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988/2018

Lag
om ändring av lagen om passagerarfartygs personlistor

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om passagerarfartygs personlistor (1038/2009) 2, 10, 12–14, 16, 17,

20–22 och 24 §, av dem 10 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 335/2018 och 24 § så-
dan den lyder i lag 993/2015, som följer:

2 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på alla finska passagerarfartyg och sådana utländska passagerarfar-
tyg som anlöper eller avgår från en finsk hamn.

Denna lag tillämpas inte på
1) örlogsfartyg eller trupptransportfartyg,
2) Försvarsmaktens eller Gränsbevakningsväsendets fartyg, om de inte regelbundet

används i allmän trafik för persontransporter,
3) fritidsbåtar för vilka det inte har förordnats någon besättning och vilka inte medför

fler än tolv passagerare i kommersiellt syfte.

10 §

Upprättande och godkännande av ett system för personlistor samt utseende av en person 
att föra personlistan

Ett bolag vars passagerarfartyg är inskrivet i det trafik- och transportregister som förs
av Transport- och kommunikationsverket eller i det fartygsregister som förs av Statens
ämbetsverk på Åland ska upprätta ett system för personlistor, om bolaget i enlighet med
5 § ska räkna och anmäla antalet personer ombord på passagerarfartyget eller i enlighet
med 6 § ska anteckna och anmäla de ombordvarandes personuppgifter. På samma eller
liknande rutter får det inte användas olika system utan särskilda skäl.

Bolaget ska ansöka om Transport- och kommunikationsverkets godkännande av syste-
met för personlistor innan det tas i bruk. Bolaget ska utse en person att föra personlistan
och anmäla dennes kontaktuppgifter till Transport- och kommunikationsverket. Bolaget
ska också lämna Transport- och kommunikationsverket övriga uppgifter och utredningar
som behövs för godkännandet av systemet.

Transport- och kommunikationsverket ska godkänna systemet, om det uppfyller kraven
enligt denna lag.

Om systemet för personlistor genomgår väsentliga ändringar, ska bolaget ansöka om
Transport- och kommunikationsverkets godkännande av ändringarna.
RP 61/2018
RP 104/2018
KoUB 21/2018
RSv 102/2018
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12 §

Funktionsvillkor för systemet för personlistor

Ett bolag ska utforma och genomföra sitt system för personlistor så att
1) uppgifterna i systemet är i lättläst form,
2) uppgifterna i systemet vid behov är lätt tillgängliga för Gränsbevakningsväsendet,

Transport- och kommunikationsverket, Nödcentralsverket, polisen, Tullen, Centralen för
undersökning av olyckor samt i räddningslagen (379/2011) avsedda räddningsmyndighe-
ter och räddningsverk,

3) systemet fungerar användarvänligt och så att inga onödiga dröjsmål uppstår för pas-
sagerare vid ombordstigning eller landstigning,

4) uppgifterna i systemet skyddas genom behövliga tekniska och organisatoriska åtgär-
der mot oavsiktlig eller lagstridig radering eller förlust, oavsiktliga eller lagstridiga änd-
ringar, utlämnanden, avslöjanden och överföringar eller obehörig åtkomst och annan lag-
stridig behandling.

13 §

Den person som bolaget utsett att föra personlistan

Den person som bolaget utsett att föra personlistan ansvarar för att de uppgifter som av-
ses i 5–7 § bevaras och införs i systemet för personlistor samt för att uppgifterna i en nöd-
situation eller efter en olycka vidarebefordras till de i 12 § 2 punkten avsedda myndigheter
som deltar i efterspanings- och räddningsverksamhet.

Om bolaget utser en ny person att föra personlistan eller kontaktuppgifterna för den som
utsetts ändras, ska bolaget göra en anmälan om ändringarna till Transport- och kommuni-
kationsverket.

Transport- och kommunikationsverket ska lämna uppgift om den person som bolaget
utsett att föra personlistan och den personens kontaktuppgifter samt ändringar i uppgifter-
na till sjöräddningscentralen och Nödcentralsverket, av vilka de myndigheter som avses i
12 § 2 punkten kan få uppgifterna vid behov.

