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990/2018

Lag
om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) 1 kap. 2 §, 2 kap. 3–7 och 10 §, 2

a kap. 1–3 och 6 §, 4 kap. 1 och 4–10 §, 5 kap. 1, 3, 5 och 6 §, 6 kap. 1, 2, 5 och 6 §, 7 kap.
5–7, 10, 12, 13, 14 a och 15 §, 7 a kap. 3–5 §, 8 kap. 2, 3, 7 och 9–16 §, 8 a kap. 1–3 §,
9 kap. 7 §, 10 kap.  1–4 §, 12 kap. 1, 2, 11–13 och 15–18 § samt 13 kap. 2, 4, 7 och 8 §,

av dem 1 kap. 2 § sådan den lyder i lagarna 581/2018 och 586/2018, 2 kap. 5 §, 2 a kap.
2 och 6 §, 5 kap. 5 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 14 a § samt 10 kap. 3 och 4 § sådana de lyder i lag
275/2017, 2 kap. 7 §, 4 kap. 4, 5, 6 och 8 §, 5 kap. 1 och 3 §, 6 kap. 5 § samt 7 kap. 6 §
sådana de lyder delvis ändrade i lag 275/2017, 2 a kap. 1 och 3 § sådana de lyder i lag
581/2018, 7 kap. 7, 10, 12 och 13 §, 7 a kap. 4 och 5 § samt 12 kap. 18 § sådana de lyder
i lag 998/2014, 7 kap. 15 §, 10 kap. 1 § samt 12 kap. 1 § sådana de lyder delvis ändrade i
lag 998/2014, 7 a kap. 3 § sådan den lyder i lagarna 998/2014 och 275/2017, 8 kap. 3 §,
12 kap. 2, 11 och 12 § samt 13 kap. 7 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 473/2016,
8 kap. 7 och 9–16 § sådana de lyder i lag 473/2016 samt 8 a kap. 1–3 § sådana de lyder i
lag 628/2017, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) MARPOL 73/78 protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till

förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983) jämte ändringar,
2) Helsingforskonventionen 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets mari-

na miljö (FördrS 2/2000) jämte ändringar,
3) SOLAS-konventionen 1974 års internationella konvention om säkerheten för männ-

iskoliv till sjöss (FördrS 11/1981) jämte ändringar,
4) AFS-konventionen internationella konventionen om kontroll av skadliga påväxthin-

drande system på fartyg, ingånget i London den 5 oktober 2001, jämte ändringar,
5) barlastvattenkonventionen den i London den 13 februari 2004 ingångna internatio-

nella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment, jämte
ändringar,

6) TBT-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 om
förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg,
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7) fartygsåtervinningsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1257/2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och
direktiv 2009/16/EG,

8) territorialvatten, inre territorialvatten och territorialhav de områden som definieras
i lagen om gränserna för Finlands territorialvatten (463/1956),

9) insjöområdet sjöar, älvar, åar och kanaler,
10) finskt vattenområde territorialvattnen och insjöområdet,
11) ekonomisk zon det havsområde som anges i lagen om Finlands ekonomiska zon

(1058/2004),
12) Östersjöområdet egentliga Östersjön, Bottniska viken och Finska viken samt in-

loppet till Östersjön, vilket begränsas av breddgraden 57°44,8"N genom Skagen i Skager-
rak, inbegripet de av staterna angivna inre territorialvattnen,

13) närmaste land den yttre gränsen för de inre territorialvattnen eller de områden som
avgränsas i MARPOL 73/78,

14) internationell fart  trafik mellan utländska hamnar eller mellan Finland och utländ-
ska hamnar och även en resa till sjöss från en hamn i Finland till en plats utanför Finlands
territorialvatten, med undantag av den trafik som avses i 15 punkten,

15) inrikesfart trafik mellan finländska hamnar; med inrikes fart jämställs trafik till Vi-
borg via Saima kanal och därtill direkt anslutna vattenområden som tillhör Ryssland och
trafik mellan Vichrevoj och Viborg,

16) fartyg varje sjöburet färdmedel, inklusive bärplansbåtar, luftkuddefarkoster, un-
dervat-tensbåtar och flytande farkoster samt fasta och flytande plattformar,

17) oljetankfartyg ett fartyg vars lastrum är byggda eller ombyggda huvudsakligen för
transport av olja i bulk, inklusive kombinationsfartyg samt kemikalietankfartyg, då de
transporterar olja i bulk,

18) kemikalietankfartyg ett fartyg vars lastrum är byggda eller ombyggda huvudsakli-
gen för transport av skadliga flytande ämnen i bulk, inklusive oljetankfartyg, då de trans-
porterar skadliga flytande ämnen i bulk,

19) passagerarfartyg ett fartyg som får ta fler än 12 passagerare och där man med pas-
sagerare avser alla personer med undantag av befälhavaren, medlemmarna i besättningen
eller andra personer som i någon egenskap är anställda eller sysselsatta ombord för farty-
gets behov, och barn som inte fyllt ett år,

20) fritidsbåt ett fartyg avsett för sport eller rekreation, oavsett fartygets typ eller driv-
kraft,

21) fiskefartyg ett fartyg som utrustats eller kommersiellt används för fiske eller fångst
av andra organiska resurser i havet,

22) insjöfartyg ett fartyg som särskilt är avsett att användas på en inre vattenväg i en-
lighet med rådets direktiv 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart
och om upphävande av rådets direktiv 82/714/EEG, inbegripet alla fartyg som medför ett
fartcertifikat för gemenskapens inre vattenvägar i enlighet med nämnda direktiv,

23) Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets fartyg ett fartyg som är försett
med tydliga nationalitetsbeteckningar och som är under befäl av en av försvarsmakten el-
ler Gränsbevakningsväsendet på behörigt sätt utsedd person vars namn är upptaget i en sa-
kenlig rulla eller dess motsvarighet,

24) bruttodräktighet bruttodräktigheten fastställd enligt formeln i bilaga I till 1969 års
internationella skeppsmätningskonvention (FördrS 31/1982),

25) fartygsavfall allt avfall som uppstår vid ett fartygs normala drift, inklusive oljigt
avfall från maskinrummet, toalettavfall och fast avfall; fartygsavfall omfattar dock inte
lastrester,

26) skadligt ämne olja, skadliga flytande ämnen, toalettavfall och fast avfall; om ett
skadligt ämne blandas med ett ämne som inte är skadligt, anses även blandningen vara ett
skadligt ämne,
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27) lastrester sådana rester av lastmaterial i fartygets lastrum som ska avlägsnas som
avfall efter att lasten har lastats eller lossats,

28) utsläpp i enlighet med artikel 2 i MARPOL 73/78 varje utsläpp av skadliga ämnen
från fartyg, oavsett om de genererats obemärkt eller orsakats av undanröjande av avfall,
läckage, utpumpning eller uttömning; med utsläpp avses inte i denna lag dumpning av av-
fall från land, ämnen som uppkommer i samband med utvinning av mineraler från havs-
bottnen eller utsläpp av skadliga ämnen i samband med behörig vetenskaplig forskning i
syfte att minska eller kontrollera förorening,

29) miljöförstöring att vattnets tillstånd förändras så att detta äventyrar människans
hälsa, skadar de levande naturtillgångarna och livet i vattnen, ställer hinder för fisket eller
annat berättigat nyttjande av vattenområdena, försämrar vattnets bruksegenskaper, mins-
kar trivsamheten eller orsakar därmed jämförbara olägenheter, eller skada på luftkvalite-
ten eller klimatet till följd av normal drift av fartyg, exempelvis den skada som kväve och
svavel från motoravgaser eller den skada som ozonnedbrytande ämnen orsakar,

30) olja mineralolja i alla dess former, inklusive råolja, brännolja, oljeslam, oljeavfall
och raffinerade produkter,

31) oljehaltig blandning en blandning som innehåller olja,
32) flytande ämne ett ämne med ett ångtryck som vid en temperatur av 37,8 °C inte

överstiger 0,28 megapascal (absolut tryck),
33) skadligt flytande ämne ämnen som enligt kemikalieförteckningen i MARPOL

73/78 hör till klasserna X, Y och Z,
34) ämne grundämnen och kemiska föreningar av dessa, sådana de förekommer i na-

turen eller industriellt producerade,
35) preparat blandningar av ett eller flera ämnen,
36) toalettavfall
a) avloppsvatten och annat avfall från toaletter, pissoarer och golvbrunnar i toalettrum,
b) avloppsvatten från sjukvårdsutrymmen via tvättställ, badkar och golvbrunnar,
c) uttömningar från utrymmen där det finns levande djur, och
d) annat avloppsvatten som är blandat med sådant avfall,
37) behandlat toalettavfall sådant toalettavfall som har behandlats i en behandlingsan-

läggning som godkänts på behörigt sätt,
38) fast avfall alla slag av mat-, hushålls- och driftavfall, alla slag av plaster, lastrester,

aska från förbränningsugn, matolja, fiskeredskap och djurkroppar som uppstår under ett
fartygs normala drift och som måste avlägsnas från fartyget kontinuerligt eller periodvis,
med undantag av de ämnen som definieras eller finns förtecknade i andra bilagor till
MARPOL 73/78 än bilaga V; till fast avfall hör inte sådan färsk fisk eller delar av färsk
fisk som erhållits som följd av fiskeverksamhet som idkats under resans lopp eller till följd
av sådan fiskodling som inbegriper transport av fisk, även skaldjur, till fiskodlingsanstal-
ter och transport av fångad fisk, även skaldjur, från sådana anstalter till kusten för föräd-
ling,

39) luftförorenande ämne sådana ämnen som regleras i bilaga VI till MARPOL 73/78
i syfte att förhindra luftförorening och som har skadlig effekt på luft, vatten och annan mil-
jö,

40) bränsle brännolja som används i fartygets huvudmotorer eller hjälpmotorer,
41) utsläppande på marknaden att var som helst inom områden som omfattas av Fin-

lands jurisdiktion mot betalning eller gratis leverera marina bränslen för distribution eller
till användare av bränslen eller göra bränslena tillgängliga för dem för förbränning om-
bord, dock inte att tillhandahålla marina bränslen eller göra dem tillgängliga för export i
ett fartygs lasttankar,

