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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås det att lagen 

om tillsyn över fartygssäkerheten ändras. 
Genom propositionen genomförs de bestäm-
melser i direktivet om hamnstatskontroll som 
förutsätts i den nationella lagstiftningen. Di-
rektivet är en del av Europeiska unionens så 
kallade tredje sjösäkerhetspaket.  

Genom den föreslagna lagen ska inspek-
tionssystemet i fråga om utländska fartyg 
ändras så att inspektionerna i första hand rik-
tar sig till fartyg som är förknippade med en 
stor säkerhetsrisk. Avsikten är att inspek-
tionssystemet effektiviseras så att återkom-
mande och allt strängare tillsynsåtgärder i 
sista hand leder till att fartygets tillträde till 
hamnar i Europeiska unionen kan vägras 
permanent. Syftet med detta är att minska an-
talet undermåliga fartyg som går i trafik på 
unionens vatten och att på så sätt minimera 
de risker som dessa fartyg medför för sjö- 

och fartygssäkerheten samt för den marina 
miljön. 

Lagförslaget innehåller myndighetsåtagan-
den som hänför sig till det förnyade inspek-
tionssystemet och dess funktioner. Till lagen 
fogas dessutom sådana centrala definitioner 
som ingår i direktivet samt en förteckning 
över de internationella konventioner vars 
krav på överensstämmelse övervakas med 
hjälp av direktivet. Dessutom föreslås det att 
lagens hänvisningar till andra författningar 
uppdateras och att i lagen stryks bestämmel-
ser som överlappar med bestämmelserna i la-
gen om fartygs tekniska säkerhet och säker 
drift av fartyg som trädde i kraft den 1 janua-
ri 2010. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 
2011. 
 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge 

1.1 Lagstiftningen i Europeiska unionen 

Genom rådets direktiv 95/21/EG om till-
lämpning av internationella normer för sä-
kerhet på fartyg, förhindrande av förorening 
samt boende- och arbetsförhållanden ombord 
på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar 
och framförs i medlemsstaternas territorial-
vatten (hamnstatskontroll), nedan PSC-
direktivet, tog man i Europeiska unionen, 
nedan EU, i bruk ett kontrollsystem som ba-
serar sig på enhetliga förfaranden för inspek-
tion och kvarhållande av utländska fartyg. 
PSC-direktivet baserar sig på det samför-
ståndsavtal om hamnstatskontroll som under-
tecknades i Paris i januari 1982, nedan Paris-
avtalet. PSC-direktivet har tidigare ändrats 
genom Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2001/106/EG och 2002/84/EG i syfte att 
effektivisera inspektions verksamheten. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamn-
statskontroll är en omarbetning av direktiv 
95/21/EG. Direktivet, som antogs 2009, 
sammanställer de tidigare ändringarna till en 
text i syfte att göra direktivet lättare att läsa. 
Direktiv 2009/16/EG är en del av EU:s så 
kallade tredje sjösäkerhetspaket, som är ett 
omfattande EU-lagstiftningsreformprojekt 
om sjösäkerhet som omfattar sammanlagt sju 
EU-rättsakter. Syftet med säkerhetspaketet är 
att minska de risker för skador som sjöfarten 
innebär för fartygstrafiken, människor och 
för miljön och att öka konkurrenskraften hos 
fartyg som seglar under europeisk flagg. 

Genom det reviderade PSC-direktivet 
2009/16/EG effektiviseras den kontroll som 
EU-medlemsstaterna bedriver ytterligare. 
Den viktigaste reformen hänför sig till det 
nya inspektionssystem som inrättats genom 
direktivet. Det nya systemet baserar sig på 
fartygets riskprofil och innebär att kontrol-
lerna i första hand riktas till fartyg som är i 
undermåligt skick och medför en stor säker-
hetsrisk. Fartyg som är i gott skick och har 
tillfredsställande inspektionsresultat eller 
vars flaggstat iakttar Internationella sjöfarts-
organisationens, nedan IMO, frivilliga audi-

teringssystem för medlemsstaterna bör belö-
nas genom att de mer sällan utsätts för in-
spektioner. Målet är att minska antalet un-
dermåliga fartyg som utgör en säkerhetsrisk 
på EU:s vattenområden. Det nuvarande 
hamnstatskontrollsystemet grundar sig på 
målsättningen att 25 % av de fartyg som an-
löper varje medlemsstats hamnar ska inspek-
teras. 

Det nya inspektionssystemet baserar sig på 
sådana tillsynsåtgärder på fartyg som kumu-
leras och blir strängare till följd av kvarhål-
landen och i sista hand leder till att fartygets 
tillträde till hamnar eller ankarplatser i EU 
vägras permanent. Vägran till tillträde ska stå 
i rätt proportion till de risker som fartyget 
medför. Ett fartyg kan permanent vägras till-
träde om fartygets ägare eller redare uppre-
pade gånger låter bli att genomföra de korri-
geringsåtgärder som krävs trots att fartyget 
kvarhållits samt vägrats tillträde på viss tid. 
Avsikten är att genom att ställa villkor på far-
tygets skick och flaggstatens verksamhet sä-
kerställa att fartyget kan användas på ett sä-
kert sätt på EU:s vattenområden. I annat fall 
ska fartygets tillträde till medlemsstaternas 
hamnar och ankarplatser vägras permanent. 

I inspektionssystemet är tiden mellan far-
tygets periodiska obligatoriska inspektioner 
beroende av fartygets riskprofil, som fast-
ställs utifrån vissa allmänna faktorer som an-
sluter sig till fartygets ålder, typ, flaggstat 
samt den verksamhet som bedrivs av de er-
kända organisationer som utfärdat fartygets 
certifikat och av redaren och dessutom de hi-
storiska faktorer som ansluter sig till farty-
gets brister och kvarhållanden. Tiden mellan 
inspektionerna av fartyg med hög riskprofil 
får inte vara längre än sex månader.  

Den inspektionsdatabas som förnyas med 
stöd av direktivet utgör en viktig del av det 
nya kontrollsystemet. I inspektionsdatabasen 
införs information om alla inspektioner som 
utförs av medlemsstater och stater som un-
dertecknat Parisavtalet, om fartygsinspektio-
ner som skjutits upp, om beslut om kvarhål-
lande av fartyg och om tillträdesförbud för 
fartyg eller upphävande av sådana beslut.   

Fartygets riskprofil bestäms utifrån de in-
spektionsuppgifter som sparats i inspektions-
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databasen. Kriterierna för riskprofilen be-
döms i Parisavtalets samarbetsorgan. Databa-
sen räknar alla fartyg som står i tur för att in-
spekteras och framställer statistikuppgifter. 
De fartyg som omfattas av en medlemsstats 
inspektionsplikt framgår automatiskt av da-
tabasen. Kommissionen beräknar också med-
lemsstaternas årliga inspektionsplikt utifrån 
uppgifterna i inspektionsdatabasen. Kommis-
sionen svarar för administreringen och upp-
dateringen av inspektionsdatabasen.   
 
1.2 Nationell lagstiftning 

De bestämmelser i PSC-direktivet som hör 
till området för den nationella lagstiftningen 
finns i lagen om tillsyn över fartygssäkerhe-
ten (370/1995), nedan tillsynslagen, och i den 
med stöd av lagen utfärdade förordningen om 
inspektion av utländska fartyg i Finland 
(325/1997). Lagen har ändrats genom lagarna 
1022/1995, 461/1996, 1251/1997, 643/1999, 
55/2002, 543/2004, 216/2008, 1293/2009 
och 1679/2009.  

Tillsynslagen tillämpas på fartyg som an-
vänds i handelssjöfart på finskt vattenområde 
samt på finska fartyg också utanför finskt 
vattenområde. De bestämmelser i tillsynsla-
gen som ansluter sig till genomförandet av 
PSC-direktivet tillämpas dock endast på ut-
ländska fartyg som används i handelssjöfart 
på finskt vattenområde. I lagen föreskrivs om 
tillsynsmyndighetens rättigheter och förrät-
tandet av inspektioner samt om tvångsmedel 
som står till myndigheternas förfogande och 
om påföljder för förseelser. 

Bestämmelser om de kontrollåtgärder som 
gäller utländska fartyg finns även i lagen om 
sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar 
som betjänar dem och om tillsyn över skyd-
det (485/2004). I lagen föreskrivs om de 
skyddsåtgärder som ska iakttas i hamnar och 
genom lagen genomförs de bestämmelser om 
nationellt genomförande som förutsätts i Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning EG 
nr 725/2004 om förbättrat sjöfartsskydd på 
fartyg och i hamnanläggningar. 

 
 
 

 

2  Målsättning och de vikt igaste  
förslagen 

Målet med propositionen är att effektivise-
ra inspektionerna av de utländska fartyg som 
används i handelssjöfart på EU:s vattenom-
råde genom att genomföra de bestämmelser 
om nationellt genomförande som förutsätts i 
PSC-direktivet. Avsikten är att genom en ef-
fektiviserad inspektionsverksamhet begränsa 
antalet undermåliga fartyg som går i trafik på 
EU:s vattenområde och att på så sätt minime-
ra den risk dessa medför för sjö- och fartygs-
säkerheten, människor och den marina mil-
jön. 

Det centrala förslaget i propositionen gäller 
omarbetningen av inspektionssystemet för 
fartyg. Genom ändringen ska inspektionerna 
i första hand riktas till fartyg med hög risk-
profil. Avsikten är att återkommande kvar-
hållandena i hamn till följd av inspektionerna 
till en början ska leda till att fartygets tillträ-
de till EU:s hamnar vägras för viss tid och 
senare vägras permanent. Det föreslås att till-
trädesförbuden för viss tid som gradvis blir 
strängare på ansökan ska kunna upphävas ef-
ter en karenstid, om fartyget då uppfyller de 
krav som ställs på det i internationella kon-
ventioner och bestämmelser. Eftersom avsik-
ten är att effekterna av de tillträdesförbud en-
ligt vilka ett fartyg vägras tillträde till en 
hamn ska omfatta hela EU-området, ska Tra-
fiksäkerhetsverket också i finska hamnar och 
ankarplatser iaktta sådana tillträdesförbud 
som utfärdats av en annan EU-medlemsstat.  