14 §

Utlämnande av uppgifter

Ett bolag och den person som bolaget utsett att föra personlistan får för efterspanings-
eller räddningsverksamhet samt utredningarna efter en olycka lämna ut uppgifterna i per-
sonlistorna och i systemet för personlistor endast till Gränsbevakningsväsendet, Trans-
port- och kommunikationsverket, Nödcentralsverket, polisen, Tullen, Centralen för under-
sökning av olyckor samt i räddningslagen avsedda räddningsmyndigheter och räddnings-
verk.

Uppgifterna kan också lämnas ut via ett gränssnitt eller annars i elektronisk form.
I fråga om myndigheternas rätt att få uppgifter som avses i denna lag för andra än i

1 mom. avsedda ändamål föreskrivs särskilt.

16 §

Tillsyn

Transport- och kommunikationsverket ska övervaka att bestämmelserna i denna lag
iakttas. Transport- och kommunikationsverket ska utföra inspektioner för att kontrollera
hur systemet för personlistor fungerar. Inspektionsrätten omfattar dock inte lokaler avsed-
da för boende.
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Om ett bolag inte iakttar bestämmelserna i denna lag och överträdelsen är klar och all-
varlig, ska Transport- och kommunikationsverket utan dröjsmål anmäla detta till fartygets
flaggstat.

17 §

Administrativa tvångsmedel

Om ett bolag, den person som bolaget utsett att föra personlistan eller fartygets befäl-
havare inte iakttar bestämmelserna i denna lag, kan Transport- och kommunikationsverket
ålägga bolaget, personen eller befälhavaren att avhjälpa de brister eller missförhållanden
som upptäckts. Transport- och kommunikationsverket kan sätta ut en tid inom vilken bris-
terna eller missförhållandena ska vara avhjälpta. Tidsfristens längd är beroende av hur
pass allvarliga och omfattande bristerna eller missförhållandena är. Tidsfristen kan vara
högst sex månader. Beslutet kan förenas med vite och, om det inte handlar om smärre bris-
ter eller missförhållanden, med hot om att fartygets färd avbryts. Bestämmelser om vite
och hot om avbrytande finns i viteslagen (1113/1990).

20 §

Undantag

Transport- och kommunikationsverket ska i enlighet med artikel 9.3 i direktivet om per-
sonlistor informera Europeiska gemenskapernas kommission om sådana undantag från
skyldigheten att göra upp listor som enligt 5 § 2 mom. och 6 § 3 mom. gäller någon an-
nanstans än på inre farvatten i Finland.

21 §

Avvikelser

Ett bolag har inte skyldighet att enligt 6 § anteckna och anmäla de ombordvarande i frå-
ga om regelbunden trafik inom sådant område för vilket Europeiska gemenskapernas
kommission under de förutsättningar som anges i artikel 9.4 i direktivet om personlistor
har medgett avvikelse, helt eller delvis, från kraven enligt artikel 5.1 i direktivet.

Ansökan om den avvikelse som avses i 1 mom. ska riktas till kommunikationsministe-
riet. Kommunikationsministeriet anhåller om den föreslagna avvikelsen hos Europeiska
gemenskapernas kommission, om de förutsättningar som avses i artikel 9.4 i direktivet om
personlistor uppfylls. Före beslutet ska kommunikationsministeriet begära utlåtande om
ärendet av Transport- och kommunikationsverket, Gränsbevakningsväsendet samt också
av Ålands landskapsregering i de fall där avvikelsen har betydelse för trafiken i landskapet
Åland.

En avvikelse kan gälla sådana passagerarfartyg som går i trafik från en hamn i Finland
och som för ett sådant lands flagg som är fördragsslutande part i SOLAS-konventionen
men inte är medlemsstat i Europeiska gemenskapen endast om ifrågavarande stat ger till-
stånd därtill.

22 §

Föreskrifter om skyddade havsområden och gränserna för dem

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om de skyddade
havsområden som avses i 3 § 11 punkten och om gränserna för dem.
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24 §

Ändringssökande

Ett beslut som fattats med stöd av 17 § får överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

När det gäller andra beslut av Transport- och kommunikationsverket samt beslut av
kommunikationsministeriet får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningsla-
gen (434/2003). Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får
överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltnings-
processlagen.

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut av Transport- och kommunikationsverket ska iakttas trots ändringssökande,
om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat.

Ändring i en avgift för Transport- och kommunikationsverkets godkännande av system
för personlistor får sökas på det sätt som anges i 11 b § i lagen om grunderna för avgifter
till staten.

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

Helsingfors den 23 november 2018
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