsingin yleissopimuksen alusten aiheutta-
man pilaantumisen ehkäisemistä koskevan IV
liitteeseen lisätään seuraava uusi 9—13 sään-
tö:

9 sääntö:

Merikartoituspalveluiden kehittäminen sekä
elektronisten merikarttojen (ENC-karttojen)
käytön edistäminen

1. Sopimuspuolet:
a) laativat systemaattisen merenmittaus-

suunnitelman pääväylien ja -reittien uudel-
leenmittaamiseksi tarkoituksenaan varmistaa,
että merenkulun turvallisuus ei vaarannu
puutteellisten merikartoitustietojen vuoksi.
Merenmittaus on suoritettava vähintään IHO
S-44 standardin viimeisimmän version mu-
kaisesti. Kyseessä olevista alueista vastaavien
merikartoituslaitosten tulee yhdessä laatia
kyseinen suunnitelma vuoden 2002 loppuun
mennessä siten, että sen toteutus voi alkaa
vuonna 2003.

b) kehittävät elektroniset merikartat (ENC-
karttoja):

i) pääväyliä ja -satamia varten vuoden 2002
loppuun mennessä. Pääväylät ja -satamat
valitaan vaarallisen tavaran kuljetusten mää-
rän ja matkustajamäärän perusteella; ja

ii) toissijaisia väyliä ja satamia varten
vuoden 2004 loppuun mennessä.

2. Sopimuspuolet:
a) hyväksyvät elektronisen merikarttajär-

jestelmän (ECDIS-järjestelmän) SOLAS-
yleissopimuksen V luvun määräysten edel-
lyttämiä paperikarttoja korvaavaksi järjestel-
mäksi;

b) sitoutuvat neuvottelemaan alueillaan
olevien, Itämeren satamien välisiä kuljetuksia
suorittavien rahdinkuljettajien ja rahdin vas-
taanottajien kanssa, pyrkien siihen, että kau-
palliset osapuolet (esim. kansalliset rahdin-
kuljettajat ja rahdin vastaanottajat) toteuttavat
järjestelyjä sen varmistamiseksi, että:

— aluksilla, joiden syväys on vähintään 11

— an oil tanker is in difficulty and in
search of a safe haven or of a place of refuge,

— an unloaded oil tanker is proceeding to
a port of repair.

The following new Regulations 9—13 in
Annex IV ’’Prevention of Pollution from
Ships’’ of the Helsinki Convention are
inserted:

Regulation 9:

Improved hydrographic services and promo-
tion of the use of Electronic Navigational
Charts (ENC)

1. The Contracting Parties:
a) shall develop a scheme for systematic

re-surveying of major shipping routes and
ports in order to ensure that safety of
navigation is not endangered by inadequate
source information. The survey shall be
carried out to a standard not inferior to the
latest edition of IHO S-44. The scheme shall
be elaborated jointly by the hydrographic
services responsible for the areas in question
not later than by the end of 2002 with the aim
to begin implementation by 2003.

b) shall develop Electronic Navigational
Charts (ENC):

i) for major shipping routes and ports by
the end of 2002. Major shipping routes and
ports shall be selected on the basis of volumes
of dangerous goods and number of passen-
gers; and

ii) for secondary shipping routes and ports
by the end of 2004.

2. The Contracting Parties:
a) shall accept Electronic Chart Display

and Information Systems (ECDIS) as equiv-
alent to paper charts in accordance with
Chapter V of SOLAS;

b) undertake to enter into negotiations with
shippers and recipients in their States, who
are involved in transport of goods to and from
ports in the Baltic Sea Area, with the aim that
the commercial parties (e.g. national shippers
and receivers) make arrangements to the
effect that:

— ships with a draft of 11 metres or more,
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metriä, öljysäiliöaluksilla, joiden syväys on
vähintään 7 metriä, kemikaaleja ja kaasuja
kuljettavilla säiliöaluksilla koosta riippumatta
sekä säteilytettyä ydinpolttoainetta (INF-las-
tia) kuljettavilla aluksilla on käytössä elek-
troninen merikarttajärjestelmä;

c) varmistavat vuoden 2002 loppuun men-
nessä erityisesti, että satamavaltion suoritta-
maa paperikarttojen valvontaa tehostetaan
aluksilla, joiden syväys on vähintään 11
metriä, öljysäiliöaluksilla, joiden syväys on
vähintään 7 metriä, kemikaaleja ja kaasuja
kuljettavilla säiliöaluksilla koosta riippumatta
sekä säteilytettyä ydinpolttoainetta (INF-las-
tia) kuljettavilla aluksilla.