Den centrala utgångspunkten för inspek-
tionssystemet är att inspektionerna i första 
hand ska riktas till fartyg som är i dåligt 
skick och har en hög riskprofil. Trafiksäker-
hetsverket ska vara skyldigt att inspektera ett 
fartyg som omfattas av obligatorisk periodisk 
inspektion på grund av sin höga säkerhets-
risk. I propositionen anges också situationer 
där inspektioner av denna typ kan skjutas 
upp till en senare tidpunkt eller överföras till 
någon annan hamn i EU eller där en inspek-
tion inte alls behöver utföras. I vissa situatio-
ner ska tillsynsmyndigheten också utföra en 
utökad inspektion av fartyget. 

Den elektroniska inspektionsdatabas som 
förs av kommissionen utgör kärnan i inspek-
tionssystemet. De uppgifter i databasen som 
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gäller fartyget och de tillsynsåtgärder som 
vidtagits i fråga om det står i en central ställ-
ning vid fastställandet av fartygets riskprofil. 
På basis av uppgifterna beräknar kommissio-
nen också medlemsstaternas inspektionsplikt. 
Ett fartygs riskprofil uppdateras en gång per 
dygn. För att uppgifterna i inspektionsdata-
basen ska vara så tidsenliga som möjligt fö-
reslås det att fartygets inspektör ska vara 
skyldig att utan dröjsmål överföra uppgifter-
na om inspektioner enligt PSC-direktivet till 
inspektionsdatabasen. Propositionen innehål-
ler också en allmän skyldighet att göra upp 
en inspektionsrapport om alla slag av inspek-
tioner. I inspektionsdatabasen ska också an-
tecknas uppgifter om beslut om att en inspek-
tion enligt PSC-direktivet skjuts upp, över-
förs eller inte alls utförs.  

Om ett fartyg omfattas av en så kallad ut-
ökad inspektion ska dess befälhavare eller 
redaren ansvara för att ett förhandsmedde-
lande om att fartyget anländer till en hamn 
eller en ankarplats lämnas till Trafiksäker-
hetsverket. Fartygets representant eller om-
bud ansvarar för att meddela fartygets faktis-
ka ankomst- och avgångstid. Uppgifterna ska 
lämnas via PortNet-systemet. Detta stöder 
ämbetsverkets beslutsfattande om vilka far-
tyg som ska inspekteras. De myndigheter 
som nämns i lagens 9 § och som är skyldiga 
att ge handräckning, lotsen, hamnoperatören 
eller fartygets representant eller ombud ska 
meddela Trafiksäkerhetsverket om sådana 
överträdelser av bestämmelser eller föreskrif-
ter om fartygssäkerheten som den observerat 
i samband med de sedvanliga uppgifterna 
och som kan äventyra fartygets säkerhet eller 
orsaka oskäliga skador för den marina mil-
jön. 

Trafiksäkerhetsverket ska underrätta arbe-
tarskyddsmyndigheten om sådana anmäl-
ningar om sjöfararnas arbets- och levnads-
förhållanden som verket tagit emot och som 
inte är uppenbart ogrundade. Avsikten är att 
arbetarskyddsmyndigheten ska informera In-
ternationella arbetsorganisationen, nedan 
ILO, om sådana anmälningar. Förpliktelsen 
ingår också i ILO:s internationella konven-
tion om arbete till sjöss från 2006. 

I propositionen föreslås också att det till 
lagen ska fogas definitioner som är centrala i 
PSC-direktivet samt en förteckning över de 

internationella konventioner och föreskrifter 
vilkas överensstämmelse med kraven över-
vakas med stöd av direktivet. Dessutom före-
slås det att lagens hänvisningar till andra för-
fattningar uppdateras och det i lagen stryks 
bestämmelser som överlappar med bestäm-
melserna i lagen om fartygs tekniska säkerhet 
och säker drift av fartyg (1686/2009). 
 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

3.1 Ekonomiska konsekvenser och sam-
hälleliga konsekvenser 

Propositionen har inte några direkta eko-
nomiska konsekvenser förutsatt att fartygen 
uppfyller de krav som ställs på dem i interna-
tionella konventioner och koder. Om de till-
synsåtgärder som riktas till ett fartyg leder 
till att fartygets tillträde till en hamn eller an-
karplats i EU vägras permanent, har fartyget i 
praktiken inte några möjligheter att bedriva 
kommersiell verksamhet inom EU-området. 
Detta har ekonomiska konsekvenser för reda-
rens verksamhet.  

Propositionen gäller endast utländska far-
tyg. PSC-direktivet påverkar dock finska far-
tyg om de i en hamn eller vid en ankarplats 
inom EU eller området för Parisavtalet blir 
föremål för tillsynsåtgärder enligt direktivet. 
Finska fartyg är i regel i gott skick och upp-
fyller de internationella förpliktelser som 
ställs på dem. Fartyg som seglar under finsk 
flagg har under 2006—2009 kvarhållits i ut-
ländska hamnar sammanlagt åtta gånger. 
Inom området för Parisavtalet vägrades år 
2009 sammanlagt 13 fartyg tillträde till en 
hamn. Fartygen seglade under Panamas, 
Kambodjas, Saint Vincent och Grenadiner-
nas, Antigua och Barbudas, Ryska Federa-
tionens, Sierra Leones, Turkiets, Cyperns och 
Komorernas flagg. Kommissionen har upp-
skattat att i och med att det nya inspektions-
systemet tas i bruk kommer ca 100 fartyg att 
omfattas av grundarna till sitt första tillträ-
desförbud. 
 
3.2 Konsekvenser för myndigheterna 

Propositionen har inga betydande konse-
kvenser för Trafiksäkerhetsverkets inspek-
tionsverksamhet. Under 2006—2009 har ca 
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350—440 fartyg inspekterats. År 2009 in-
spekterades sammanlagt 349 fartyg. Åren 
2006—2009 kvarhölls sammanlagt 20 fartyg 
i Finland. Den årliga inspektionsplikten för 
Finland förväntas inte öka i någon betydande 
utsträckning jämfört med situationen i dag. 
Kommissionen har hittills inte lämnat någon 
uppskattning av Finlands årliga inspektions-
plikt. Det kan dock förväntas att antalet be-
svär som ansluter sig till åtgärdsföreläggan-
den för och beslut om kvarhållande av fartyg 
kommer att öka.  

I propositionen föreslås det att de myndig-
heter som nämns i lagens 9 §, som gäller 
myndigheter som är skyldiga att ge hand-
räckning, ska underrätta Trafiksäkerhetsver-
ket om sådana överträdelser av bestämmelser 
eller föreskrifter om fartygssäkerheten som 
kommit till deras kännedom i samband med 
att myndigheterna sköter sina sedvanliga 
uppgifter. I propositionen föreslås också att 
arbetarskyddsmyndigheten ska svara för så-
dana anmälningar om sjöfararnas arbets- och 
levnadsförhållanden som görs till ILO och 
som inte är uppenbart ogrundade. Det är i 
princip fråga om exceptionella situationer 
som inte kommer att ha några betydande 
konsekvenser för nämnda myndigheters 
verksamhet.  
 
3.3 Konsekvenser för miljön 

Ett av syftena med det effektiviserade in-
spektionssystem som föreslås i propositionen 
är att säkerställa att fartyg inte orsakar skada 
för den marina miljön. Detta sker i sista hand 
genom att ett utländskt fartyg som är i dåligt 
skick och har en hög riskprofil permanent 
vägras tillträde till EU:s hamnar och ankar-
platser. Propositionen har sålunda positiva 
konsekvenser för den marina miljön. 
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid kommunika-
tionsministeriet i samarbete med Trafiksä-
kerhetsverket. 

I samband med beredningen av PSC-
direktivet på EU-nivå har olika intressegrup-
per hörts. Med anledning av direktivförslaget 
har en skrivelse av statsrådet (U 9/2006 rd) 
överlämnats till riksdagen. 

Utlåtande om proposition har begärts av ju-
stitieministeriet, försvarsministeriet, inrikes-
ministeriet, arbets- och näringsministeriet, 
social- och hälsovårdsministeriet, miljömini-
steriet, Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket, 
Tullstyrelsen, Luotsiliitto – Lotsförbundet ry, 
Rederierna i Finland rf, Finlands Sjömans-
Union FSU rf, Finlands hamnförbund rf, Fin-
lands näringsliv rf, Finlands Skeppsbefälför-
bund rf, Hamnoperatörerna rf och Finlands 
Skeppsmäklareförund rf. 

Följande av de remissinstanser som fått be-
gäran om utlåtande hade inte något särskilt 
att uttala sig om gällande innehållet i reger-
ingspropositionen: försvarsministeriet, mil-
jöministeriet, Tullstyrelsen, Finlands närings-
liv, Lotsförbundet, Finlands skeppsbefälför-
bund rf och Finlands Sjömans-Union FSU rf. 

I de utlåtanden som lämnades understöddes 
regeringspropositionen allmänt. Dessutom 
ansågs det att det är nödvändigt att lagen om 
tillsyn över fartygssäkerheten ändras i enlig-
het med Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll. 
Remissinstanserna lade fram förslag till vissa 
detaljerade ändringar av både motiveringen 
och paragraferna i regeringspropositionen. I 
utlåtandena tog man ställning främst till be-
stämmelsen om handräckning (9 §) och be-
stämmelsen om anmälan om förseelser (20 
§). Man har i den fortsatta beredningen av 
propositionen försökt beakta de förslag till 
ändringar som föreslogs i utlåtandena. 

