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Lag
om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) 20 §, sådan den lyder i lag

877/2014, och
fogas till lagen en ny 9 a § som följer:

2 kap.

Myndigheter och myndighetsuppgifter

9 a §

Skyldighet för leverantören av fartygstrafikservice att bistå tillsynsmyndigheten

Den leverantör av fartygstrafikservice som avses i lagen om fartygstrafikservice
(623/2005) är skyldig att lämna uppgifter och annat bistånd till tillsynsmyndigheten vid
skötseln av inspektionsuppgifter.

20 §

Anmälan om förseelser och hemlighållande av anmälarens identitet

Anmälan om brott mot en bestämmelse eller föreskrift som gäller fartygssäkerheten ska
om möjligt göras skriftligen till tillsynsmyndigheten. Muntlig anmälan kan göras endast i
det fall att en skriftlig anmälan inte är möjlig på grund av att saken är brådskande eller av
andra orsaker.

Identiteten hos en anmälare som avses i 1 mom. får inte röjas för fartygets befälhavare
eller ägare eller för redaren. Om en inspektion förrättas på basis av en anmälan, får inspek-
tören inte yppa att inspektionen sker på basis av en anmälan. Inspektören ska se till att alla
samtal med besättningen är konfidentiella.

Tillsynsmyndigheten ska informera flaggstatens förvaltning och vid behov den finländ-
ska arbetarskyddsmyndigheten om sådana anmälningar som inte är uppenbart ogrundade
och om de åtgärder som vidtagits till följd av anmälningen. Arbetarskyddsmyndigheten
meddelar vid behov sådana anmälningar till Internationella arbetsorganisationen. Om till-
synsmyndigheten anser att anmälan är uppenbart ogrundad ska den informera anmälaren
om sitt beslut och skälen för detta.

Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål informera flaggstatens förvaltning om en sådan
anmälan om brott mot bestämmelser eller föreskrifter om besättningens boende- och ar-
betsförhållanden, som enligt internationella bestämmelser som binder Finland inte har
kunnat behandlas på fartyget, och be om en plan för ersättande åtgärder. Tillsynsmyndig-
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heten lämnar inspektionsrapporten om anmälan samt flaggstatens svar till Internationella
arbetsorganisationen och till de riksomfattande arbetsmarknadsorganisationerna inom sjö-
farten.

En i 9 § nämnd myndighet och en i 9 a § avsedd leverantör av fartygstrafikservice eller
en hamnoperatör ska till tillsynsmyndigheten skriftligen lämna information om sådana up-
penbara överträdelser av en bestämmelse eller föreskrift om fartygssäkerheten som den
har fått kännedom om i samband med skötseln av sina sedvanliga uppgifter, då överträdel-
sen kan äventyra ett fartygs säkerhet eller orsaka oskäliga skador för den marina miljön.
Uppgiften ska om möjligt lämnas elektroniskt. Uppgiften kan lämnas muntligen, om den
på grund av sakens brådskande karaktär eller av någon annan orsak inte kan lämnas skrift-
ligen. Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

1) fartygets namn,
2) IMO-nummer,
3) anropssignal,
4) flaggstat,
5) föregående anlöpshamn,
6) destinationshamn,
7) en beskrivning av förseelser som konstaterats på fartyget.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
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