42) marina bränslen alla på råolja baserade flytande bränslen som används eller som
är avsedda att användas ombord på ett fartyg, inbegripet de bränslen som definieras i stan-
darden ISO 8217,
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43) marin dieselolja alla marina bränslen enligt definitionen på DMB-typ i tabell I i
standarden ISO 8217, med undantag för referensen till svavelhalt,

44) marin gasolja alla marina bränslen enligt definitionen på DMX-, DMA- och DMZ-
typer i tabell I i standarden ISO 8217, med undantag för referensen till svavelhalt,

45) svavelkontrollområde de havsområden som definieras som sådana av IMO enligt
bilaga VI till MARPOL 73/78,

46) kvävekontrollområde de havsområden som definieras som sådana av IMO enligt
bilaga VI till MARPOL 73/78,

47) fartyg i hamn ett fartyg som är vederbörligt förtöjt eller ligger för ankar i en finsk
hamn medan det lastar eller lossar eller endast ligger i hamn,

48) utsläppsminskningsmetod utrustning, material, anordning eller anläggning som in-
stalleras på ett fartyg, eller ett annat förfarande, alternativt bränsle eller metod för att upp-
fylla bestämmelserna och som används som alternativ till marint bränsle med låg svavel-
halt enligt kraven i bilaga VI till MARPOL 73/78 och i Europaparlamentets och rådets di-
rektiv (EU) 2016/802 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen och som kan
verifieras och bedömas kvantitativt och vars iakttagande kan övervakas,

49) påväxthindrande system beläggning, målarfärg, ytbehandling, yta eller anordning
som används på ett fartyg för att minska eller förebygga påväxt av oönskade organismer,

50) barlastvatten vatten och däri flytande materia som transporteras i ett fartyg för att
kunna reglera fartygets trim, krängning, djupgående, stabilitet eller skrovspänning,

51) hantering av barlastvatten sådana mekaniska, fysikaliska, kemiska och biologiska
processer, som genomförs antingen separat eller kombinerat för att avlägsna, oskadliggöra
eller undvika intag eller utsläpp av skadliga vattenlevande organismer och patogener i bar-
lastvatten och sediment,

52) sediment materia som sedimenterats från barlastvatten i ett fartyg,
53) leverantör av fartygstrafikservice den i lagen om fartygstrafikservice (623/2005)

avsedda VTS-tjänsteleverantör som upprätthåller fartygstrafikservicen,
54) erkänt klassificeringssällskap ett klassificeringssällskap som avses i 2 § 42 punk-

ten i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009),
55) reguljär trafik att ett fartyg upprepat går i trafik enligt en tidtabell eller på en på

förhand bestämd rutt mellan angivna hamnar och minst en gång varannan vecka anlöper
en finsk hamn som ligger vid den rutt för vilken det ansöks om undantag avseende den
obligatoriska avlämningen,

56) hamn en plats eller ett geografiskt område med sådan utrustning att där huvudsak-
ligen kan tas emot fartyg, inklusive fiskefartyg och fritidsbåtar, dock inte en plats eller ett
område vars för fartyg avsedda konstruktioner och tjänster, besökarantal och avfallsmäng-
der är små,

57) hamninnehavare den som har det övergripande ansvaret för hamnens drift eller tar
ut hamnavgift eller en därmed jämförbar allmän avgift för användning av hamnen.

2 kap.

Förhindrande av oljeutsläpp från fartyg

3 §

Konstruktions- och anordningskrav på fartygens maskinutrymmen

Varje fartyg med en bruttodräktighet av 400 eller mera ska i maskinrummet ha sådana
anordningar, konstruktioner och arrangemang för förhindrande av oljeutsläpp som uppfyl-
ler kraven i bilaga I till MARPOL 73/78. Transport- och kommunikationsverket får på
skriftlig ansökan bevilja undantag från kraven enligt detta moment, förutsatt att anord-
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ningen, arrangemanget eller konstruktionen uppfyller kraven i bilaga I till MARPOL
73/78.

Finska fartyg vars längd är minst 24 meter och bruttodräktighet mindre än 400 ska ha
antingen en tank för insamling av slagvatten eller anordningar som motsvarar de modeller
Transport- och kommunikationsverket har godkänt och som garanterar att utflödet har ett
oljeinnehåll som utan utspädning inte överskrider 15 miljondelar.

Transport- och kommunikationsverket kan på de villkor som anges i bilaga I till MAR-
POL 73/78 besluta om anordningars, konstruktioners eller arrangemangs likvärdighet med
de anordningar som krävs enligt 1 och 2 mom., om de är lika effektiva som de anordning-
ar, konstruktioner eller arrangemang som krävs i 1 och 2 mom.

Det är förbjudet att på finska fartyg föra olja i tankar för om kollisionsskottet.

4 §

Konstruktions- och anordningskrav på lastutrymmena i oljetankfartyg

Oljetankfartygens konstruktion och anordningar ska motsvara kraven i bilaga I till
MARPOL 73/78 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 417/2002 om ett
påskyndat införande av krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg
med enkelskrov och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2978/94 jämte ändring-
ar.

Transport- och kommunikationsverket får utfärda föreskrifter om likvärdighet och på
skriftlig ansökan bevilja undantag från kraven enligt 1 mom. i enlighet med bilaga I till
MARPOL 73/78.

5 §

Fartygs beredskapsplaner för oljeförorening

Oljetankfartyg vars bruttodräktighet är minst 150 och andra fartyg vars bruttodräktighet
är minst 400 ska ha en beredskapsplan för oljeförorening i enlighet med bilaga I till MAR-
POL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap godkän-
ner den beredskapsplan som avses i 1 mom. för ett finskt fartyg.

6 §

Oljedagbok

På oljetankfartyg vars bruttodräktighet är minst 150 ska fartygets befälhavare eller, un-
der hans eller hennes tillsyn, någon annan person som hör till befälet föra oljedagbok.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. ska fartygets befälhavare eller, under hans eller hen-
nes tillsyn, någon annan person som hör till befälet föra oljedagbok över maskinutrymme-
na på oljetankfartyg vars bruttodräktighet är minst 150 och på andra fartyg vars brut-
todräktighet är minst 400.

Transport- och kommunikationsverket ska fastställa formuläret för oljedagboken i en-
lighet med bilaga I till MARPOL 73/78. Transport- och kommunikationsverket ska utar-
beta ett formulär för oljedagboken för oljetankfartyg med en bruttodräktighet under 150 i
enlighet med bilaga I till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket och, när fartyget ligger i utländsk hamn, en be-
hörig myndighet i utlandet har rätt att granska oljedagboken och på begäran få ett av be-
fälhavaren styrkt utdrag ur den. Åtgärder som Transport- och kommunikationsverket vid-
tar med stöd av detta moment ska genomföras så snabbt som möjligt och utan att fartyget
fördröjs i onödan.
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Oljedagboken ska hållas på en plats där den är lätt tillgänglig för granskning, och den
ska sparas i tre år efter det att den sista anteckningen har gjorts i den.

7 §

IOPP-certifikat

Oljetankfartyg i internationell fart vars bruttodräktighet är minst 150 och andra fartyg i
internationell fart vars bruttodräktighet är minst 400 ska uppfylla bestämmelserna om
konstruktion och anordningar i bilaga I till MARPOL 73/78. Som ett bevis på detta ska
fartyget beviljas ett internationellt oljeskyddscertifikat (IOPP-certifikat).

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap ska på
skriftlig ansökan utfärda IOPP-certifikat för finska fartyg enligt formuläret i bilaga I till
MARPOL 73/78, förutsatt att fartyget uppfyller kraven i den bilagan. Transport- och kom-
munikationsverket får utfärda IOPP-certifikat för utländska fartyg på begäran av fartygets
flaggstat. Certifikat utfärdas för viss tid och för högst fem år åt gången.

10 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får det i syfte att verkställa bilaga I till MARPOL
73/78, Helsingforskonventionen, andra internationella förpliktelser som Finland åtagit sig
och Europeiska gemenskapens rättsakter, i fråga om Finlands territorialvatten och ekono-
miska zon och, när det gäller finska fartyg, också i fråga om områden utanför dessa utfär-
das närmare bestämmelser om de utsläppsbegränsningar som gäller oljehaltiga blandning-
ars hantering, egenskaper och ursprung samt användningen av fartyg, borrplattformar och
andra plattformar.

Transport- och kommunikationsverket får i syfte att verkställa bilaga I till MARPOL
73/78, Helsingforskonventionen och Europeiska gemenskapens rättsakter utfärda teknis-
ka föreskrifter i fråga om Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och, när det gäller
finska fartyg, också i fråga om områden utanför dessa om följande:

1) undantag, likvärdighet och modellerna för anordningar för behandling av utflödets
oljeinnehåll och förflyttning av vätskor när det gäller de krav som i 3 och 4 § ställs på far-
tyg, borrplattformar och andra plattformar,

2) innehåll och uppställning i fråga om beredskapsplaner enligt 5 §,
3) formuläret för oljedagboken enligt 6 §, och
4) formuläret för IOPP-certifikatet enligt 7 §.
De närmare bestämmelser som avses i 1 mom. och de tekniska föreskrifter som avses i

2 mom. får utsträckas att också gälla fartyg som färdas på insjöområdet och i inrikes fart.

2 a kap.

Överföring av oljelast från ett fartyg till ett annat

1 §

Områden som anvisats för STS-operationer

Överföring av oljelast mellan oljetankfartyg (STS-operation) får utföras endast i ham-
nområden samt inom särskilt utsedda områden på finskt vattenområde och Finlands eko-
nomiska zon.

För att upprätthålla skyddet av den marina miljön utser Transport- och kommunika-
tionsverket efter förhandlingar med Gränsbevakningsväsendet, Finlands miljöcentral,
Tullen, Trafikledsverket och leverantören av fartygstrafikservice de områden som avses i
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1 mom. och för en förteckning över dessa. Innan områdena utses ska berörda intressent-
grupper höras.

Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl och efter att ha hört de
myndigheter som nämns i 2 mom. bevilja undantag från bestämmelserna i 1 mom.

Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl som hänför sig till skyddet
av den marina miljön förbjuda en planerad enskild STS-operation.