Justitieministeriet föreslog i sitt utlåtande 
flera lagtekniska ändringar och ändringar 
gällande en konsekvent användning av be-
grepp. Dessa ändringar beaktades till centrala 
delar i den fortsatta beredningen av proposi-
tionen. Justitieministeriet fäste även upp-
märksamhet vid konsekvenserna av en situa-
tion där ett tillträdesförbud för ett fartyg 
upphävs i förhållande till en situation där till-
trädesförbudet upphävs genom ändringssö-
kande samt vid förhållandet mellan dessa be-
stämmelser och den rörelsefrihet som skyd-
das enligt grundlagen. Staben för gränsbe-
vakningsväsendet och Trafikverket fäste i 
sina utlåtanden uppmärksamhet vid bestäm-
melsen om myndigheter som är skyldiga att 
ge handräckning. Arbets- och näringsmini-
steriet tog i sitt utlåtande fram bestämmelsen 
om inspektionsrapport i lagförslaget i förhål-
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lande till förvaltningslagen. Social- och häl-
sovårdsministeriet föreslog preciseringar till 
propositionens motiverings- och paragraftex-
ter till den del de gäller ILO:s konvention om 
sjöarbete, som hör till ministeriets förvalt-
ningsområde. Ministeriet fäste även upp-
märksamhet vid bestämmelsen om anmälan 
om förseelser. Också Trafikverket, Hamn-
operatörerna rf och Finlands Skeppsmäklare-
förbund rf fäste uppmärksamhet vid samma 

bestämmelse. Trafiksäkerhetsverket föreslog 
vissa främst tekniska preciseringar av enskil-
da paragrafer samt vissa korrigeringar av mo-
tiveringstexterna. En del av de förslag som 
ingår i utlåtandet kommer att genomföras i 
samband med andra lagstiftningsprojekt. Re-
derierna i Finland rf och Finlands Hamnför-
bund rf föreslog i sina utlåtanden precise-
ringar av propositionens definition av inrikes 
fart.  
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

Lagen om tillsyn över fartygssäkerheten 
innehåller ett par föråldrade termer, som fö-
reslås bli rättade. Till dessa termer hör sub-
stantivet ”stoppande” och verbet ”stoppa”, 
som föreslås bli ändrade till ”kvarhållande” 
respektive ”kvarhålla” i enlighet med den 
svenska versionen av PSC-direktivet. En an-
nan term som bör rättas är ”rättelseyrkande”, 
som föreslås bli ändrat till ”begäran om om-
prövning”, vilket är den term som numera 
används officiellt. Den svenska språkdräkten 
föreslås bli ändrad inte bara i de lagrum som 
även annars ändras utan också i rubriken för 
14 §, 14 b 2 mom., rubriken för 5 kap., rubri-
ken för 18 § samt 1-3 mom., 21 a § 2 och 4 
mom. samt 23 § 8 och 10 punkten. Förslagen 
att ändra den svenska språkdräkten till denna 
del har inte förklarats särskilt i detaljmotiver-
ingen. 

2 §. Definitioner. Det föreslås att definitio-
nen av fartygssäkerhet i 1 punkten utvidgas i 
enlighet med direktivet så att till den fogas 
bestämmelser om sjöfartsskyddet samt om 
fartygets boendeutrymmen och arbetsförhål-
landen. I artikel 1 a i PSC-direktivet utvidgas 
kontrollerna enligt direktivet så att de även 
omfattar fartygets sjöfartsskydd. Med sjö-
fartsskydd på fartyg avses förpliktelserna en-
ligt koden för sjöfartsskydd på fartyg och i 
hamnanläggningar (ISPS-koden) i 1974 års 
internationella konvention om säkerheten för 
människoliv till sjöss (FördrS 11/1981), ned-
an SOLAS-konventionen.  

ILO:s sjöarbetskonvention från 2006 inne-
håller bestämmelser om inspektion av boen-
deutrymmen och arbetsförhållanden på far-
tyg. Avsikten är att Finland ratificerar kon-
ventionen under 2010. Arbets- och närings-
ministeriet svarar för beredningen av reger-
ingens proposition om ratificering av sjöar-
betskonventionen. Syftet med att skyddsåt-
gärderna enligt tillsynslagen utvidgas så att 
de även omfattar fartygens boende- och ar-
betsförhållanden är att genomföra också de 
bestämmelser i sjöarbetskonventionen som 
gäller hamnstatskontroller till den del de om-
fattas av de anvisningar i anslutning till Pa-

risavtalet som håller på att beredas. Anvis-
ningarna kommer att innehålla detaljerade 
bestämmelser om vilka delområden kontrol-
lerna gäller och vilka omständigheter som 
kan tillämpas som grund för kvarhållande. 
När anvisningarna är färdiga kommer de att 
fogas till bilaga VI till PSC-direktivet.  

Det föreslås att 2 punkten ändras så att den 
motsvarar definitionen av inrikes fart i lagen 
om fartygs tekniska säkerhet och säker drift 
av fartyg (1686/2009). Det ansågs dock inte 
ändamålsenligt att i punkten ta in de fartom-
råden i inrikes fart som nämns i lagen om 
fartygs tekniska säkerhet och säker drift av 
fartyg. Den föreslagna ändringen är av tek-
nisk natur, men ändamålsenlig för att säker-
ställa en enhetlig tolkning, eftersom man 
med stöd av tillsynslagen även övervakar att 
bestämmelserna i lagen om fartygs tekniska 
säkerhet och säker drift av fartyg iakttas. 

I 3 punkten föreslås det att definitionen av 
redare utvidgas i enlighet med artikel 2.18 i 
PSC-direktivet så att den utöver fartygets 
ägare och den som hyr fartyget även täcker 
driftsansvariga bolag och andra organisatio-
ner eller personer som har övertagit ansvaret 
för fartygets drift av rederiet. Ett driftsansva-
rigt bolag kan i typiska fall ansvara för farty-
gets besättning, drift eller besiktning. Ansva-
ret för fartygets drift kan också övertas av 
den som befraktar fartyget utan besättning.  

Det föreslås att 5 punkten ändras i enlighet 
med vad som förutsätts i artikel 2.1 i PSC-
direktivet så, att till punkten fogas en för-
teckning över de internationella konventio-
ner, inklusive med dem förknippade koder 
med obligatorisk status, som enligt direktivet 
förutsätter tillsyn över överensstämmelse 
med kraven. De internationella konventio-
nerna är förpliktande för fartygen endast i det 
fall att deras flaggstater har ratificerat kon-
ventionen. Finland har ratificerat alla kon-
ventioner som nämns i artikel 2.1 i direktivet, 
och sålunda är de alla förpliktande för fartyg 
som seglar under finsk flagg. De internatio-
nella konventioner som nämns i direktivet 
anges i leden a-h.  

Det föreslås att det i 5 i-punkten hänvisas 
till den sjöarbetskonvention som ILO:s inter-
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nationella sjöarbetskonferens godkände 
2006. Konventionen fastställer de enhetliga 
och samstämmiga miniminormer som gäller 
för arbetet inom sjöfartssektorn samt för att 
revidera 37 av ILO:s tidigare sjöfartskonven-
tioner. Genom konventionen fastställs de mi-
niminormer som gäller anställningsvillkor, 
boende och rekreationsmöjligheter, mat och 
kosthållning, hälsoskydd och social trygghet. 
Konventionen tillämpas på fartyg som an-
vänds i kommersiellt syfte, dock inte på fis-
kefartyg och traditionellt byggda fartyg. 
Konventionen upptas än så länge inte i den 
förteckning över internationella konventioner 
som anges i artikel 2.1 i PSC-direktivet. Av-
sikten är att Finland ratificerar konventionen 
under 2010. Genom att utvidga de tillsynsåt-
gärder som tillåts enligt tillsynslagen så att 
de även omfattar boende- och arbetsförhål-
landen genomförs sjöarbetskonventionens 
bestämmelser om hamnstatskontroll till den 
del de ingår i de anvisningar som håller att 
beredas i enlighet med Parisavtalet. Innehål-
let i anvisningarna har beskrivits i motiver-
ingen till 1 punkten. Avsikten är att den hän-
visning som gäller sjöarbetskonventionen ska 
träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms sär-
skilt när konventionen träder i kraft för Fin-
lands del. 

6 punkten. Europaparlamentet och rådet ut-
färdade den 6 maj 2009 en omarbetad ver-
sion 2009/45/EG av direktivet om säkerhets-
bestämmelser och säkerhetsnormer för pas-
sagerarfartyg, nedan non-SOLAS-direktivet. 
Det föreslås att 6 punkten uppdateras med 
avseende på hänvisningen till non-SOLAS-
direktivet. Den föreslagna ändringen är så-
lunda av teknisk natur och motsvarar den de-
finition av non-SOLAS-direktivet som finns i 
lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker 
drift av fartyg (1686/2009). 

Det föreslås att definitionen av ro-ro-
passagerarfartyg i 7 punkten ändras så att den 
motsvarar den definition av ro-ro-
passagerarfartyg i lagen om fartygs tekniska 
säkerhet och säker drift av fartyg som baserar 
sig på non-SOLAS-direktivet. Den föreslag-
na ändringen är av teknisk natur, men ända-
målsenlig för att säkerställa en enhetlig tolk-
ning, eftersom man med stöd av tillsynslagen 
även övervakar att bestämmelserna i lagen 

om fartygs tekniska säkerhet och säker drift 
av fartyg iakttas. 

Det föreslås också att definitionen av pas-
sagerare i 9 punkten ändras så att den mot-
svarar den definition av passagerare i lagen 
om fartygspersonal och säkerhetsorganisa-
tion för fartyg (1687/2009) som baserar sig 
på non-SOLAS-direktivet. Den föreslagna 
ändringen är av teknisk natur, men ända-
målsenlig för att säkerställa en enhetlig tolk-
ning, eftersom man med stöd av tillsynslagen 
även övervakar att bestämmelserna i lagen 
om fartygspersonal och säkerhetsorganisa-
tion för fartyg iakttas. 

Vidare föreslås det att definitionen av ko-
den för höghastighetsfartyg i 10 punkten änd-
ras så att den motsvarar definitionen av ko-
den för höghastighetsfartyg i lagen om far-
tygs tekniska säkerhet och säker drift av far-
tyg. Tidpunkten för när ett höghastighetsfar-
tyg är byggt ska avgöra vilkendera kod som 
ska tillämpas på fartyget. 

