
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten Utgiven i Helsingfors den 27 november 2018

950/2018

Lag
om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) 5, 9, 13 och 18 §, sådana

de lyder, 5 § i lag 1138/2010, 9 § delvis ändrad i lag 1138/2010, 13 § i lag 1293/2009 samt
18 § i lag 877/2014, som följer:

5 §

Tillsynsmyndighet

Transport- och kommunikationsverket är den tillsynsmyndighet som avses i denna lag.
Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelser och föreskrif-

ter om fartygssäkerheten och handhar inspektioner och meddelanden enligt PSC-direkti-
vet och besiktningsdirektivet samt tillhandahåller och utbyter information enligt direkti-
ven.

Tjänstemännen vid tillsynsmyndigheten är sådana inspektörer som avses i denna lag.
Inspektioner enligt PSC-direktivet får förrättas av inspektörer som uppfyller kraven i

bilaga XI till PSC-direktivet. Kontroller som avses i besiktningsdirektivet får förrättas av
inspektörer som uppfyller kraven i bilaga V till besiktningsdirektivet. Inspektören ska ha
ett av tillsynsmyndigheten utfärdat bevis som innehåller de uppgifter som förutsätts i kom-
missionens direktiv 96/40/EG för fastställandet av en gemensam modell för ett identi-
tetskort för inspektörer som utför hamnstatskontroll och som visar att personen i fråga är
bemyndigad att förrätta inspektioner.

9 §

Myndigheter som är skyldiga att ge handräckning

I frågor som avses i denna lag är hamn-, tull-, gränsbevaknings-, polis-, arbetarskydds-
och hälsovårdsmyndigheterna, försvarsmakten och Trafikledsverket inom respektive
verksamhetsområde skyldiga att på begäran ge Transport- och kommunikationsverket be-
hövlig handräckning. Bestämmelser om handräckning av Gränsbevakningsväsendet finns
i gränsbevakningslagen (578/2005).

Förekommer försök att hindra eller störa en i denna lag avsedd inspektion eller annan
åtgärd, ska polisen ge handräckning för förrättandet av inspektionen.

I fråga om förfarandet vid begäran om och givande av handräckning får statsrådet med-
dela närmare föreskrifter.
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13 §

Vite och hot om avbrytande

Transport- och kommunikationsverket kan förena ett åläggande enligt 12 § 2 mom. med
vite eller hot om avbrytande. Vite och hot om avbrytande kan föreläggas redaren eller den-
nes ombud eller båda. Bestämmelser om vite och hot om avbrytande finns i viteslagen
(1113/1990).

Har tillsynsmyndigheten grundad anledning att misstänka att redaren försöker kringgå
åläggandet genom att ta fartyget ur trafik i Finland, kan Transport- och kommunikations-
verket förordna att redaren innan fartyget lämnar finsk hamn ska ställa en säkerhet som
motsvarar vitet. Då den åtgärd som tillsynsmyndigheten beslutat om blivit vidtagen ska
säkerheten återställas till redaren.

18 §

Ändringssökande

Omprövning av en tillsynsmyndighets beslut enligt denna lag får begäras hos Trans-
port- och kommunikationsverket på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen
(434/2003). Begäran om omprövning av beslut om kvarhållande enligt 14 och 14 b § i
denna lag och om förbud mot tillträde till hamn enligt 14 c–14 h § ska behandlas utan
dröjsmål.

Andra beslut som fattats med stöd av denna lag samt beslut som fattats med anledning
av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på
det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Förvaltningsdomstolens beslut om kvarhållande av fartyg, driftsinskränkning samt för-
bud att använda utrustning, anordning, rutin eller arrangemang ombord, tillträdesförbud
och indragning av en redares rätt att bedriva trafik får överklagas genom besvär på det sätt
som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Övriga beslut av en förvaltningsdomstol får
överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd.

Besvärsskriften ska ges in till den tillsynsmyndighet som avgjort en begäran om om-
prövning. Denna ska utan dröjsmål vidarebefordra handlingarna i målet och sitt eget utlå-
tande till besvärsmyndigheten. Besvären ska behandlas utan dröjsmål.

————
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.
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