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas inte på STS-operationer som behövs för att
trygga fartygs säkerhet eller rädda människoliv till sjöss, eller när de utförs för att avvärja
vissa föroreningstillbud i syfte att minska skadan av miljöförorening.

2 §

STS-plan

Oljetankfartyg vars bruttodräktighet är minst 150 och som används för överföring av
oljelast mellan oljetankfartyg till sjöss ska ha en plan för överföring av oljelast (STS-plan),
som uppfyller kraven i bilaga I till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap godkän-
ner STS-planen för ett finskt fartyg.

3 §

Skyldighet att på förhand meddela om STS-operationer

Fartygets trafikidkare, ägare, agent eller befälhavare ska meddela
1) Tullen om sin plan att genomföra en STS-operation på finskt vattenområde genom

att anlita det elektroniska systemet för hantering av information inom sjöfarten som avses
i 20 a § i lagen om fartygstrafikservice,

2) leverantören av fartygstrafikservice om sin plan att genomföra en STS-operation
inom Finlands ekonomiska zon på det sätt som avses i 1 punkten.

Anmälan enligt i 1 mom. ska göras i god tid och minst 48 timmar före den planerade
STS-operationen. Anmälan ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga I till MARPOL
73/78.

Om alla uppgifter enligt bilaga I till MARPOL 73/78 i undantagsfall inte finns tillgäng-
liga minst 48 timmar före en planerad STS-operation, ska det oljetankfartyg som lossar
oljelasten minst 48 timmar före den planerade STS-operationen meddela de myndigheter
som nämns i 1 mom. på det sätt som avses i det momentet om avsikten att utföra operatio-
nen. De uppgifter som anges i bilaga I till MARPOL 73/78 ska lämnas till de ovannämnda
myndigheterna så snart som möjligt.

Tullen och leverantören av fartygstrafikservice ska förmedla informationen om anmä-
lan om en STS-operation till Transport- och kommunikationsverket och till de andra myn-
digheter som avses i 1 § 2 mom. På anmälan tillämpas dessutom 22 a § i lagen om fartyg-
strafikservice när det är fråga om STS-operationer på finskt vattenområde, och när det är
fråga om STS-operationer inom Finlands ekonomiska zon tillämpas vad som i lagen om
fartygstrafikservice föreskrivs om leverantören av fartygstrafikservice.

6 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

För att verkställa bilaga I till MARPOL 73/78, Helsingforskonventionen, andra inter-
nationella förpliktelser som Finland åtagit sig och Europeiska unionens rättsakter får det
genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om arrangemang och be-
gränsningar, inklusive beredskapsåtgärder och kostnaderna för dessa, i samband med
7



990/2018  
STS-operationer i finskt vattenområde och Finlands ekonomiska zon, samt när det gäller
finska fartyg också utanför finskt vattenområde och Finlands ekonomiska zon.

Transport- och kommunikationsverket får i anknytning till tillämpningen av bilaga I till
MARPOL 73/78, Helsingforskonventionen och Europeiska unionens rättsakter meddela
tekniska föreskrifter

1) om det praktiska utförandet av STS-operationer på finskt vattenområde och Fin-
lands ekonomiska zon, samt när det gäller finska fartyg också utanför finskt vattenområde
och Finlands ekonomiska zon, och

2) innehållet i STS-planen.
De närmare bestämmelser som avses i 1 mom. och de tekniska föreskrifter som avses i

2 mom. får utsträckas att också gälla fartyg som färdas på insjöområdet och i inrikes fart.

4 kap.

Förhindrande av utsläpp av skadliga flytande ämnen från fartyg

1 §

Klassificeringen av skadliga flytande ämnen

I enlighet med regel 6 i bilaga II till MARPOL 73/78 ska bestämmelserna i bilagan til-
lämpas på transport av skadliga flytande ämnen i klasserna X, Y och Z.

Om ett flytande ämne inte hör till klass X, Y eller Z, ska det klassificeras i enlighet med
bilaga II så att förfarandena vid dess transport kan bedömas.

Transport- och kommunikationsverket kan i enskilda fall på skriftlig ansökan bevilja
undantag som gäller klassificeringen av ett skadligt flytande ämne när ämnet i fråga trans-
porteras i inrikes fart, förutsatt att ett iakttagande av klassificeringsbestämmelserna skulle
leda till oskälig svårighet eller oskäliga kostnader och dessutom skulle vara obefogat med
hänsyn till den risk för miljöskada det orsakar.

4 §

Konstruktions- och anordningskrav på kemikalietankfartyg

Kemikalietankfartyg som transporterar skadliga flytande ämnen i klasserna X, Y och Z
enligt 1 § ska uppfylla kraven på kemikalietankfartyg enligt bilaga II till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap godkän-
ner fartygsspecifika effektivitetstest av finska kemikalietankfartygs pump- och rörled-
ningsanordningar i enlighet med bilaga II till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket får bevilja dispens och på skriftlig ansökan be-
vilja undantag när det gäller kraven enligt 1 mom. samt bestämma om likvärdighet på det
sätt som föreskrivs i bilaga II till MARPOL 73/78.

5 §

Beredskapsplaner för marina föroreningar

Kemikalietankfartyg med en bruttodräktighet på minst 150 ska ha en beredskapsplan
för marin förorening med skadliga flytande ämnen i enlighet med bilaga II till MARPOL
73/78.

En plan enligt 1 mom. får kombineras med den beredskapsplan för oljeförorening som
avses i 2 kap. 5 § till en fartygsplan för nödåtgärder vid marin förorening.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap godkän-
ner beredskapsplanerna enligt 1 och 2 mom. när det gäller ett finskt fartyg.
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6 §

Lasthanteringsmanual

Befälhavaren eller, under hans eller hennes tillsyn, någon annan person som hör till be-
fälet ska på ett kemikalietankfartyg föra en lasthanteringsmanual om länsning och rengö-
ring av fartyget på det sätt som föreskrivs i bilaga II till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap godkän-
ner ett finskt fartygs lasthanteringsmanual på skriftlig ansökan, förutsatt att den uppfyller
kraven i bilaga II till MARPOL 73/78.

7 §

Lastdagbok

Befälhavaren eller, under hans eller hennes tillsyn, någon annan person som hör till be-
fälet ska på ett kemikalietankfartyg föra lastdagbok över driftåtgärder som gäller lasten
och misstag som sker vid utsläpp av lasten på det sätt som föreskrivs i bilaga II till MAR-
POL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket och, när fartyget ligger i utländsk hamn, en be-
hörig myndighet i utlandet har rätt att granska lastdagboken och på begäran få ett av be-
fälhavaren styrkt utdrag ur den. Åtgärder som Transport- och kommunikationsverket vid-
tar med stöd av detta moment ska utföras så snabbt som möjligt och utan att fartyget för-
dröjs i onödan.

Lastdagboken ska hållas på en plats där den är lätt tillgänglig för granskning, och den
ska sparas i tre år efter det att den sista anteckningen har gjorts i den.

Transport- och kommunikationsverket ska fastställa formuläret för lastdagboken.

8 §

Andra certifikat som gäller transport av skadliga flytande ämnen

Ett kemikalietankfartyg ska ha certifikat på att det uppfyller kraven enligt Internationel-
la sjöfartsorganisationens regler för sjötransport av farliga flytande kemikalier (IBC-ko-
den) eller enligt organisationens regler för transport av kemikalier i bulk (BCH-koden).

Ett kemikalietankfartyg ska ha certifikat på att det uppfyller alla krav på fartyg av typ
3 enligt Internationella sjöfartsorganisationens internationella kemikaliebulkkod, med un-
dantag av kravet på lasttankarnas placering, på det sätt som föreskrivs i bilaga II till MAR-
POL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap ska till ett
finskt fartyg på skriftlig ansökan utfärda ett certifikat som avses i 1 och 2 mom., förutsatt
att fartyget i fråga uppfyller kraven i bilaga II till MARPOL 73/78. Transport- och kom-
munikationsverket får utfärda certifikat till ett utländskt fartyg på begäran av fartygets
flaggstat. Certifikat utfärdas för viss tid och för högst fem år åt gången.

9 §

Lossning av last och övervakning av rengöring av tankar

Ett kemikalietankfartygs befälhavare ansvarar för att skadliga flytande ämnen lossas,
tankar och rörledningar rengörs, tvättvatten töms och anteckningar i lastdagboken görs i
enlighet med bestämmelserna i bilaga II till MARPOL 73/78 och Helsingforskonventio-
nen.

I hamnar där skadliga flytande ämnen lastas eller lossas ska det finnas av Transport- och
kommunikationsverket bemyndigade inspektörer som kontrollerar att lastningen och loss-
ningen av last som hör till olika klasser, rengöringen av tankarna och rörledningarna, an-
9
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teckningarna i lastdagboken och övriga därmed jämförbara åtgärder utförs i enlighet med
denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den och i en-
lighet med bilaga II till MARPOL 73/78 och Helsingforskonventionen. Fartyget ska stå
för kostnaderna för kontrollerna.

Fartygets agent ska underrätta Transport- och kommunikationsverket om lossning i
hamn av ett skadligt flytande ämne som hör till klass X eller Y. Anmälan ska göras i god
tid, om möjligt minst 48 timmar före den avsedda lossningen.

På tankspolning och ventilation av lastrummen tillämpas bestämmelserna i bilaga II till
MARPOL 73/79. Transport- och kommunikationsverket kan bevilja dispens från tank-
spolning och utfärda bestämmelser om ventilation av lastrester i enlighet med bilaga II.