Det föreslås att 12 a-punkten ändras så att i 
definitionen av certifikat i a-punkten stryks 
den för avgränsade hänvisningen till ro-ro-
passagerarfartyg, höghastighetsfartyg samt 
till SOLAS-konventionen. Trafiksäkerhets-
verket ska med stöd av tillsynslagen utöva 
tillsyn över alla fartygstyper utifrån flera in-
ternationella konventioner.   

I 13 punkten föreslås det att hänvisningen 
till regeln i bilagan till SOLAS-konventionen 
ändras. Det är således fråga om en teknisk 
ändring av hänvisningen. 

Avsikten är att definitionen av flaggstatens 
administration i 14 punkten ändras så att i de-
finitionen stryks hänvisningarna till ro-ro-
passagerarfartyg och höghastighetsfartyg på 
grund av att de är för avgränsande. Trafiksä-
kerhetsverket utövar med stöd av tillsynsla-
gen tillsyn över även andra än ro-ro-
passagerarfartyg och höghastighetsfartyg. 

Det föreslås att 17 punkten ändras så att 
den motsvarar definitionen av inrikes resa i 
lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker 
drift av fartyg. Den föreslagna ändringen är 
av teknisk natur, men ändamålsenlig för att 
säkerställa en enhetlig tolkning, eftersom 
man med stöd av tillsynslagen även överva-
kar att bestämmelserna i lagen om fartygs 
tekniska säkerhet och säker drift av fartyg 
iakttas. Med finskt havsområde avses det 
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område bestående av det inre territorialvatt-
net och territorialhavet som definieras i lagen 
om gränserna för Finlands territorialvatten 
(463/1956). 

Det föreslås att definitionen av kvalificerad 
inspektör i 20 punkten stryks och att det 
framöver ska föreskrivas om kvalificerade 
inspektörer i 5 §. Enligt förslaget ska defini-
tionen av kvalificerad inspektör ersättas med 
en hänvisning till den hamnstatskontroll som 
utförs med stöd av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/16/EG (PSC-direktivet), 
som genomförs genom denna proposition. 
Den hänvisning som enligt förslaget ska 
uppdateras ingår i 2 § 21 punkten i den gäl-
lande lagen.  

I 21 och 22 punkten definieras begreppen 
flaggstat och Parisavtalet. Definitionerna 
motsvarar 22 och 23 punkten i den gällande 
paragrafen. Det är således fråga om en tek-
nisk ändring av numreringen.  

Det föreslås att definitionen av utökad in-
spektion i 23 punkten ändras så att den mot-
svarar artikel 2.13 i PSC-direktivet. Defini-
tionen av utökad inspektion finns för närva-
rande i 24 punkten. En utvidgad inspektion 
ska enligt bilaga VII till PSC-direktivet gälla 
särskilt följande riskområden: dokumenta-
tion, konstruktionens skick, vädertäthet, nöd-
system, radiokommunikation, lastningar och 
lossningar, brandsäkerhet, larm, boende- och 
arbetsförhållanden, navigationsutrustning, 
livräddningsanordningar, farligt gods, fram-
drivnings- och hjälpmaskineri och förhind-
rande av förorening. Det föreslås att defini-
tionen dessutom ska utvidgas i enlighet med 
direktivet så, att den ska omfatta även en mer 
ingående inspektion, om det enligt artikel 
13.3 i direktivet, som gäller mer ingående in-
spektion, finns otvetydiga skäl att anta att 
fartygets skick eller utrustning eller besätt-
ningens tillstånd inte uppfyller de tillämpliga 
villkoren i konventionen i fråga. 

I 24 punkten definieras begreppet inledan-
de inspektion. I regel utförs en inledande in-
spektion genom att inspektören tar del av 
handlingarna, vilket enligt artikel 13.1 i PSC-
direktivet inbegriper åtminstone kontroll av 
att det ombord på fartyget finns de certifikat 
som förutsätts i unionens sjöfartslagstiftning 
och i konventioner om sjösäkerhet och sjö-
fartsskydd samt de dokument som anges i bi-

laga IV till PSC-direktivet. Vid inspektionen 
ska inspektören dessutom försäkra sig om att 
de brister som en stat som har undertecknat 
Parisavtalet har upptäckt vid en tidigare in-
spektion har åtgärdats. Inspektören ska också 
förvissa sig om fartygets allmänna skick, in-
klusive sanitära förhållanden, maskinrum och 
boendeutrymmen.  

I 25 punkten definieras klasscertifikat. De-
finitionen motsvarar artikel 2.21 i PSC-
direktivet. Med ett klasscertifikat som utfär-
dats av flaggstatens administration eller en 
erkänd organisation säkerställer man att far-
tyget iakttar kapitel II-1, del A-1, regel 3-1 i 
SOLAS-konventionen. Regel 3-1 gäller krav 
på fartygets konstruktion, mekanik och elekt-
riska anordningar. Enligt 14 § 3 mom. i den 
föreslagna lagen ska vid behov även den er-
kända organisation som har beviljat fartyget 
klassificeringscertifikatet underrättas om ett 
beslut om kvarhållande av fartyget. 

I 26 punkten definieras begreppet mer in-
gående inspektion. Definitionen motsvarar 
artikel 2.12 i PSC-direktivet. Enligt artikel 
13.3 i PSC-direktivet ska en mer ingående 
inspektion av fartyget utföras om det vid den 
inledande inspektionen har framkommit 
otvetydiga skäl att anta att fartygets eller ut-
rustningens skick eller besättningens tillstånd 
inte uppfyller de tillämpliga villkoren i kon-
ventionen i fråga. Enligt bilaga V till PSC-
direktivet är sådana otvetydiga skäl på basis 
av vilka det är motiverat att utföra en mer in-
gående inspektion omständigheter som gäller 
bl.a. inspektionsfrekvensen, certifikat, frakt, 
skrov, konstruktioner, utrustning samt förhål-
landen, funktioner och arbetsarrangemang 
ombord på fartyget.  

I 27 punkten definieras samverkan mellan 
fartyg och hamn. Definitionen motsvarar ar-
tikel 2.6 i PSC-direktivet och definitionen i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 725/2004 om förbättrat sjöfartsskydd 
på fartyg och i hamnanläggningar. Enligt ar-
tikel 2.6 i PSC-direktivet inträffar samverkan 
mellan fartyg och hamn när ett fartyg påver-
kas direkt eller indirekt av verksamhet som 
innebär förflyttning av varor eller människor 
eller tillhandahållandet av hamntjänster till 
och från fartyget.  

I 28 punkten definieras fartyg vid ankar-
plats. Definitionen motsvarar artikel 2.7 i 
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PSC-direktivet. Fartyg vid ankarplats omfat-
tas av de inspektioner som ska utföras enligt 
direktivet.  

I 29 punkten definieras vad som avses med 
kvarhållande av fartyg. Definitionen motsva-
rar artikel 2.15 i PSC-direktivet. Med ett 
formellt förbud för ett fartyg att avgå avses 
ett av tillsynsmyndigheten utfärdat skriftligt 
beslut om kvarhållande av fartyget. 

I 30 punkten definieras driftsförbud. Defi-
nitionen motsvarar artikel 2.17 i PSC-
direktivet. Med ett driftsförbud avses ett av 
tillsynsmyndigheten utfärdat skriftligt beslut 
om fortsatt drift. 

I 31 punkten definieras tillträdesförbud för 
fartyg. Definitionen motsvarar artikel 2.16 i 
PSC-direktivet. Med ett tillträdesförbud av-
ses ett av tillsynsmyndigheten utfärdat skrift-
ligt beslut om att tillträde vägras. Tillträdes-
förbud utfärdas med tanke på framtida besök 
när ett fartyg har fått tillstånd att lämna ham-
nen eller ankarplatsen.  

I 32 punkten definieras vad som avses med 
nattetid. Enligt artikel 2.10 i PSC-direktivet 
avses med nattetid varje period på minst sju 
timmar enligt definition i nationell lagstift-
ning som i varje fall måste omfatta tiden mel-
lan midnatt och klockan 5.00. Definitionen 
av nattetid är betydelsefull av den orsaken att 
en obligatorisk inspektion av fartyg som be-
söker en hamn eller ankarplats nattetid kan 
utebli i situationer som anges i den föreslag-
na 11 e §. Det har ansetts ändamålsenligt att 
fastställa begreppet nattetid så att inspek-
tionsåtgärderna om möjligt kan utföras i 
samband med de andra myndighetsåtgärder 
som gäller fartyget. På så sätt undviker man 
onödigt nattarbete samt att fartyg onödigt 
uppehålls i hamnen. Exempelvis tulltjänster 
tillhandahålls i regel mellan klockan 6 och 
20, men vid behov ända till klockan 22. En-
ligt nuvarande praxis har inspektioner utförts 
nattetid enligt prövning. 

I 33 punkten definieras vad som avses med 
anmälan. Definitionen motsvarar artikel 2.14 
i PSC-direktivet som gäller klagomål. Med 
stöd av 20 § i lagen är det möjligt att göra en 
anmälan om överträdelser av en bestämmelse 
eller föreskrift om fartygssäkerheten. Också 
bestämmelserna i ILO:s sjöarbetskonvention 
förutsätter möjlighet att göra anmälan. I syn-
nerhet personer som hör till fartygets besätt-

ning eller organisationer som företräder be-
sättningens rättigheter kan ha ett enligt defi-
nitionen berättigat intresse som gäller farty-
gets säkerhet, säkerhets- och hälsorisker för 
besättningen, boende- och arbetsförhållande-
na ombord eller förhindrande av förorening 
av miljön. 

I 34 punkten fastställs området för Parisav-
talet. Definitionen motsvarar artikel 2.4 i 
PSC-direktivet. Det geografiska område som 
består av de länder som undertecknat Paris-
avtalet är betydelsefullt med tanke på PSC-
direktivet, eftersom de inspektioner enligt di-
rektivet som utförs inom detta område ska 
omfattas av direktivets inspektionssystem. 
De länder som har undertecknat Parisavtalet 
är utöver EU-länderna Island, Kanada, Kroa-
tien, Norge och Ryska federationen.    