10 sääntö:

Alusten automaattisten tunnistusjärjestelmien
(AIS-järjestelmien) käyttö

Sopimuspuolet:
a) ottavat käyttöön kansalliset maalta käsin

toimivat ja AIS-järjestelmään perustuvat alus-
ten tunnistus- ja seurantajärjestelmät. Itäme-
ren alueen kokonaan kattavat tunnistus- ja
seurantajärjestelmät otetaan käyttöön A1-
merialueella viimeistään 1 päivänä heinäkuu-
ta 2005;

b) ottavat käyttöön Itämeren yhteisen alus-
ten seurantajärjestelmän, joka perustuu, ja
josta on yhteys, kaikkiin kansallisiin AIS-
järjestelmiin; ja

c) laativat luotettavat tilastot Itämeren
alueen laivaliikenteestä, jotta voidaan arvioi-
da tarvetta lisätoimenpiteisiin merenkulun
turvallisuuden ja pelastusvalmiuden paranta-
miseksi. Tilastot laaditaan sovittujen ja vah-
vistettujen kansallisten AIS-tietojen perus-
teella.

11 sääntö:

Satamavaltion suorittama valvonta

Sopimuspuolet suorittavat satamavaltion
ominaisuudessa valvontaa, joka perustuu joko
Pariisissa vuonna 1982 tehtyyn yhteistyöpöy-
täkirjaan satamavaltion suorittamasta valvon-
nasta tai 19 päivänä kesäkuuta 1995 annet-
tuun, myöhemmin muutettuun neuvoston di-
rektiiviin 95/21/EY alusturvallisuutta, saastu-

oil tankers with a draft of 7 metres or more,
chemical tankers and gas carriers irrespective
of size and ships carrying a shipment of INF
cargo carry ECDIS;

c) shall by the end of the year 2002 as a
matter of particular interest ensure that port
State control of paper charts is intensified on
board ships with a draught of 11 metres or
more, oil tankers with a draft of 7 metres or
more, chemical tankers and gas carriers
irrespective of size and ships carrying a
shipment of INF cargo.

Regulation 10:

Use of Automatic Identification Systems (AIS)

The Contracting Parties:
a) shall establish national, land-based

monitoring systems for ships, based on AIS
signals. A full monitoring of the Baltic Sea
Area within A1 sea area shall take place not
later than 1 July 2005;

b) shall establish a common Baltic Sea
monitoring system based on - and with access
to - all national Baltic AIS monitoring
systems; and

c) shall elaborate reliable statistics on
ships’ traffic in the Baltic Sea Area to assess
the need for further additional measures to
improve the safety of navigation and the
emergency capacity. These statistics shall be
elaborated on the basis of specified and
conformed national AIS data.

Regulation 11:

Port State control

The Contracting Parties shall carry out port
State control on the basis of either the 1982
Paris Memorandum of Understanding on Port
State Control or the Council Directive
95/21/EC of 19 June 1995, as amended,
concerning the enforcement, in respect of
shipping using Community ports and sailing
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misen ehkäisemistä ja alusten asumis- ja
työskentelyolosuhteita koskevien kansainvä-
listen standardien soveltamisesta yhteisön
satamia käyttäviin ja jäsenmaiden lainkäyt-
tövaltaan kuuluvilla vesillä purjehtiviin aluk-
siin (satamavaltioiden suorittama valvonta).

12 sääntö:

Turvallisuuden ja ympäristön huomioon ot-
tavan käytännön edistäminen yhteisen me-
rionnettomuuksien tutkintamenettelyn käyt-
töönoton avulla

Sopimuspuolet:
a) yksilöivät suurimmat kansainvälisen

turvallisuusjohtamissäännöstön (ISM-sään-
nöstön) rikkomukset tutkiessaan mahdollisia
turvallisuuteen tai ympäristöön liittyviä aluk-
sella tapahtuneita vahinkoja tai merionnetto-
muuksia, toimittavat tutkinnan tulokset kan-
sainvälisen merenkulkujärjestön välityksellä
merenkulkuteollisuuden käyttöön, parantaak-
seen käytettyjä turvajärjestelmiä ja peruut-
taakseen tarvittaessa vaatimustenmukaisuus-
todistuksen tai turvallisuusjohtamistodistuk-
sen; ja

b) soveltavat merionnettomuuksien ja va-
hinkojen tutkintaa koskevaa IMO:n säännös-
töä, toimiakseen tarvittaessa yhteistyössä, jos
ne ovat onnettomuuteen osallisten alusten
lippuvaltioita tai muun merkittävän edun
omaavia valtioita, sekä vaihtaakseen lippuaan
käyttävien, onnettomuuteen osallisten alusten
reittitietoja tietosuojalainsäädäntönsä mukai-
sesti.