10 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får det i syfte att verkställa bilaga II till MARPOL
73/78, Helsingforskonventionen och andra internationella förpliktelser som Finland åtagit
sig samt Europeiska gemenskapens rättsakter utfärdas närmare bestämmelser i fråga om
Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och, när det gäller finska fartyg, också i frå-
ga om områden utanför dessa om följande:

1) klassificeringen av skadliga flytande ämnen enligt 1 §,
2) utsläppsbegränsningar enligt 2 och 9 § när det gäller lossning av last, krav på tank-

spolning, koncentrationer i spolvatten, övervakning av tankrengöring, ventilation av las-
tutrymmen och förhållanden vid utsläpp av spolvatten, och

3) krav enligt 4 § på kemikalietankfartygens konstruktion.
Transport- och kommunikationsverket får i syfte att verkställa bilaga II till MARPOL

73/78, Helsingforskonventionen eller Europeiska gemenskapens rättsakter utfärda teknis-
ka föreskrifter i fråga om Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och, när det gäller
finska fartyg, också i fråga om områden utanför dessa om följande bestämmelser:

1) 4 §, i fråga om undantag, dispens och likvärdighet,
2) 5 §, i fråga om beredskaps- och fartygsplaner,
3) 6 §, i fråga om lasthanteringsmanualer,
4) 7 §, i fråga om lastdagboken, och
5) 8 §, i fråga om certifikat.
De bestämmelser som avses i 1 mom. och de tekniska föreskrifter som avses i 2 mom.

får utsträckas att också gälla fartyg som färdas på insjöområdet och i inrikes fart.

5 kap.

Förhindrande av utsläpp av toalettavfall från fartyg

1 §

Förbud mot utsläpp av toalettavfall och utsläppsbegränsningar

Utsläpp till vatten av obehandlat eller behandlat toalettavfall från fartyg är förbjudet på
finskt vattenområde och i Finlands ekonomiska zon och från finska fartyg även utanför
Finlands territorialvatten och ekonomiska zon i enlighet med vad som föreskrivs i bilaga
IV till MARPOL 73/78, Helsingforskonventionen, andra internationella förpliktelser som
är bindande för Finland eller Europeiska gemenskapens rättsakter.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap godkän-
ner för finska fartygs del den i enlighet med Internationella sjöfartsorganisationens anvis-
ningar uträknade fartygsspecifika utsläppshastigheten med vilken obehandlat toalettavfall
10
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får släppas ut i vattnet från fartyget på ett avstånd av mer än 12 sjömil från närmaste land
i enlighet med bilaga IV till MARPOL 73/78.

3 §

Krav som gäller fartygs system för toalettavfall

Fartyg vars bruttodräktighet är minst 400 eller som tar fler än 15 personer samt varje
passagerarfartyg ska uppfylla kraven i bilaga IV till MARPOL 73/78.

De finska fartyg med toalett som inte uppfyller villkoren i 1 mom. och som inte är fri-
tidsbåtar ska uppfylla kraven i bilaga IV till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap godkän-
ner på skriftlig ansökan ett finskt fartygs reningsverk för toalettavfall eller ett fartygs sys-
tem för finfördelning och desinficering av toalettavfall, förutsatt att de uppfyller kraven i
Europeiska unionens rättsakter och i bilaga IV till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare tekniska föreskrifter i fråga
om konstruktionen av och andra egenskaper hos uppsamlingstankar för avloppsvatten på
fartyg som trafikerar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och, när det gäller fin-
ska fartyg, också områden utanför Finlands territorialvatten och ekonomiska zon.

5 §

ISPP-certifikat

Fartyg i internationell fart vars bruttodräktighet är minst 400 eller som tar fler än 15 per-
soner samt varje passagerarfartyg i internationell fart ska ha ett internationellt förorenings-
skyddscertifikat för avloppsvatten (ISPP-certifikat) i enlighet med bilaga IV till MAR-
POL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap ska på
skriftlig ansökan utfärda ISPP-certifikat för finska fartyg enligt formuläret i bilaga IV till
MARPOL 73/78, förutsatt att fartyget uppfyller kraven i den bilagan. Transport- och kom-
munikationsverket får utfärda ISPP-certifikat för ett utländskt fartyg på begäran av farty-
gets flaggstat. Certifikat utfärdas för viss tid och för högst fem år åt gången.

6 §

Undantag från förbudet mot utsläpp av toalettavfall

Transport- och kommunikationsverket får på skriftlig ansökan i fråga om finskt vatten-
område bevilja undantag under de förutsättningar som nämns i bilaga IV till Helsingfor-
skonventionen från sådant förbud och sådan begränsning som gäller utsläpp till vatten av
obehandlat toalettavfall och toalettanordningars överensstämmelse med kraven. Undanta-
get får inte strida mot Finlands internationella förpliktelser eller Europeiska gemenska-
pens rättsakter och dessutom ska undantaget vara av ringa betydelse för vattenskyddet.

Utöver vad som krävs i 1 mom. krävs det för beviljande av undantag att
1) det rör sig om en fritidsbåt eller något annat fartyg vars bruttodräktighet är mindre

än 400 eller ett fartyg som tar högst 15 passagerare,
2) fartyget har byggts före den 1 januari 2000, och
3) det är tekniskt svårt att installera den utrustning som behövs för att följa utsläppsför-

budet eller de kostnader som installeringen medför är oskäligt stora sett till fartygets vär-
de.

Transport- och kommunikationsverket ska informera kommissionen för skydd av Öst-
ersjöns marina miljö om beslut enligt denna paragraf.
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6 kap.

Förhindrande av utsläpp av fast avfall från fartyg

1 §

Förbud mot utsläpp av fast avfall och utsläppsbegränsningar

Utsläpp till vatten av fast avfall från fartyg är förbjudet på finskt vattenområde och i
Finlands ekonomiska zon och från finska fartyg även utanför Finlands territorialvatten och
ekonomiska zon i enlighet med vad som föreskrivs i bilaga V till MARPOL 73/78, Hel-
singforskonventionen, andra internationella förpliktelser som är bindande för Finland eller
Europeiska gemenskapens rättsakter.

Utsläpp av fast avfall till vatten från finska fartyg eller från fasta eller flytande plattfor-
mar som används för utforskning eller utvinning av havsbottnens mineraltillgångar eller
för därmed förknippad verksamhet utanför kusten är förbjudet på det sätt som föreskrivs i
bilaga V till MARPOL 73/78, Helsingforskonventionen, andra internationella förpliktel-
ser som är bindande för Finland eller Europeiska gemenskapens rättsakter.

Transport- och kommunikationsverket får i enlighet med bilaga V till MARPOL 73/78
typgodkänna sådana anordningar för sönderdelning av fast avfall vars användning medger
tillämpning av de lindrigare bestämmelser om kvittblivning av fast avfall i vattnet som av-
ses i bilaga V till MARPOL 73/78.

2 §

Utsläpp av fast avfall i undantagsfall

Bestämmelserna i 1 § tillämpas inte på
1) utsläpp av fast avfall från fartyg när det är nödvändigt för säkerställandet av farty-

gets säkerhet eller de personers säkerhet som finns ombord på fartyget eller för att rädda
människoliv till sjöss,

2) oavsiktlig förlust av fast avfall som beror på skada hos fartyget eller dess utrustning,
under förutsättning av att alla skäliga försiktighetsåtgärder har vidtagits före skadan inträf-
fade och därefter, för att förhindra eller minimera den oavsiktliga förlusten,

3) avlägsnande av fiskeredskap från fartyget för att skydda den marina miljön eller av
skäl som hänför sig till fartygets eller dess besättnings säkerhet,

4) oavsiktlig förlust av fiskeredskap från ett fartyg förutsatt att alla skäliga försiktig-
hetsåtgärder har vidtagits för att förhindra sådant försvinnande.

Kraven enligt regel 4 och 6 i bilaga V till MARPOL 73/78 om att fartyg ska vara under
gång ska inte tillämpas på avlägsnande av matavfall, om det är klart att förvaring av detta
matavfall ombord på fartyget utgör en omedelbar hälsorisk för människor som är ombord
på fartyget.

Avlägsnande eller oavsiktlig förlust enligt 1 mom. ska antecknas i fartygets avfallsdag-
bok eller, i fråga om ett fartyg vars bruttodräktighet är mindre än 400, i fartygets skepps-
dagbok.

Transport- och kommunikationsverket ska underrättas om oavsiktliga förluster eller av-
lägsnande av fiskeredskap på finskt vattenområde eller i Finlands ekonomiska zon, samt i
fråga om finska fartyg även utanför Finlands territorialvatten eller ekonomiska zon, som
orsakar betydande fara för den marina miljön eller för sjöfarten. När förlusten eller avlägs-
nandet sker på ett finskt fartyg på vatten som hör till en annan kuststats jurisdiktion, ska
också kuststaten i fråga underrättas.
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5 §

Fartygs avfallsdagbok

På ett finskt fartyg eller ett utländskt fartyg i internationell fart som anlöper en hamn i
Finland och som har en bruttodräktighet på minst 400 eller har registrerats för transport av
minst 15 personer samt på fasta eller flytande plattformar ska antingen befälhavaren eller
under befälhavarens tillsyn någon annan i befälet föra avfallsdagbok över det fasta avfal-
let.

Avfallsdagboken ska bevaras på ett sådant ställe att den är lätt tillgänglig för inspektion.
Dagboken ska sparas i två år efter den sista anteckningen i dagboken.

Transport- och kommunikationsverket och, när fartyget ligger i utländsk hamn eller i
en offshore-terminal, en behörig myndighet i utlandet har rätt att granska avfallsdagboken
och på begäran få ett av befälhavaren styrkt utdrag ur den. Detsamma gäller för dagböcker
i fråga om fartyg vars bruttodräktighet är mindre än 400. Åtgärder som Transport- och
kommunikationsverket vidtar med stöd av detta moment ska utföras så snabbt som möjligt
och utan att fartyget fördröjs i onödan.

Transport- och kommunikationsverket ska fastställa formuläret för avfallsdagboken i
enlighet med bilaga V till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket får på skriftlig ansökan, i enlighet med bilaga V
till MARPOL 73/78 i enskilda fall bevilja undantag från kravet att föra avfallsdagbok.

6 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får det i syfte att verkställa bilaga V till MARPOL
73/78, Helsingforskonventionen, andra internationella förpliktelser som Finland åtagit sig
och Europeiska gemenskapens rättsakter utfärdas närmare bestämmelser om de utsläpps-
förbud och utsläppsbegränsningar som avses i 1 § i fråga om Finlands territorialvatten och
ekonomiska zon och, när det gäller finska fartyg, också i fråga om områden utanför dessa.