I 35 punkten definieras inspektionsdatabas. 
Definitionen motsvarar artikel 2.22 i PSC-
direktivet. Den inspektionsdatabas (THETIS, 
The Hybrid European Targeting and Inspec-
tion System) som håller på att beredas vid 
Europeiska sjösäkerhetsbyrån, nedan EMSA, 
kommer att stå i en central ställning i inspek-
tionssystemet enligt PSC-direktivet och dess 
funktion. THETIS-databasen kommer att 
tränga undan det nuvarande SIRENAC-
systemet, där man hittills har lagrat uppgif-
terna om fartygsinspektioner. Avsikten är att 
alla uppgifter om inspektioner som utförts 
inom EU och området för Parisavtalet och 
om inspektioner som skjutits upp ska föras in 
i THETIS-databasen. Databasen kommer att 
användas inte bara av myndigheterna i EU-
länderna utan även av sådana myndigheterna 
i stater som undertecknat Parisavtalet som ut-
för hamnstatskontroller. THETIS-databasen 
kommer att ange inspektionsfrekvensen för 
fartyg samt de fartyg som i första hand ska 
inspekteras. Med hjälp av THETIS-databasen 
kommer man också att bedöma hur inspek-
tionsplikten fördelas mellan staterna varje år. 
Genom systemet får de myndigheter som ut-
för inspektioner förhandsinformation om vil-
ka fartyg som anländer till hamnarna och an-
karplatserna och kan bedöma fartygens be-
hov av inspektion. 

3 §. Övrig lagstiftning. I paragrafens 4 
mom. hänvisas det i informationssyfte till 
EU:s förordning om förbättrat sjöfartsskydd 
på fartyg och i hamnanläggningar och till la-
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gen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i 
hamnar som betjänar dem och om tillsyn 
över skyddet. Om definitionen av fartygssä-
kerhet utvidgas så att den enligt vad som an-
ges i 2 § 1 punkten även gäller sjöfartsskyd-
det, möjliggör detta att de tillsynsåtgärder 
som tillåts enligt tillsynslagen även kommer 
att gälla övervakningen av att ISPS-koden 
iakttas. Avsikten är att Trafiksäkerhetsverket 
ska övervaka iakttagandet av ISPS-koden 
med stöd av lagen om sjöfartsskydd på vissa 
fartyg och i hamnar som betjänar dem och 
om tillsyn över skyddet och i tillämpliga de-
lar även med stöd av tillsynslagen.  

4 §. Tillämpning av lagen på fartyg och re-
dare. Det föreslås att det till definitionen av 
tillämpningsområdet för fartyg i 1 mom. 1 
punkten ska fogas en hänvisning till besätt-
ningen på fartyg. Förslaget baserar sig på ar-
tikel 3.1 i PSC-direktivet. Sålunda ska in-
spektionerna av fartyg inte längre omfatta 
bara själva fartyget, utan också besättningen, 
dess boendeutrymmen och arbetsförhållan-
den samt behörigheter. 

5 §. Tillsynsmyndigheten. Det föreslås att 
paragrafrubriken anges i singularis. Enligt 1 
mom. ska Trafiksäkerhetsverket vara den till-
synsmyndighet som avses i lagen. Enligt det 
gällande 5 § 2 mom. är sjösäkerhetsdirektö-
ren vid Trafiksäkerhetsverket eller en av 
denne tillförordnad tjänsteman vid Trafiksä-
kerhetsverket tillsynsmyndighet. I Finland är 
staten och dess inrättningar, kommunerna, 
samkommunerna samt landskapet Åland och 
dess ämbetsverk offentliga myndigheter. Det 
föreslås att också paragrafens rubrik därför 
ska ändras.   

Arbetarskyddsmyndighetens representant 
kan vid behov självständigt utföra inspektio-
ner på fartyg i syfte att säkerställa att förplik-
telserna enligt arbetarskyddslagstiftningen 
iakttas på fartyget. Enligt 9 § i lagen ger ar-
betarskyddsmyndigheten på begäran Trafik-
säkerhetsverket handräckning i sådana situa-
tioner där Trafiksäkerhetsverket tar emot en 
anmälan om sjöpersonalens arbets- och lev-
nadsförhållanden, som hör till området för 
arbetarskyddslagstiftningen. Det kan särskilt 
överenskommas med Trafiksäkerhetsverket 
och arbetarskyddsmyndigheten om inspek-
tioner som utförs gemensamt eller andra 

samarbetsförfaranden som genomförs i form 
av handräckning.  

Det föreslås att det huvudsakliga innehållet 
i det gällande 5 § 1 mom. tas in i 2 mom. Av-
sikten är att tillsynen över att reglerna och 
bestämmelserna om fartygssäkerheten iakttas 
ska skötas av Trafiksäkerhetsverket. Det är 
fråga om en teknisk ändring som inte innebär 
någon ändring av befogenheterna. Det före-
slås att enligt momentet ska tillsynsmyndig-
heten utöver den uppgift som gäller lämnan-
det av anmälan enligt PSC-direktivet även 
sköta de inspektioner som avses i PSC-
direktivet och rådets direktiv 1999/35/EG om 
ett system med obligatoriska besiktningar för 
en säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och 
höghastighetspassagerarfartyg i reguljär tra-
fik, nedan besiktningsdirektivet. Utförandet 
av de inspektioner som avses i direktivet har 
redan i sin nuvarande form tolkats så att de 
med stöd av det gällande 5 § 1 mom. hör till 
Trafiksäkerhetsverket. Syftet med ändringen 
är att precisera Trafiksäkerhetsverkets upp-
gifter utan att föreslå ändringar av de nuva-
rande befogenheterna och rådande praxis.    

I 3 mom. nämns tjänstemännen vid Trafik-
säkerhetsverket som sådana i lagen avsedda 
inspektörer som utför de inspektioner som 
föreskrivs i lagen. Tjänstemännen vid Trafik-
säkerhetsverket och de regionala enheter som 
lyder under det utför inspektioner i enlighet 
med Trafiksäkerhetsverkets arbetsordning.  

Det föreslås att innehållet i det gällande 5 § 
3 mom. tas in i 4 mom. Vidare föreslås det 
att numret på bilagan till PSC-direktivet änd-
ras så att den motsvarar numreringen i 
bilagorna till det nya direktivet. Det nya 
PSC-direktivet innebar inte några ändringar i 
behörighetskraven för inspektörer, och så-
lunda är det fråga om en teknisk ändring. 
Dessutom föreslås det att det fogas en hän-
visning till de behörighetskrav enligt besikt-
ningsdirektivet som skiljer sig från behörig-
hetsvillkoren för inspektörer som utför in-
spektioner enligt PSC-direktivet. Det föreslås 
att momentet ändras så att det inte genom 
förordning av statsrådet ska föreskrivas om 
de bevis som gäller inspektörernas bemyndi-
gande, utan att ett bevis av tillsynsmyndighe-
ten framöver i överensstämmelse med artikel 
22.4 i PSC-direktivet ska uppfylla de uppgif-
ter som avses i kommissionens direktiv av 
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den 25 juni 1996 för fastställandet av en 
gemensam modell för ett identitetskort för 
inspektörer som utför hamnstatskontroll  En-
ligt den gällande paragrafen har det hittills 
inte utfärdats något statsrådsbeslut om inne-
hållet i beviset. Enligt kommissionens direk-
tiv ska identitetskortet åtminstone innehålla 
följande uppgifter: den utfärdande myndighe-
tens namn, innehavarens fullständiga namn, 
ett foto på innehavaren och innehavarens un-
derskrift samt en försäkran om att innehava-
ren är bemyndigad att utföra inspektioner en-
ligt de nationella lagar som har antagits i en-
lighet med direktivet. Identitetskortet ska 
dessutom innehålla en översättning till eng-
elska, om det språk som används på kortet 
inte är engelska. Detta krävs för att fartygets 
befälhavare eller besättningen ska kunna för-
säkra sig om inspektörens identitet.  

6 §. Inspektörens rättigheter. Det föreslås 
att ordet tillsynsmyndighet i paragrafrubri-
ken, det inledande stycket och 5 punkten 
ändras till inspektör. Detta är en följd av de 
ändringar som föreslås i 5 §, där Trafiksäker-
hetsverket definieras som tillsynsmyndighet 
och tjänstemännen vid Trafiksäkerhetsverket 
som inspektörer enligt lagen. Ändringarna 
innebär inga förändringar i nuvarande praxis. 

7 §. Utförande av inspektioner ombord. 
Det föreslås att den gällande 7 § delas upp i 
två separata paragrafer så att 7 § endast ska 
gälla utförandet av inspektioner och 8 § ska 
gälla inspektionsrapporter. Det föreslås att 2 
mom. ändras så att hänvisningen till 1978 års 
internationella konvention angående normer 
för sjöfolks utbildning, certifiering och vakt-
hållning förkortas till en hänvisning till 
STCW-konventionen. Förslaget är i linje 
med den föreslagna 2 § 5 c-punkten som in-
nehåller en definition av 1978 års internatio-
nella konvention angående normer för sjö-
folks utbildning, certifiering och vakthåll-
ning.  

I 3 mom. ändras tillsynsmyndigheten till 
inspektören. Detta följer av de ändringar som 
föreslås i 5 §, där Trafiksäkerhetsverkets 
fastställs till tillsynsmyndighet och tjänste-
männen vid Trafiksäkerhetsverket till inspek-
törer enligt lagen. Ändringarna innebär inga 
förändringar i nuvarande praxis. 

Det föreslås att till 4 mom. fogas en be-
stämmelse om att vid sidan om inspektion av 

fartygssäkerheten ska kvarhållandet av ett 
fartyg verkställas så att tillsynen inte orsakar 
onödig störning för fartygets drift. Förslaget 
baserar sig på artikel 19.8 i PSC-direktivet. 

Arbetarskyddsmyndighetens representant 
kan vid behov självständigt utföra inspektio-
ner på fartyg i syfte att säkerställa att fartyget 
iakttar förpliktelserna enligt arbetarskydds-
lagstiftningen. I enlighet med 9 § ger arbetar-
skyddsmyndigheten på begäran Trafiksäker-
hetsverket handräckning i sådana situationer 
där Trafiksäkerhetsverket tar emot en anmä-
lan om sjöfarares arbets- och levnadsförhål-
landen, som hör till området för arbetar-
skyddslagstiftningen. Det kan särskilt över-
enskommas med Trafiksäkerhetsverket och 
arbetarskyddsmyndigheten om inspektioner 
som utförs gemensamt eller andra samarbets-
förfaranden som genomförs i form av hand-
räckning.     