13 sääntö:

Suojapaikat

Sopimuspuolet:
a) seuraten Euroopan yhteisön ja kansain-

välisen merenkulkujärjestön työtä, laativat
suunnitelmia tarjotakseen suojapaikan meri-
hädässä oleville aluksille lainkäyttövaltaansa
kuuluvilla vesillä sen varmistamiseksi, että
merihädässä olevat alukset voivat välittömästi
hakeutua suojapaikkaan, kun toimivaltainen
viranomainen on antanut siihen luvan; ja

b) vaihtavat tietoja suunnitelmista tarjota
suojapaikka merihädässä oleville aluksille.

in the waters under the jurisdiction of the
Member States, of international standards for
ship safety, pollution prevention and ship-
board living and working conditions (port
State control).

Regulation 12:

Promotion of a safety and environmental
culture through the establishment of a com-
mon procedure for the investigations into
marine casualties

The Contracting Parties:
a) shall identify major non conformities

under the ISM Code when investigating any
safety or environment related occurrences on
board a ship and marine casualties, distribute
the findings to the maritime industry via IMO
with the aim to improve safety management
systems applied and act accordingly with
respect to the possible withdrawal of the
Document of Compliance or the Safety
Management Certificate; and

b) shall make use of the IMO Code for the
Investigation of Marine Casualties and Inci-
dents with a view to co-operating if involved
as flag State or other substantially interested
State and to exchange, within the legal
framework of data protection, the data of the
voyage data recorders of involved ships under
their flag.

Regulation 13:

Places of refuge

The Contracting Parties:
a) shall, following-up the work of EC and

IMO, draw up plans to accommodate, in the
waters under their jurisdiction, ships in
distress in order to ensure that ships in distress
may immediately go to a place of refuge
subject to authorisation by the competent
authority; and

b) shall exchange details on plans for
accommodating ships in distress.
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(Suomen säädöskokoelman n:o 1014/2002)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 105

vuoden 1995 kansainväliseen viljasopimukseen sisältyvän elintarvikeapua koskevan vuoden
1999 yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

annetun asetuksen kumoamisesta

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2002

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön toimialaan
kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä, säädetään:

1 §
Lontoossa 13 päivänä huhtikuuta 1999

tehty, tasavallan presidentin 18 päivänä ke-
säkuuta 1999 hyväksymä vuoden 1995 kan-
sainväliseen viljasopimukseen sisältyvä elin-
tarvikeapua koskeva vuoden 1999 yleissopi-
mus, jota koskeva hyväksymiskirja on talle-
tettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihtee-
rin huostaan 19 päivänä heinäkuuta 1999, on
voimassa 19 päivästä heinäkuuta 1999 niin
kuin siitä on sovittu.

2 §
Tällä asetuksella kumotaan vuoden 1995

kansainväliseen viljasopimukseen sisältyvän
elintarvikeapua koskevan vuoden 1999 yleis-
sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 17
päivänä syyskuuta 1999 annettu asetus
(903/1999).

3 §
Sopimuksen määräykset ovat asetuksena

voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä

joulukuuta 2002.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Suvi-Anne Siimes

(Sopimus on nähtävänä ja saatavissa ulkoasiainministeriössä, joka myös antaa siitä tietoja
suomeksi ja ruotsiksi)
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(Suomen säädöskokoelman n:o 1015/2002)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 106

vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen
(ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2002

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin
esittelystä, säädetään:

1 §
Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä

tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopi-
muksen (ADR) (SopS 23/1979) A ja B
liitteeseen 1 päivänä lokakuuta 2002 tehdyt
muutokset, jotka tasavallan presidentti on
hyväksynyt 13 päivänä syyskuuta 2002, tu-
levat Suomen osalta kansainvälisesti voimaan
1 päivänä tammikuuta 2003 niin kuin siitä on
sovittu.

2 §
Muutosten määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2003.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi

(Muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa liikenne- ja viestintäministeriössä, joka myös antaa
näistä muutoksista tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)
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