Transport- och kommunikationsverket får i syfte att verkställa bilaga V till MARPOL
73/78, Helsingforskonventionen eller Europeiska gemenskapens rättsakter utfärda teknis-
ka föreskrifter i fråga om Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och, när det gäller
finska fartyg, också i fråga om områden utanför dessa om följande:

1) typgodkännanden som gäller sådana sönderdelningsanordningar som behövs för att
följa den begränsning enligt 1 § som gäller utsläpp av fast avfall, och

2) formuläret för fartygets avfallsdagbok enligt 5 §.
De närmare bestämmelser som avses i 1 mom. och de tekniska föreskrifter som avses i

2 mom. får utsträckas att också gälla fartyg som färdas på insjöområdet och i inrikes fart.

7 kap.

Förhindrande av luftförorening från fartyg

5 §

Krav på fartygens anordningar

Fartygets dieselmotor och dess avgasreningssystem och avgasreningsmetoder ska upp-
fylla kraven i Europeiska gemenskapens rättsakter. Om dieselmotorns uteffekt överstiger
130 kilowatt, ska avgasrensningssystemet och avgasrensningsmetoderna också uppfylla
kraven i bilaga VI till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket och ett godkänt klassificeringssällskap som ver-
ket bemyndigat ska på skriftlig ansökan godkänna finska fartygs dieselmotorer och deras
13
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avgasreningssystem och avgasreningsmetoder, förutsatt att de uppfyller kraven i bilaga VI
till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket får bestämma om likvärdighet utifrån vissa an-
ordningars, materials, utrustningars eller apparaters effekt och på skriftlig ansökan i en-
skilda fall bevilja undantag i enlighet med bilaga VI till MARPOL 73/78 och Europeiska
gemenskapens rättsakter.

6 §

IAPP-certifikat

Fartyg i internationell trafik med en bruttodräktighet på minst 400 ska ha ett internatio-
nellt luftskyddscertifikat (IAPP-certifikat) som anger att fartyget uppfyller kraven i bilaga
VI till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap ska på
skriftlig ansökan utfärda IAPP-certifikat för finska fartyg enligt formuläret i bilaga VI till
MARPOL 73/78, förutsatt att fartyget uppfyller kraven i den bilagan. Transport- och kom-
munikationsverket får utfärda IAPP-certifikat för ett utländskt fartyg på begäran av farty-
gets flaggstat. Certifikat utfärdas för viss tid och för högst fem år åt gången.

7 §

Kvalitetskrav på bränsle

Bränslen som används i fartyg ska uppfylla kraven i bilaga VI till MARPOL 73/78 och
i Europeiska unionens rättsakter.

De krav som avses i 1 mom. ska emellertid inte tillämpas på bränslen avsedda för forsk-
ning och testning eller på bränslen som används ombord på fartyg som använder i 9 a §
avsedd utsläppsminskningsmetod som uppfyller kraven i bilaga VI till MARPOL 73/78
och i Europeiska unionens rättsakter.

Om det inte varit möjligt för ett fartyg att anskaffa marint bränsle som uppfyller kraven
i 1 mom., ska fartygsbefälhavaren eller någon som denne befullmäktigat underrätta en be-
hörig myndighet i fartygets flaggstat och en behörig myndighet i destinationshamnen om
saken. I fråga om finska fartyg och finska hamnar är Transport- och kommunikationsver-
ket den behöriga myndigheten.

Transport- och kommunikationsverket ska meddela Europeiska kommissionen och In-
ternationella sjöfartsorganisationen om fall där fartyg som anlöpt en finsk hamn har lagt
fram bevis för att marint bränsle som uppfyller kraven i 1 mom. inte har funnits att tillgå.

10 §

Försök med nya utsläppsminskningsmetoder

Försök med nya utsläppsminskningsmetoder ska uppfylla kraven i bilaga VI till MAR-
POL 73/78 och i Europeiska unionens rättsakter.

Transport- och kommunikationsverket beviljar på skriftlig ansökan tillstånd för försök,
om de krav som avses i 1 mom. är uppfyllda. Tillstånd får beviljas för högst 18 månader.

Resultaten av försöken ska lämnas till Transport- och kommunikationsverket, som ska
lägga fram dem offentligt inom sex månader från det att försöken avslutades.

12 §

Övervakning som gäller marina bränslen

Tullen ska övervaka att marina bränslen som från Finland levereras till fartyg uppfyller
kraven i fråga om svavelhalt. Övervakningen ska genomföras genom att ett representativt
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antal prover tas på lager och distributionsstationer för bränsle, proverna analyseras och re-
sultatet rapporteras till Transport- och kommunikationsverket.

Transport- och kommunikationsverket ska övervaka att de krav som gäller bränslen på
fartyg följs i enlighet med bestämmelserna i bilaga VI till MARPOL 73/78 och i Europe-
iska unionens rättsakter.

13 §

Rapportering och informationsutbyte om marina bränslen

Tillverkare, försäljare och importörer av marina bränslen är skyldiga att ge Transport-
och kommunikationsverket information om kvantiteten och kvaliteten på de marina bräns-
len som släppts ut på marknaden i Finland. Den rapporteringen ska ske i enlighet med bi-
laga VI till MARPOL 73/78 och Europeiska unionens rättsakter.

Transport- och kommunikationsverket ska föra ett allmänt tillgängligt register över lo-
kala leverantörer av marina bränslen.

Transport- och kommunikationsverket ska rapportera om marina bränslen till Europe-
iska kommissionen och till Internationella sjöfartsorganisationen samt svara för informa-
tionsutbytet om marina bränslen i enlighet med bilaga VI till MARPOL 73/78 och Euro-
peiska unionens rättsakter.

14 a §

Behörig myndighet

Behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757
om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och
om ändring av direktiv 2009/16/EG är Transport- och kommunikationsverket.

15 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får det i syfte att verkställa bilaga VI till MARPOL
73/78, Helsingforskonventionen, andra internationella förpliktelser som Finland åtagit sig
och Europeiska unionens rättsakter utfärdas närmare bestämmelser i fråga om finskt vat-
tenområde och Finlands ekonomiska zon och, när det gäller finska fartyg, också i fråga om
områden utanför Finlands territorialvatten och ekonomiska zon om följande:

1) förbud och begränsning av utsläpp enligt 1 §,
2) förbud och begränsning av utsläpp enligt 2 §,
3) utsläppskrav i fråga om fartygsmotorer och motorernas avgasreningssystem och av-

gasreningsmetoder och utsläpp till vatten från avgasreningssystemen enligt 5 §,
4) undantag som får beviljas från kraven på överensstämmelse när det gäller fartygs-

motorer och motorernas avgasreningssystem och avgasreningsmetoder enligt 5 §,
5) IAPP-certifikatet enligt 6 §,
6) kvalitetskrav på fartygsbränsle, bestämningsmetoder för bränslen, överlåtelsebevis

för bränsle och dess beviljande samt tillhörande observation och övervakning enligt 7–9 §,
6 a) utsläppsminskningsmetoder enligt 9 a § och godkännande av dem,
7) försök med nya reningsmetoder enligt 10 §,
8) i 11 § avsedda ämnen vars förbränning är förbjuden i Finlands ekonomiska zon och,

när det gäller finska fartyg, också utanför Finlands territorialvatten och ekonomiska zon,
9) verksamhetsidkares skyldighet enligt 10 och 13 § att lämna uppgifter om bräns-

lekvantiteter och bränslekvalitet, svavelhalt och resultatet av försök med nya reningsme-
toder till i förordning angiven myndighet i syfte att fullgöra skyldigheter enligt detta ka-
pitel, och
15
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10) närmare villkor för temporärt undantag från kvalitetskraven på bränsle enligt 14 §.
Transport- och kommunikationsverket får i syfte att verkställa bilaga VI till MARPOL

73/78, Helsingforskonventionen eller Europeiska unionens rättsakter meddela tekniska
föreskrifter i fråga om Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och, när det gäller
finska fartyg, också i fråga om områden utanför Finlands territorialvatten och ekonomiska
zon om

1) i 5 § 3 mom. avsedda likvärdigheter utifrån vissa anordningars, materials, utrust-
ningars eller apparaters effekt som beviljas i fråga om motorers och deras avgasrenings-
systems och avgasreningsmetoders överensstämmelse med kraven,

2) anteckningar i fartygets skeppsdagbok och oljedagbok enligt 9 § 2 mom.
De närmare bestämmelser som avses i 1 mom. och de tekniska föreskrifter som avses i

2 mom. kan utsträckas att också gälla fartyg som färdas på insjöområdet och i inrikes fart.

7 a kap.

Fartygs energieffektivitet

3 §

IEE-certifikat

Fartyg i internationell fart vars bruttodräktighet är minst 400 ska ha ett internationellt
energieffektivitetscertifikat (IEE-certifikat) enligt bilaga VI till MARPOL 73/78, enligt
vilket fartyget uppfyller bestämmelserna i den bilagan.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap beviljar
på skriftlig ansökan finska fartyg ett IEE-certifikat under förutsättning att fartyget uppfyl-
ler kraven i bilaga VI till MARPOL 73/78. Transport- och kommunikationsverket får ut-
färda IEE-certifikat för ett utländskt fartyg på begäran av fartygets flaggstat. Certifikat ut-
färdas för viss tid och för högst fem år åt gången.

4 §

Undantag i fråga om kraven på fartygs energieffektivitet

Transport- och kommunikationsverket beslutar om undantag enligt regel 19 i bilaga VI
till MARPOL 73/78 i fråga om kraven på fartygs energieffektivitet.

5 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får det i syfte att verkställa bilaga VI till MARPOL
73/78, Helsingforskonventionen, andra internationella förpliktelser som Finland åtagit sig
och Europeiska unionens rättsakter utfärdas närmare bestämmelser i fråga om finskt vat-
tenområde och Finlands ekonomiska zon och, när det gäller finska fartyg, också i fråga om
områden utanför Finlands territorialvatten och ekonomiska zon om

1) ordnande av tillsynen över överensstämmelse med kraven när det gäller designin-
dexet för fartygs energieffektivitet enligt 1 §,

2) undantag i fråga om kraven på fartygs energieffektivitet enligt 4 §.
Transport- och kommunikationsverket får i syfte att verkställa bilaga VI till MARPOL

73/78, Helsingforskonventionen eller Europeiska unionens rättsakter meddela tekniska
föreskrifter i fråga om Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och, när det gäller
finska fartyg, också i fråga om områden utanför Finlands territorialvatten och ekonomiska
zon om

1) beräkning av designindex för fartygs energieffektivitet enligt 1 §,
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2) upprättande av SEEMP-planer,
3) IEE-certifikat.