8 §. Inspektionsrapport. Det föreslås att be-
stämmelserna i den gällande 8 § om kontroll 
av redarens säkerhetsledningssystem och 
ledningsarrangemangen ombord stryks. Be-
stämmelser om detta finns för närvarande i 
lagen om fartygspersonal och säkerhetsorga-
nisation för fartyg (1687/2009), som trädde i 
kraft den 1 januari 2010, och i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 
336/2006 om genomförande av Internationel-
la säkerhetsorganisationskoden i gemenska-
pen och upphävande av rådets förordning 
(EG) nr 3051/95. 

I 1 mom. föreslås det att inspektören ska 
vara skyldig att utarbeta en inspektionsrap-
port om inspektionen av fartygssäkerheten 
och lämna den till fartygets befälhavare. Syf-
tet med momentet är att fastställa en allmän 
skyldighet att utarbeta en rapport om alla in-
spektioner av fartygssäkerheten, inklusive de 
flaggstatsinspektioner som gäller finska far-
tyg samt inspektionerna enligt PSC-direktivet 
och besiktningsdirektivet. Utarbetandet av en 
rapport och att den lämnas till fartygets be-
fälhavare är betydande händelser med tanke 
på redarens rättsskydd i synnerhet om det i 
rapporten konstateras brister och det utfärdas 
ett åläggande om åtgärder. Enligt det gällan-
de 7 § 5 mom. ska det utarbetas en inspek-
tionsrapport endast om inspektioner enligt 
PSC-direktivet och rapporten ska tillställas 
fartygets befälhavare. De förfaranden som 
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gäller inspektioner och utarbetandet av in-
spektionsrapporter kan anses uppfylla de 
villkor avseende förfarande och rättsskydd 
som avses i 39 § i förvaltningslagen 
(434/2003) som gäller inspektioner. 

Det föreslås att innehållet i det gällande 7 § 
5 mom. tas in i det föreslagna 2 mom. I fråga 
om inspektioner enligt PSC-direktivet ska det 
fortfarande utarbetas en inspektionsrapport i 
enlighet med bilaga IX till direktivet. Det fö-
reslås att till momentet fogas en skyldighet 
för inspektören att omedelbart överföra upp-
gifterna i inspektionsrapporten till den in-
spektionsdatabas som förvaltas av kommis-
sionen. Det är viktigt att uppgifterna om in-
spektionen överförs till databasen med tanke 
på dels tillsynen över att medlemsstaternas 
inspektionsplikt iakttas, dels den årliga för-
delningen av inspektionsplikten. Med stöd av 
uppgifterna i databasen fastställs dessutom 
fartygets riskprofil och inspektionsfrekven-
sen i fråga om fartyget samt övervakas det att 
de påkallade ändringar gällande fartyget eller 
de tillvägagångssätt som iakttas genomförs. 
Dessutom åläggs inspektören att dessutom se 
till att de uppgifter som överförts till databa-
sen bekräftas inom 72 timmar från det att in-
spektionen avslutats. Den tjänsteman inom 
Trafiksäkerhetsverkets organisation som står 
ovanför inspektören ska bekräfta de uppgifter 
om inspektionen som inspektören har sparat i 
databasen. Syftet med detta är att säkerställa 
att uppgifterna är riktiga. Förslaget baserar 
sig på artikel 24.3 i PSC-direktivet. 

Avsikten är att den skyldighet att utarbeta 
en inspektionsrapport som anges i 3 mom. 
ska gälla endast sådana i artikel 4 och 5 i be-
siktningsdirektivet nämnda inledande obliga-
toriska kontroller som överensstämmer med 
artikel 9 i besiktningsdirektivet. Avsikten är 
att det ska utarbetas en formbunden kontroll-
rapport om de kontroller som utförs enligt 
besiktningsdirektivet. En blankettmall för 
rapporten finns tills vidare på EMSA:s webb-
sidor. I fortsättningen kommer blankettmal-
len att finnas i inspektionsdatabasen.  

9 §. Myndigheter som är skyldiga att ge 
handräckning. Det föreslås att till 1 mom. 
fogas Trafikverket som en myndighet som är 
skyldig att ge handräckning. Trafikverket 
kommer att ha en viktig roll som den myn-
dighet inom fartygstrafiken som vägrar far-

tyg tillträde till en hamn eller ankarplats. Det 
föreslås att till momentet fogas en hänvisning 
till gränsbevakingslagen (578/2005). I 77 § 1 
mom. i gränsbevakningslagen anges grun-
derna för omfattningen av handräckningen 
och de situationer där handräckning ska ges. 
Prövningsrätten i fråga om lämnandet av 
handräckning ligger hos Gränsbevakningsvä-
sendet. 

Arbetarskyddsmyndigheten ger vid behov 
Trafiksäkerhetsverket handräckning i situa-
tioner där Trafiksäkerhetsverket tar emot en 
sådan anmälan om sjöfarares arbets- och lev-
nadsförhållanden som hör till området för ar-
betarskyddslagstiftningen. Det kan särskilt 
överenskommas med Trafiksäkerhetsverket 
och arbetarskyddsmyndigheten om inspek-
tioner som utförs gemensamt eller andra 
samarbetsförfaranden som genomförs i form 
av handräckning.  

11 §. Inspektion eller undersökning av far-
tyg. Det föreslås att det till paragrafen fogas 
ett nytt 2 mom. enligt vilket tillsynsmyndig-
heten åläggs att på utländska fartyg utföra en 
inledande inspektion enligt PSC-direktivet, 
om det på fartyget har utförts en sådan in-
spektion som avses i 1 mom. och det i sam-
band med den har framgått omständigheter 
som ger anledning att befara att fartyget eller 
dess utrustning befinner sig i ett sådant skick 
att de inte till väsentliga delar uppfyller kra-
ven i konventionen i fråga. Förslaget baserar 
sig på artikel 13.3 i PSC-direktivet.  

11 a §. Förhandsmeddelande. Det föreslås 
att 1 mom. ändras så att skyldigheten att 
lämna förhandsmeddelande ska gälla enstaka 
fartyg i stället för den allmänna anmälnings-
skyldighet enligt fartygsklass som tillämpas 
för närvarande. Avsikten är att fartygen väljs 
ut för utökad inspektion på basis av de upp-
gifter som förts in i inspektionsdatabasen. 
Parisavtalets webbsidor innehåller en för-
teckning med kontaktuppgifter till de myn-
digheter som ska tillställas förhandsmedde-
landet i var och en av de stater som har un-
dertecknat Parisavtalet. I Finland ska för-
handsmeddelandet och ett meddelande om 
fartygets faktiska ankomst- och avgångstid 
lämnas via PortNet-systemet, som är ett in-
formationssystem för hamntrafiken som för-
valtas av Trafikverket. PortNet uppdaterar 
uppgifterna om ankommande fartyg till 
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THETIS-databasen, där de finns tillgängliga 
för Trafiksäkerhetsverkets inspektörer.    

Avsikten är att fartygets befälhavare eller 
redaren ska ha ansvar för lämnandet av upp-
gifterna. Förslaget baserar sig på artikel 9 i 
PSC-direktivet. I praktiken kan uppgifterna 
dock lämnas av någon annan än befälhavaren 
eller redaren. Fartygets representant eller 
ombud kan vara sådana personer. Av farty-
gets representant krävs att denne ska ha regi-
strerat sig i det finska handelsregistret. Van-
ligtvis svarar representanten för fartygets 
myndighetsavgifter. Fartygets ombud kan 
också vara ett företag eller en person i utlan-
det. Det är viktigt att uppgifterna tas emot 
rättidigt för att Trafiksäkerhetsverket ska 
kunna bedöma fartygets behov av inspektion. 
Däremot ska fartygets representant eller om-
bud ha ansvar för att meddela fartygets fak-
tiska ankomst- och avgångstid. Fartyget fak-
tiska ankomsttid är den tidpunkt då fartyget 
har ankrats eller förtöjts vid kaj. På motsva-
rande sätt är den faktiska angångstiden är den 
tidpunkt då fartyget har lossats från kajen el-
ler då ankaret lyfts. 

Enligt artikel 14 i PSC-direktivet kan ut-
ökad inspektion utföras på fartyg med hög 
riskprofil eller som på basis av sin ålder om-
fattas av effektiviserad tillsyn. Utökad in-
spektion kan utföras på passagerarfartyg, ol-
jetankfartyg, gastankfartyg, kemikalietank-
fartyg och bulkfartyg som är över 12 år gam-
la. Utökad inspektion kan också utföras på 
andra över 12 år gamla fartyg som på basis 
av sin riskprofil förknippas med stor säker-
hetsrisk och då faktorer av högsta prioritet el-
ler oförutsebara faktorer föreligger. Fartyg 
som har förelagts tillträdesförbud kan också 
bli föremål för utökad inspektion.  

I bilaga III till PSC-direktivet anges det att 
till tillsynsmyndigheten ska lämnas bl.a. 
uppgifter om fartygets identifieringsuppgifter 
och beräknad liggetid, i fråga om tankfartyg 
uppgifter om konstruktion, i fråga om last- 
och barlasttankar uppgifter om tillstånd samt 
uppgifter om lastens volym och art. Dessut-
om ska uppgifter lämnas om den planerade 
verksamheten under tiden i anlöpshamnen el-
ler vid ankarplatsen, om planerade lagstad-
gade besiktningar och omfattande underhålls- 
eller reparationsarbeten samt om datumet för 
senaste utökade inspektion inom området för 

Parisavtalet. Ändringarna baserar sig på arti-
kel 9 i PSC-direktivet.  