8 kap.

Andra internationella förpliktelser som är bindande för Finland och som gäller 
förhindrande av miljöförstöring som orsakas av normal drift av fartyg

2 §

AFS-försäkran

Transport- och kommunikationsverket är mottagande myndighet när det gäller AFS-
försäkran i fråga om ett finskt fartyg.

3 §

Sändande av information i enlighet med AFS-konventionen

Transport- och kommunikationsverket ansvarar för att Internationella sjöfartsorganisa-
tionen tillställs de uppgifter som AFS-konventionen kräver. Finlands miljöcentral ska se
till att Transport- och kommunikationsverket får uppgifter om påväxthindrande system
som godkänts eller förbjudits eller vars användning begränsats genom nationell lagstift-
ning.

7 §

Varningar som gäller intag av barlastvatten

Transport- och kommunikationsverket meddelar varningar i enlighet med regel C-2 i
bilagan till barlastvattenkonventionen till sjöfarare och till berörda kuststater om områden
där fartyg inte ska ta in barlastvatten.

Vad som i 6 § 1–3 punkten bestäms om utsläpp av obehandlat barlastvatten och sedi-
ment i undantagssituationer gäller även intag av barlastvatten i områden för vilka en var-
ning i enlighet med 1 mom. har utfärdats.

9 §

Krav på system för hantering av barlastvatten

Systemen för hantering av fartygs barlastvatten ska uppfylla kraven i Europeiska unio-
nens rättsakter och i barlastvattenkonventionen.

Transport- och kommunikationsverket eller ett av det bemyndigat erkänt klassifice-
ringssällskap godkänner på skriftlig ansökan system för hantering av barlastvatten i fin-
ländska fartyg, om systemen uppfyller kraven i Europeiska unionens rättsakter och i bar-
lastvattenkonventionen.

Transport- och kommunikationsverket får bestämma om likvärdighet utifrån vissa an-
ordningars, materials, utrustningars eller apparaters effekt i enlighet med Europeiska uni-
onens rättsakter och barlastvattenkonventionen.

10 §

Försök med ny teknologi för hantering av barlastvatten

Försök med ny teknik för hantering av barlastvatten ska uppfylla kraven i barlastvatten-
konventionen och i de riktlinjer som Internationella sjöfartsorganisationen utfärdat i sa-
ken.
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Transport- och kommunikationsverket beviljar på skriftlig ansökan tillstånd för försök,
om de krav som avses i 1 mom. är uppfyllda. Om ett fartyg, innan normerna om kvaliteten
på barlastvatten i regel D-2 i bilagan till barlastvattenkonventionen har trätt i kraft för far-
tygets del, deltar i ett av Transport- och kommunikationsverket godkänt program för test-
ning och bedömning av lovande teknologier för hantering av barlastvatten, ska normerna
i regel D-2 börja tillämpas på fartyget först fem år från det att fartyget annars hade varit
skyldigt att börja följa normerna.

Om ett fartyg, när normerna om kvaliteten på barlastvatten i regel D-2 i bilagan till bar-
lastvattenkonventionen redan har trätt i kraft för fartygets del, deltar i ett sådant av Trans-
port- och kommunikationsverket godkänt program för testning och bedömning av lovande
teknologier för hantering av barlastvatten där det finns förutsättningar för att uppnå en tek-
nologi som uppfyller högre krav än vad som avses i normerna i regel D-2, ska normerna i
regel D-2 inte tillämpas på fartyget under den femårsperiod som följer på installationen av
teknologin i fråga i fartyget.

11 §

Barlastvattenhanteringsplan

Fartyg som omfattas av barlastvattenkonventionen ska ha en i barlastvattenkonventio-
nen avsedd barlastvattenhanteringsplan.

Finska fartygs barlastvattenhanteringsplaner godkänns av Transport- och kommunika-
tionsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap.

12 §

Barlastvattendagbok

Fartyg som omfattas av barlastvattenkonventionen ska ha en i barlastvattenkonventio-
nen avsedd barlastvattendagbok.

Transport- och kommunikationsverket har rätt att inspektera barlastvattendagboken och
på begäran få ett av fartygets befälhavare bestyrkt utdrag ur den. Åtgärder som Transport-
och kommunikationsverket vidtar med stöd av detta moment ska utföras så snabbt som
möjligt utan att förorsaka fartyget otillbörlig försening.

13 §

Barlastvattencertifikat

Fartyg i internationell fart som har en bruttodräktighet på minst 400 och omfattas av
barlastvattenkonventionen, med undantag av flytande plattformar och andra flytande en-
heter som avses i regel E-1 i bilagan till barlastvattenkonventionen, ska ha ett i barlastvat-
tenkonventionen avsett certifikat.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap utfärdar
barlastvattencertifikat till finska fartyg på skriftlig ansökan, om fartyget uppfyller kraven
i barlastvattenkonventionen. Transport- och kommunikationsverket får också utfärda cer-
tifikat till utländska fartyg på begäran av fartygets flaggstat.

Certifikat utfärdas för viss tid och för högst fem år åt gången.

14 §

Beviljande av dispens från skyldigheten att hantera och skifta barlastvatten

Transport- och kommunikationsverket kan på skriftlig ansökan bevilja en fartygsspeci-
fik dispens från skyldigheten enligt 8 § att hantera och skifta barlastvatten på finskt vatte-
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nområde och i Finlands ekonomiska zon, om dispensen inte försämrar eller skadar miljön,
människors hälsa, egendom eller naturresurser.

Dispens kan beviljas fartyg som rör sig mellan vissa hamnar eller platser. En ytterligare
förutsättning för beviljande av dispens är att fartyget inte blandar barlastvatten eller sedi-
ment annat än mellan hamnar eller platser som fastställs i dispensen.

Till ansökan ska det fogas en tillräckligt utförlig bedömning av de risker som dispensen
kan orsaka miljön, människors hälsa, egendom och naturresurser. När riskbedömningen
tas fram ska Internationella sjöfartsorganisationens och Östersjökommissionens riktlinjer
i frågan iakttas. Transport- och kommunikationsverket kan begära utlåtande av riskbe-
dömningarna från Finlands miljöcentral.

För att kunna lösa de problem som eventuellt konstateras ska Transport- och kommu-
nikationsverket höra de stater som dispensen kan påverka negativt.

Dispensen får gälla i högst fem år. För att kunna förvissa sig om att förutsättningarna
för dispens fortfarande är uppfyllda har Transport- och kommunikationsverket rätt att ut-
föra en inspektion under dispensens giltighetstid. Om det vid inspektionen eller annars
konstateras att förutsättningarna för dispens inte längre uppfylls, kan Transport- och kom-
munikationsverket återkalla dispensen.

Dispensen börjar gälla först efter det att Transport- och kommunikationsverket har
meddelat Internationella sjöfartsorganisationen att dispens beviljats och relevanta uppgif-
ter har tillkännagetts parterna i barlastvattenkonventionen.

En anteckning om dispensen ska göras i den barlastvattenhanteringsplan som avses i
11 § och i den barlastvattendagbok som avses i 12 §.

15 §

Sändande av information i enlighet med barlastvattenkonventionen

Transport- och kommunikationsverket svarar för att uppgifter i enlighet med barlastvat-
tenkonventionen sänds till Internationella sjöfartsorganisationen.

16 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får det i syfte att verkställa barlastvattenkonventionen,
i fråga om finskt vattenområde och Finlands ekonomiska zon och, när det gäller finländska
fartyg, också i fråga om områden utanför Finlands territorialvatten och Finlands ekono-
miska zon, utfärdas närmare bestämmelser om

1) det förbud mot utsläpp av barlastvatten som avses i 5 §,
2) utsläpp av obehandlat barlastvatten och sediment i undantagssituationer enligt 6 §,
3) de varningar som gäller intag av barlastvatten och som avses i 7 §,
4) hantering och skifte av fartygs barlastvatten enligt 8 §,
5) krav på system för hantering av barlastvatten enligt 9 §,
6) försök med ny teknik för hantering av barlastvatten enligt 10 §, samt
7) beviljande av dispens enligt 14 §.
Transport- och kommunikationsverket får i syfte att verkställa barlastvattenkonventio-

nen, i fråga om Finlands territorialvatten och Finlands ekonomiska zon och, när det gäller
finländska fartyg, också i fråga om områden utanför Finlands territorialvatten och Fin-
lands ekonomiska zon, meddela tekniska föreskrifter om

1) krav på system för hantering av barlastvatten enligt 9 §,
2) försök med ny teknik för hantering av barlastvatten enligt 10 §,
3) innehållet i och strukturen för den barlastvattenhanteringsplan som avses i 11 §,
4) formuläret för den barlastvattendagbok som avses i 12 §,
5) formuläret för det barlastvattencertifikat som avses i 13 §, samt
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6) hur den riskbedömning som avses i 14 § 3 mom. ska utarbetas och vad den ska inne-
hålla.

8 a kap.

Återvinning av fartyg

1 §

Utnämning av ansvarig myndighet

I Finland är Transport- och kommunikationsverket den ansvariga myndighet som avses
i artikel 3.1.9 i fartygsåtervinningsförordningen.

2 §

Lämnande av information

Transport- och kommunikationsverket ansvarar för att den information som fartygså-
tervinningsförordningen förutsätter ges in till Europeiska kommissionen.

Transport- och kommunikationsverket ska på begäran av den behöriga myndigheten i
den stat där fartygsåtervinningsanläggningen är belägen sända myndigheten information
som avses i artikel 7.4 i fartygsåtervinningsförordningen.

3 §

Närmare bestämmelser

Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om inom vilken tidsfrist
fartygsägaren ska lämna Transport- och kommunikationsverket en i artikel 6.1 b i fartyg-
såtervinningsförordningen avsedd anmälan om sin avsikt att återvinna fartyget på en eller
flera specifika fartygsåtervinningsanläggningar.