Enligt 2 mom. ska Trafiksäkerhetsverket 
underrätta befälhavaren på eller redaren för 
ett fartyg som har lämnat förhandsmeddelan-
de i det fall att en utökad inspektion inte 
kommer att göras på fartyget. Bekräftelsen är 
viktig för fartyget för att dess befälhavare el-
ler redaren ska kunna bedöma fartygets lig-
getid och vid behov anpassa tidtabellen efter 
dessa omständigheter. Förslaget baserar sig 
på artikel 14.3 i PSC-direktivet.  

11 b §. Utökad inspektion. Det föreslås att 
den gällande paragrafen ändras så att enligt 1 
mom. ska Trafiksäkerhetsverket utföra en ut-
ökad inspektion på ett fartyg om det hör till 
fartyg av prioritet I enligt den urvalsordning 
som anges i PSC-direktivet och fartygets 
riskprofil är hög i enlighet med vad som an-
ges i punkt 3A i del II i bilaga I till PSC-
direktivet och det inte har inspekterats under 
de senaste sex månaderna. Om ett fartyg av 
prioritet I är ett passagerarfartyg, olje-, gas 
eller kemikalietankfartyg eller bulkfartyg 
som är äldre än 12 år och har en normal risk-
profil och inte har inspekterats under de se-
naste sex månaderna, ska Trafiksäkerhets-
verket också i dessa fall utföra en utökad in-
spektion av fartyget.  

På passagerarfartyg, olje-, gas- eller kemi-
kalietankfartyg eller bulkfartyg som är äldre 
än 12 år ska det dessutom efter inspektörens 
yrkesmässiga prövning utföras en utökad in-
spektion då en faktor av högsta prioritet som 
avses i punkt 2A i del II i bilaga I till PSC-
direktivet gäller och fartyget har en hög risk-
profil. Till faktorer av högsta prioritet hör 
olika slags säkerhetsskäl och miljöförseelser, 
olyckor, myndighetsrapporter eller brister i 
uppgifterna om fartyget.  

På fartyg som enligt punkt 3B i del II i bi-
laga I till PSC-direktivet hör till fartyg av 
prioritet II ska utföras en utökad inspektion, 
om fartyget har en hög riskprofil och det inte 
har inspekterats under de senaste fem måna-
derna. Om ett fartyg av prioritet II är ett pas-
sagerarfartyg, olje-, gas eller kemikalietank-
fartyg eller bulkfartyg som är äldre än 12 år 
och fartyget har en normal riskprofil och inte 
har inspekterats under de senaste tio måna-
derna, ska Trafiksäkerhetsverket också i des-
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sa fall utföra en utökad inspektion av farty-
get.  

På ett passagerarfartyg, olje-, gas- eller 
kemikalietankfartyg eller bulkfartyg som är 
äldre än 12 år och har en låg riskprofil och 
inte har inspekterats under de senaste 24 må-
naderna ska Trafiksäkerhetsverket utföra en 
utökad inspektion. På passagerarfartyg, olje-, 
gas eller kemikalietankfartyg eller bulkfartyg 
som är äldre än 12 år ska det dessutom efter 
inspektörens yrkesmässiga prövning utföras 
en utökad inspektion då en oförutsedd faktor 
som avses i punkt 2B i del II i bilaga I till 
PSC-direktivet gäller och fartyget har en hög 
riskprofil. Oförutsedda faktorer gäller när ett 
fartyg inte har följt IMO:s rekommendation 
om navigering genom inloppet till Östersjön, 
erkännandet för en tidigare erkänd organisa-
tion som certifierat fartyget återkallas, farty-
get har gjort sig skyldig till uppenbara över-
trädelser av reglerna, fartyget inte har iaktta-
git anmälningsplikten, fartyget varit föremål 
för motiverade rapporter, fartyget inte har in-
spekterats under en tid av tre månader, farty-
get har brister som inte har åtgärdats, pro-
blem som hänför sig lasten, särskilt om den 
är farlig och giftig, sådan drift av fartyget 
som innebär fara för personer, egendom eller 
miljön och insikt om riskfaktorer som avvi-
ker från vad som har registrerats. 

I 2 mom. föreskrivs att ett fartyg ska hållas 
kvar i hamnen tills dess att en utökad inspek-
tion har utförts, om inte något annat följer av 
de kontrollåtgärder som anges i lagen om 
sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar 
som betjänar dem och om tillsyn över skyd-
det (485/2004). De tillsynsmyndigheter som 
avses i lagen kan i situationer som anges i 5, 
6 och 7 § i lagen vidta kontrollåtgärder som 
avses i kapitel XI-2 regel 9 punkterna 1.2 och 
1.3 i SOLAS-konventionen, om det finns 
grundad anledning att befara att fartyget inte 
uppfyller bestämmelserna i EU:s förordning 
om sjöfartsskydd och att fartyget medför sä-
kerhetsrisker eller att fartyget är utsatt för ett 
säkerhetshot eller ett säkerhetstillbud. Avvis-
ning av fartygets från hamnen hör till kon-
trollåtgärderna. Fartygets redare eller befäl-
havare ska se till att det i fartygets tidtabell 
reserveras tillräckligt med tid för en utökad 
inspektion. Förslaget baserar sig på artikel 
14.2 i PSC-direktivet. 

11 c §. Obligatorisk inspektion. För att en 
medlemsstat ska fullgöra sin årliga inspek-
tionsplikt ska den enligt artikel 5 i PSC-
direktivet inspektera alla fartyg av prioritet I. 
Fartygets prioritetsklass fastställs utifrån far-
tygets riskprofil. Riskprofilen fastställs au-
tomatiskt utifrån de uppgifter som samlats in 
i inspektionsdatabasen och de kalkylscheman 
som ansluter sig till det omarbetade inspek-
tionssystemet. Medlemsstaterna har sålunda 
inte prövningsrätt i fråga om inspektionen av 
ett fartyg. I kalkylschemat beaktas de an-
märkningar och kvarhållanden som gäller 
fartyget. Fartygets riskprofil påverkas dess-
utom av flaggstatens, den erkända organisa-
tionens och redarens verksamhet.  

Obligatoriska periodiska inspektioner ska 
utföras med i förväg bestämda intervall. På 
fartyg med hög riskprofil ska en periodisk in-
spektion utföras med minst sex månaders in-
tervall. Ju lägre riskprofil ett fartyg har, desto 
mer sällan ska periodiska inspektioner utfö-
ras på fartyget. På fartyg med normal risk-
profil ska en periodisk inspektion utföras 
med 12 månaders intervall och på fartyg med 
låg riskprofil minst med tre års intervall.  

Varje fartyg oberoende av fartygets risk-
profil omvandlas till ett fartyg av prioritet I 
och ska inspekteras i den första hamn dit det 
anländer, om en sådan faktor av högsta prio-
ritet som avses i punkt 2A i del I i bilaga I till 
PSC-direktivet yppas. Till faktorer av högsta 
prioritet räknas olika slags säkerhets- och 
miljöförseelser, olyckor, myndighetsanmäl-
ningar eller brister i fartygets uppgifter. I mo-
tiveringen till 11 b § finns en förteckning på 
oförutsedda faktorer. 

11 d §. Uppskjutande av obligatoriska in-
spektioner. I paragrafen anges de situationer 
där Trafiksäkerhetsverket kan skjuta upp en 
obligatorisk periodisk inspektion enligt 11 c 
§ till en senare tidpunkt. Enligt 1 mom. 1 
punkten kan Trafiksäkerhetsverket skjuta upp 
en inspektion om den kan utföras i en finsk 
hamn eller vid en finsk ankarplats inom 15 
dagar och fartyget under den tiden inte besö-
ker någon annan hamn inom EU eller områ-
det för Parisavtalet. Regeln gäller fartyg som 
går i trafik till hamnar utanför EU och områ-
det för Parisavtalet samt fartyg som utför ar-
betsuppgifter på öppna havet, såsom installe-
rande av gasrör, isbrytning eller servicearbe-
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ten på oljeplattformar, och som återvänder 
till samma hamnstat från vilken de avgick. 
Då ska det att en inspektion inte utförs inte 
betraktas som en försummelse av inspek-
tionsplikten, förutsatt att uppgiften om att in-
spektionen skjuts upp sparas i inspektionsda-
tabasen. Förslaget motsvarar artikel 8.1 a i 
PSC-direktivet.  

Enligt 1 mom. 2 punkten kan en inspektion 
skjutas upp om Trafiksäkerhetsverket på för-
hand har kommit överens med en EU-
medlemsstat eller en stat som har underteck-
nat Parisavtalet om att inspektionen utförs i 
detta land inom 15 dagar. Inte heller i detta 
fall ska det att inspektionen inte utförs be-
traktas som en försummelse av inspektions-
plikten, förutsatt att uppgiften om att inspek-
tionen skjuts upp sparas i inspektionsdataba-
sen. Förslaget motsvarar artikel 8.1 b i PSC-
direktivet.   

Enligt 1 mom. 3 punkten kan Trafiksäker-
hetsverket skjuta upp en inspektion om farty-
get endast anlöper en ankarplats i Finland 
och Trafiksäkerhetsverket har försäkrat sig 
om att inspektionen inom 15 dagar kan utfö-
ras i någon annan hamn inom EU eller områ-
det för Parisavtalet. Förslaget motsvarar arti-
kel 8.3 a i PSC-direktivet. I sådana situatio-
ner förutsätts det inte att Trafiksäkerhetsver-
ket på förhand har kommit överens om utfö-
rande av inspektionen. Trafiksäkerhetsverket 
ska endast försäkra sig om att fartyget i en-
lighet med den ruttplan som det meddelat 
inom 15 dagar kommer att besöka en sådan 
hamn inom EU eller området för Parisavtalet 
där inspektionen kan utföras. Om inspektio-
nen likväl inte utförs inom 15 dagar i en 
hamn i någon annan EU-stat eller en stat som 
har undertecknat Parisavtalet ska uppskju-
tandet av inspektionen betraktas som en 
överträdelse av inspektionsplikten. Sålunda 
är uppskjutandet av en inspektion förknippat 
med en risk. 