9 kap.

Mottagning av avfall i hamn

7 §

Rapportering

Närings-, trafik- och miljöcentralerna, Transport- och kommunikationsverket och ham-
narna ska sända den information som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/59/EG om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester,
nedan fartygsavfallsdirektivet, till Finlands miljöcentral, som har i uppgift att sammanstäl-
la en rapport som ska skickas till Europeiska kommissionen.

10 kap.

Avlämning av avfall i hamn

1 §

Obligatorisk avlämning av fartygsavfall och lastrester

Ett finskt fartyg som anlöper en hamn i Östersjöområdet eller inom Europeiska gemen-
skapen eller ett fartyg som inte är finskt och som anlöper en hamn inom finskt territorium
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ska, innan det lämnar hamnen, till de mottagningsanordningar för avfall som finns i ham-
nen avlämna allt sitt fartygsavfall och alla sina lastrester.

Om det inte finns någon mottagningsanordning i en småbåtshamn ska avfallet från en
fritidsbåt avlämnas till någon annan lämplig mottagningsanordning i land, om inte avfallet
med stöd av denna lag kan lämnas ombord.

Skyldigheten att avlämna avfall enligt 1 mom. gäller emellertid inte
1) små mängder avfall enligt definition i förordning av statsrådet,
2) när det av orsaker som inte beror på fartyget skulle medföra onödigt dröjsmål för far-

tyget att avlämna avfallet i hamnen; då krävs det också att fartyget har tillräckligt med se-
parata upplagringsutrymmen för allt fartygsavfall och alla lastrester som har uppstått på
fartyget och kommer att uppstå på fartyget under den kommande färden, eller

3) avlämnande av toalettavfall om fartygets tankar för detta avfall räcker till för färden
till nästa hamn.

Trots vad som föreskrivs i 3 mom. får Transport- och kommunikationsverket kräva att
allt avfall ombord på fartyget ska avlämnas i hamn innan fartyget lämnar hamnen, om det
är motiverat att anta att den hamn där avfallet är tänkt att avlämnas inte har ändamålsenliga
mottagningsanordningar eller det inte är känt i vilken hamn avfallet ska avlämnas, och det
därför finns risk för att avfallet släpps ut i vattnet.

Fartygets befälhavare ansvarar för att man på fartyget iakttar de skyldigheter som före-
skrivs i detta kapitel eller i enlighet med det.

2 §

Avgifter för fartygsavfall och lastrester

Hamninnehavaren ska ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för avfallshanteringen av
alla fartyg som anlöper hamnen, oavsett om fartyget lämnar avfall i hamnen eller inte. Av-
gifterna ska innefatta kostnaderna för hanteringen av följande fartygsavfall:

1) oljehaltigt avfall,
2) fast avfall, exklusive lastrester, och
3) toalettavfall.
Hamninnehavaren ska i syfte att täcka kostnaderna för avfallshanteringen ta ut en avgift

också av de fartyg som anlöper hamnen och som avlämnar lastrester till hamnens mottag-
ningsanordningar.

Avgifterna kan ingå i den hamnavgift som tas ut för fartygen. Hamnen ska uppge av-
giftsbeloppet och avgiftskriterierna. Avgifterna kan graderas exempelvis efter fartygstyp,
fartygsklass eller fartygets storleksklass, men avgifterna får inte vara beroende av hur
mycket avfall fartyget lämnar i hamnen. Nedsättning på avgifterna kan beviljas, om farty-
get använder anordningar eller metoder eller sådant högklassigt bränsle som gör att den
avfallsmängd som fartyget avlämnar i land är mindre än vanligt eller kan återvinnas.

Avgift enligt 1 mom. tas dock inte ut för fiskefartyg och inte heller för fritidsbåtar som
får transportera högst 12 passagerare. Någon avgift tas heller inte ut för sådana fartyg som
Transport- och kommunikationsverket med stöd av 4 § i detta kapitel har befriat från obli-
gatorisk avlämning av fartygsavfall och lastrester.

3 §

Anmälan om fartygsavfall och lastrester

När ett fartyg anlöper en hamn inom finskt territorium ska befälhavaren eller någon som
denne befullmäktigat avge en anmälan om fartygsavfall och lastrester till innehavaren av
anlöpshamnen via det system för hantering av information inom sjöfarten som avses i
20 a § i lagen om fartygstrafikservice. Anmälan ska avges minst 24 timmar före ankom-
sten eller omedelbart vid avfärden från den föregående hamnen, om färdtiden understiger
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24 timmar. Om fartygets slutliga anlöpshamn blir klar först när mindre än 24 timmar åter-
står före ankomsten till hamnen, ska anmälan avges omedelbart då den slutliga anlöps-
hamnen är känd. Informationen ska förvaras ombord åtminstone till nästa anlöpshamn och
ska på begäran uppvisas för myndigheterna i en EU-medlemsstat.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller inte fiskefartyg och inte heller fritidsbåtar som tar
högst 12 passagerare.

Transport- och kommunikationsverket ska kontrollera genomförande av fartygsavfalls-
direktivet och därvid granska anmälningar och inspektera fartyg i enlighet med direktivet.

4 §

Befrielse från den obligatoriska avlämningen och anmälningsskyldigheten

Transport- och kommunikationsverket kan på skriftlig ansökan medge befrielse från
den obligatoriska avlämning av fartygsavfall och lastrester som avses i 1 § och från skyld-
igheten att anmäla fartygsavfall och lastrester enligt 3 § i fråga om ett fartyg som är i re-
guljär trafik så att det upprepat går i trafik enligt en tidtabell eller på en på förhand bestämd
rutt mellan angivna hamnar och minst en gång varannan vecka anlöper en angiven finsk
hamn som ligger vid denna rutt. Befrielse kan också medges för ett fartyg som är i kryss-
ningstrafik eller annan trafik så att det avgår från och anlöper en och samma finska hamn
utan att anlöpa mellanliggande hamnar. För att befrielse ska kunna medges krävs det dess-
utom att fartyget har ingått ett avfallshanteringsavtal med ett seriöst företag i avfallshan-
teringsbranschen eller med hamnen. Transport- och kommunikationsverket ska på det sätt
som närmare framgår av beslutet om befrielse lämnas en redogörelse för att fartyget i hu-
vudsak använder tjänster enligt avfallshanteringsavtalet. Befrielse medges för viss tid och
för högst fem år åt gången.

Transport- och kommunikationsverket ska underrätta de berörda hamnarna om sitt be-
slut.

Transport- och kommunikationsverket ska regelbundet och åtminstone en gång om året
underrätta Europeiska kommissionen om befrielser som medgivits.

12 kap.

Tillsyn och administrativt tvång

1 §

Tillsynsmyndigheter

Tillsynsmyndigheter enligt denna lag är Transport- och kommunikationsverket, Fin-
lands miljöcentral, närings-, trafik- och miljöcentralen, Gränsbevakningsväsendet, Tullen
och polisen.

Kommunikationsministeriet och miljöministeriet ska inom respektive förvaltningsom-
råde sörja för den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklingen av verksamheten
enligt denna lag.

2 §

Transport- och kommunikationsverkets tillsynsuppgifter

Transport- och kommunikationsverket ska utöva tillsyn över efterlevnaden av bestäm-
melserna i denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter i den
mån bestämmelserna och föreskrifterna gäller

1) fartyg, dess konstruktion och last,
2) fartygsbränsle och dess kvalitet,
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3) utsläpp från fartyg till luft och vatten,
4) skadliga påväxthindrande system som används för att skydda fartyg,
5) fartygens utrustning,
6) användningen av fartyg,
7) fartygets certifikat och andra handlingar,
8) fartygsbefälhavarens och den övriga besättningens anmälningsskyldighet,
9) skyldigheten att lämna fartygsavfall i hamn,
10) hantering och skifte av barlastvatten och sediment.
Transport- och kommunikationsverket ska även utöva annan tillsyn över iakttagande av

denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter, om inte annat be-
stäms någon annanstans i denna lag.

Transport- och kommunikationsverket är ledande tillsynsmyndighet när det gäller till-
synen över efterlevnaden på insjöområdet av bestämmelserna i denna lag och med stöd av
den utfärdade bestämmelser och föreskrifter om utsläpp till vatten från fartyg.

11 §

Utredning av inträffade utsläpp och åtgärder vid omedelbar risk för vattenförorening

Transport- och kommunikationsverket, Gränsbevakningsväsendet och polisen har rätt
att i syfte att utreda utsläpp, förekomsten av skadliga påväxthindrande system samt bar-
lastvatten och sediment som släppts ut i vattnet i strid med barlastvattenkonventionen eller
denna lag förrätta inspektioner på finska fartyg och ta prover för att utreda ursprunget till
olja, andra skadliga ämnen eller barlastvatten och sediment och dess sammansättning, som
observerats i vattnet samt för att utreda kvaliteten på det bränsle som används på fartyget
och ursprunget till andra utsläpp från fartyget till luften. Detsamma gäller utländska fartyg
som ligger i hamn eller till ankars på finskt vattenområde eller färdas på finskt vattenom-
råde. Bestämmelser om åtgärder mot utländska fartyg som färdas på Finlands territorial-
hav finns i 12 §.

Transport- och kommunikationsverket samt Gränsbevakningsväsendet och polisen får
stoppa ett fartyg när det ligger i hamn eller till ankars på finskt vattenområde, om utredan-
det av utsläpp, förekomsten av skadliga påväxthindrande system eller barlastvatten och se-
diment som släppts ut i vattnet i strid med barlastvattenkonventionen eller denna lag krä-
ver det eller om det finns grundad anledning att anta att fartygets färd av någon annan or-
sak än en sådan som har samband med fartygets konstruktion, utrustning, anordningar, ru-
tiner eller arrangemang ombord är förknippad med en omedelbar risk för miljöförorening
eller spridning av invasiva främmande arter. Samma rätt har de när det gäller finska fartyg
som färdas på finskt vattenområde eller utanför detta och utländska fartyg som färdas på
finskt vattenområde. Bestämmelser om åtgärder mot utländska fartyg som färdas på Fin-
lands territorialhav finns i 12 §.

De åtgärder som avses i 1 och 2 mom. gäller med beaktande av 1 kap. 4 § endast i til-
lämpliga delar Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets fartyg.

Rätten att inspektera gäller dock inte lokaler och utrymmen som används för boende av
permanent natur.

12 §

Rätt att utföra inspektioner, få uppgifter och stoppa fartyg på Finlands territorialhav och 
i Finlands ekonomiska zon

När det finns grundad anledning att anta att ett utländskt fartyg som framförs på Fin-
lands territorialhav har förorsakat utsläpp, använt ett skadligt påväxthindrande system el-
ler släppt ut barlastvatten eller sediment i vattnet i strid med barlastvattenkonventionen el-
ler denna lag när fartyget befunnit sig på Finlands territorialhav, får Transport- och kom-
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munikationsverket samt Gränsbevakningsväsendet och polisen vidta alla de åtgärder som
avses i 11 § 1 och 2 mom.

När det finns grundad anledning att anta att denna lag eller bestämmelser som utfärdats
med stöd av den har överträtts i Finlands ekonomiska zon från ett utländskt fartyg som
framförs på Finlands territorialhav eller i den ekonomiska zonen, har Transport- och kom-
munikationsverket samt Gränsbevakningsväsendet och polisen rätt att avkräva fartyget in-
formation om dess identitet och registreringshamn, senaste och nästa anlöpshamn och an-
nan information för att fastställa om en överträdelse har ägt rum.

I de fall som avses i 2 mom. får Transport- och kommunikationsverket samt Gränsbe-
vakningsväsendet och polisen inspektera fartyget, om överträdelsen av de bestämmelser
som avses i det momentet leder till omfattande utsläpp som medför eller riskerar medföra
betydande förorening av den marina miljön, och fartyget har vägrat lämna information el-
ler den information som lämnats av fartyget uppenbarligen inte överensstämmer med den
faktiska situationen och inspektionen i övrigt är påkallad av omständigheterna.

Transport- och kommunikationsverket samt Gränsbevakningsväsendet och polisen får
stoppa ett utländskt fartyg som framförs på Finlands territorialhav eller i Finlands ekono-
miska zon, om det är uppenbart att det från fartyget i den ekonomiska zonen har begåtts
en överträdelse av denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, så att det
leder till ett utsläpp som medför omfattande skada eller risk för omfattande skada på den
finska kusten eller därmed sammanhängande intressen eller på naturtillgångarna i territo-
rialhavet eller den ekonomiska zonen.

På de villkor som anges i 2–4 mom. kan sådana åtgärder som avses i de momenten vid-
tas även mot ett sådant utländskt fartyg som framförs i Finlands ekonomiska zon från vil-
ket man misstänker att det på Finlands territorialhav har begåtts överträdelse av denna lag
eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Rätten att inspektera gäller dock inte lokaler och utrymmen som används för boende av
permanent natur.

13 §

Skyldighet att undvika onödigt dröjsmål samt principen om minsta olägenhet

De åtgärder som avses i 11 och 12 § ska vidtas så att fartyget inte orsakas onödigt dröjs-
mål.

En inspektion av ett utländskt fartyg ska begränsas till en granskning av certifikat och
andra handlingar som fartyget enligt internationella överenskommelser som är bindande
för Finland ska medföra, eller av andra liknande handlingar som fartyget medför. En när-
mare inspektion av fartyget får äga rum först efter en sådan granskning och även då endast
om det finns grundad anledning att anta att fartygets eller dess utrustnings skick väsentligt
avviker från uppgifterna i handlingarna, eller innehållet i handlingarna inte är tillräckligt
för att bekräfta eller verifiera en misstänkt överträdelse av bestämmelserna eller fartyget
inte medför sådana giltiga certifikat eller handlingar som krävs.

Även om undersökningarna i enlighet med 11 och 12 § visar att det från ett utländskt
fartyg har begåtts överträdelse av denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av
den ska fartyget utan dröjsmål tillåtas fortsätta sin färd.

Om den marina miljön utsätts för oskäligt stor skaderisk av att ett fartyg som enligt 12 §
4 mom. stoppats i Finlands ekonomiska zon tillåts fortsätta sin färd, får Transport- och
kommunikationsverket förbjuda fartygets fortsatta färd eller som villkor för den fortsatta
färden ställa att fartyget anlöper närmaste lämpliga reparationsvarv. Fartygets flaggstat
ska utan dröjsmål underrättas om beslut genom vilket fartygets fortsatta färd förbjudits el-
ler gjorts beroende av villkor.

Vid inspektion och stoppande av ett utländskt fartyg och vid driftsinskränkningar för ett
sådant fartyg gäller dessutom bestämmelserna i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten.
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15 §

Administrativt tvång

Transport- och kommunikationsverket och närings-, trafik- och miljöcentralen får i
ärenden inom sin respektive behörighet enligt denna lag

1) förbjuda den som bryter mot denna lag eller en med stöd av den utfärdad förordning
eller föreskrift att fortsätta med eller upprepa ett förfarande som bryter mot bestämmelser-
na eller föreskrifterna,

2) ålägga den som bryter mot denna lag eller en med stöd av den utfärdad förordning
eller föreskrift att fullgöra sin skyldighet på något annat sätt,

3) bestämma att den som förfarit på ett sådant sätt som avses 1 eller 2 punkten ska åter-
ställa miljön i ursprungligt skick eller att undanröja den olägenhet som överträdelsen or-
sakat miljön.

16 §

Vite, hot om tvångsutförande och hot om avbrytande

Transport- och kommunikationsverket och närings-, trafik- och miljöcentralen får för-
ena ett förbud eller föreläggande som de utfärdat med stöd av denna lag med vite, hot om
tvångsutförande eller hot om avbrytande i enlighet med viteslagen (1113/1990).

17 §

Tillsynsmyndighetens skyldighet att vidta åtgärder när ett fartyg bryter mot sin skyldighet 
att avlämna avfall i hamn eller släpper ut miljöförstörande ämnen

Om det finns tydliga bevis på att ett fartyg inte fullgjort sin skyldighet att avlämna far-
tygsavfall eller lastrester i hamn, ska Transport- och kommunikationsverket stoppa farty-
get eller, om fartygets nästa anlöpshamn finns i en annan stat, göra en anmälan till den be-
höriga tillsynsmyndigheten i enlighet fartygsavfallsdirektivet.

Om det har observerats att ett fartyg släppt ut olja eller skadliga flytande ämnen inom
finskt vattenområde, inom Finlands ekonomiska zon eller på öppet hav, ska Finlands mil-
jöcentral, Gränsbevakningsväsendet eller Transport- och kommunikationsverket anmäla
utsläppet till fartygets nästa anlöpshamn och fartygets flaggstat och framföra begäran om
att åtgärder med anledning av utsläppet inleds i enlighet med Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2005/35/EG om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sank-
tioner för överträdelser, jämte ändringar.

18 §

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om Transport- och kommunikationsverkets, Finlands miljöcen-
trals, närings-, trafik- och miljöcentralens, Gränsbevakningsväsendets, Tullens och poli-
sens uppgifter som tillsynsmyndigheter och om arbetsfördelningen mellan dessa myndig-
heter får utfärdas genom förordning av statsrådet.
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13 kap.

Särskilda bestämmelser

2 §

Behörighetsvillkor för utsedda inspektörer samt utnämning och kraven på god förvaltning

På inspektörer utsedda av Transport- och kommunikationsverket ska i fråga om behö-
righetsvillkor samt beviljande och återkallande av utnämningsbrev tillämpas bestämmel-
ser om utsedd besiktningsman i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av far-
tyg. Närmare bestämmelser om behörighetsvillkoren för utsedda inspektörer utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

Vid fullgörandet av sådana offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag ska
utsedda inspektörer följa bestämmelserna i förvaltningslagen (434/2003), språklagen
(423/2003), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet
(13/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Fartygets tekniska do-
kumentation ska dock på fartyget ges på det språk som denna dokumentation utarbetas på.

På inspektörer utsedda av Transport- och kommunikationsverket tillämpas bestämmel-
serna om straffrättsligt tjänsteansvar vid utförandet av uppgifter som avses i denna lag.
Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

4 §

Skyldighet att underrätta fartygets flaggstat

När ett förfarande enligt 12 kap. 11 och 12 § tillämpas i fråga om ett utländskt fartyg
ska Transport- och kommunikationsverket utan dröjsmål underrätta fartygets flaggstat om
detta. Om det är fråga om en gärning som begåtts på finskt vattenområde, lämnas under-
rättelse endast om de omständigheter som har samband med rättegång.

7 §

Rättelseyrkande

En part får söka rättelse hos Transport- och kommunikationsverket på det sätt som fö-
reskrivs i förvaltningslagen, om beslutet gäller

1) Transport- och kommunikationsverkets inspektion av fartyg eller någon annan
handling som gäller fartyg och som utfärdats med stöd av denna lag eller ett beslut som
fattats av ett erkänt klassificeringssällskap eller med anledning av en inspektion av en in-
spektör utsedd av Transport- och kommunikationsverket, eller

2) avgift som en inspektör utsedd av Transport- och kommunikationsverket påfört för
åtgärd, beslut eller certifikat enligt denna lag.

Ett beslut i vilket rättelse får sökas får inte överklagas genom besvär. Till beslutet ska
fogas anvisningar om rättelseyrkande. Rättelse ska sökas inom 30 dagar från delfåendet
av beslutet eller påförandet av avgiften.

Transport- och kommunikationsverket ska avgöra ett i denna paragraf avsett rättel-
seyrkande inom två månader från det att yrkandet blev anhängigt. Om beslutet utgör ett
hinder för normal drift av fartyget ska beslut med anledning av ett rättelseyrkande emel-
lertid meddelas inom 14 dagar från det att yrkandet blev anhängigt.
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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 i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Om Transport- och kommunikationsverket inte har meddelat beslut med anledning av 
ett rättelseyrkande inom den tid som anges i 7 § 3 mom. i detta kapitel ska tiden för anfö-
rande av besvär räknas från utgången av den tidsfrist som avses i nämnda 7 § 3 mom.

Om beslutet utgör ett hinder för normal drift av fartyget ska besvären behandlas som 
brådskande.

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