Enligt 2 mom. ska tillsynsmyndigheten 
spara uppgifterna om uppskjutande av in-
spektionen och grunderna för detta i inspek-
tionsdatabasen. Annars ska försummelse att 
utföra inspektionen betraktas som en över-
trädelse av den årliga inspektionsplikten. 
Förslaget baserar sig på artikel 8.1 a i PSC-
direktivet. 

11 e §. Undantag. Det föreslås att den gäl-
lande 11 c §, som gäller undantag, numreras 
på nytt och ändras så att den motsvarar arti-
kel 8.2 a och b samt artikel 8.3 b och c i 
PSC-direktivet. Enligt 1 mom. kan en obliga-
torisk inspektion utebli om Trafiksäkerhets-
verket anser att inspektionen skulle äventyra 
säkerheten för de personer som nämns i 1 
mom. eller äventyra fartygets eller hamnens 
säkerhet eller skada den marina miljön. En 
inspektion kan också utbli, om fartyget anlö-
per hamnen nattetid annars än i reguljär tra-
fik. Om ett fartyg regelbundet anlöper ham-
nen nattetid ska tillsynsverket försäkra sig 
om att fartyget inspekteras på ett ändamåls-
enligt sätt. En obligatorisk inspektion kan 
dessutom utebli, om fartyget anlöper en an-
karplats endast nattetid eller fartygets besök i 
hamnen eller vid ankarplatsen varar en så 
kort tid att en inspektion inte kan utföras på 
ett tillfredsställande sätt. I 2 § 32 punkten i 
propositionen finns ett förslag till definition 
av begreppet nattetid.  

Enligt 2 mom. ska tillsynsmyndigheten 
spara uppgifterna om och grunderna för en 
utebliven inspektion i inspektionsdatabasen. 
Annars ska det faktum att inspektionen inte 
utförs betraktas som en överträdelse av den 
årliga inspektionsplikten. 

14 §. Kvarhållande av fartyg, driftsin-
skränkning och förbud att använda utrust-
ning, anordning, rutin eller arrangemang 
ombord. Det föreslås att det till 1 mom. fogas 
väsentlig skada för hälsan som en av de bris-
ter som kan framgå i samband med en in-
spektion och med stöd av vilken Trafiksäker-
hetsverket ska hålla kvar ett utländskt fartyg. 
Förslaget baserar sig i princip på artikel 19.2 
i PSC-direktivet. I direktivet används ut-
trycket otvetydig fara för liv. Detta kan tol-
kas så att det betyder sådana faror som tyd-
ligt kan skönjas, men som inte nödvändigtvis 
är allvarliga. Ändå kan uttrycket också tolkas 
så att om en fara klart kan skönjas, är den 
samtidigt också allvarlig. Det föreslås att 
man i bestämmelsen ska fokusera sig på hur 
väsentlig faran är, så att man tydligt anger att 
det är fråga om en sådan fara för hälsan som 
inte kan betraktas som ringa. Kvarhållande 
av ett fartyg är ett i den grad allvarligt ingri-
pande i fartygets verksamhet att det måste 
betraktas som en åtgärd som inte ska tillgri-
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pas på ringa grunder. En sådan fara för män-
niskoliv som avses i den gällande lagen kan 
redan med stöd av motiveringen till paragra-
fen (RP 344/2004 rd) anses täcka fara för 
hälsan, om det är fråga om en sådan möjlig-
het till väsentlig fara för hälsan som kan jäm-
ställas med fara för människoliv till följd av 
drift av fartyget eller en del av det. Ändring-
en syftar inte till att ändra gällande tolkning.  

Det föreslås att 3 mom. ändras så att ett be-
slut om kvarhållande av ett fartyg omedelbart 
ska meddelas till flaggstatens förvaltning el-
ler till flaggstatens konsul eller närmaste di-
plomatiska reprsentant. Förslaget baserar sig 
på artikel 19.6 i PSC-direktivet. 

14 b §. Avsaknad av färdskrivare eller i 
ISM-reglerna avsedda dokument. Det före-
slås att paragrafen ändras så att man i stället 
för att hänvisa till bilaga XII till PSC-
direktivet hänvisar till Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/59/EG om inrättan-
de av ett övervaknings- och informationssy-
stem för sjötrafik i gemenskapen och om 
upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG. I 
punkt II i bilaga II till direktivet definieras de 
fartygsklasser där ett färdskrivarsystem är 
obligatoriskt. Kapitel V i ISM-koden som 
gäller färdskrivarsystem och finns i SOLAS-
konventionen har i Finland satts i kraft ge-
nom lag 1358/2002 och republikens presi-
dents förordning 46/2003. För finska fartygs 
vidkommande säkerställer man vid inspek-
tionen att fartyget har en sådan färdskrivare 
som krävs i koden. Förslaget baserar sig på 
artikel 19.4 i PSC-direktivet. 

14 c §. Förbud mot tillträde till hamn. De 
allt strängare tillsynsåtgärderna i fråga om 
fartyg är en central del av det nya inspek-
tionssystemet enligt PSC-direktivet. Syftet 
med systemet är att man försöker få bort så-
dana undermåliga fartyg som är förknippade 
med risker och inte uppfyller kraven enligt 
internationella konventioner och koder från 
EU:s vattenområden. Om ett fartyg inte upp-
fyller de villkor som ställs på grundval av in-
ternationella konventioner ska dess tillträde 
till en hamn eller ankarplats vägras på det 
sätt som anges i paragrafen. Tillträdesförbu-
det ska efter en viss tid på ansökan upphävas, 
om fartyget då uppfyller de internationella 
krav som ställs på det. Upphävandet av ett 
tillträdesförbud innebär att fartyget igen kan 

gå i trafik på EU:s vatten under förutsättning 
att det har konstaterats uppfylla de interna-
tionella krav som ställs på det. Enligt försla-
get har de tillträdesförbud som meddelas ett 
fartyg dock kumulativa effekter på så sätt att 
då fartyget har meddelats ett visst antal till-
trädesförbud ska fartyget permanent vägras 
tillträde till en hamn eller ankarplats. De ku-
mulativa effekterna av också de tillträdesför-
bud som har upphävts kan motiveras så, att 
fartyget upprepade gånger har försatts i ett 
sådant skick att det inte uppfyller de interna-
tionella krav som ställs på det. Tillträdesför-
bud är ett myndighetsbeslut i vilket den som 
förbudet berör kan söka ändring enligt 5 kap. 
i lagen. Om ett tillträdesförbud upphävs på 
grund av besvär ska förbudet inte ha några 
kumulativa effekter, eftersom ändringssö-
kandet annars förblir utan verkan. 

Det föreslås att paragrafrubriken ändras till 
förbud mot tillträde till hamn. Detta beskri-
ver bättre det inspektionssystem där ett till-
trädesförbud riktar sig till fartygets komman-
de fart inom EU och området för Parisavtalet.  

Det föreslås att det inledande stycket i pa-
ragrafen ändras så Trafiksäkerhetsverket ska 
vägra ett utländskt fartyg tillträde till en finsk 
hamn och även till en finsk ankarplats. Väg-
ran ska gälla alla fartyg i kommersiell trafik. 
Fartyg som främst kommer i fråga är lastfar-
tyg, gas- och kemikalietankfartyg, oljetank-
fartyg, bulkfartyg och passagerarfartyg. Ock-
så fartyg av annat slag kan komma i fråga om 
det används i handelssjöfart. Inspektionsplik-
ten omfattar i regel också fartyg vid ankar-
plats. Förslaget baserar sig på artikel 16 i 
PSC-direktivet. Den föreslagna 2 § 28 punk-
ten innehåller en definition av fartyg vid an-
karplats.   

I 1 mom. 1 punkten föreslås det att hänvis-
ningen till Parisavtalets årliga rapport ska er-
sättas med en hänvisning till den gråa lista 
om klassificering av flaggstaterna som god-
känns enligt Parisavtalet och offentliggörs av 
kommissionen varje år. Uppgifterna i listan 
baserar sig på de uppgifter som registrerats i 
inspektionsdatabasen. Listan är offentlig. Det 
föreslås att till 1 mom. 1 punkten ska vid si-
dan om kvarhållande av fartyg som grund för 
vägran av tillträde för fartyg fogas förhind-
rande av ett fartygs fart på basis av besikt-
ningsdirektivet. Dessutom föreslås det att 
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EU-området och området för Parisavtalet ska 
utgöra det område inom vilket kvarhållande 
av fartyg eller förhindrande av ett fartygs fart 
ska räknas till villkoren för ett tillträdesför-
bud. Förslaget baserar sig på artikel 16.1 i 
PSC-direktivet. 

Det föreslås att hänvisningen till Parisavta-
lets rapport i 1 mom. 2 punkten ska ersättas 
med en hänvisning till den svarta lista om 
klassificering av flaggstaterna som godkänns 
enligt Parisavtalet och offentliggörs av 
kommissionen varje år. Listan är offentlig. 
Skillnaden mellan den gråa lista och den 
svarta lista som nämns i 1 mom. 1 punkten 
baserar sig på antalet anmärkningar i förhål-
lande till antalet inspektioner. Uppgifterna i 
listan baserar sig på de uppgifter som regi-
strerats i inspektionsdatabasen. Det föreslås 
att till 1 mom. 2 punkten ska vid sidan om 
kvarhållande av fartyg som grund för vägran 
av tillträde för fartyg fogas förhindrande av 
ett fartygs fart på basis av besiktningsdirekti-
vet. Dessutom föreslås det att EU-området 
och området för Parisavtalet ska utgöra det 
område inom vilket kvarhållande av fartyg 
eller förhindrande av ett fartygs fart ska räk-
nas till villkoren för ett tillträdesförbud. Lik-
som i 1 mom. 1 punkten ska ett tillträdesför-
bud utfärdas efter att fartyget har kvarhållits 
och kvarhållandet föregås av två tidigare 
kvarhållanden eller beslut om förhindrande 
av fart under de föregående 36 månaderna. 
Detta innebär en ändring i den gällande lagen 
enligt vilken ett fartyg ska förhindras tillträde 
till hamn om det har kvarhölls en gång under 
de senaste 36 månaderna. Förslaget baserar 
sig på artikel 16.1 i PSC-direktivet.  

I 2 mom. föreslås det att Trafiksäkerhets-
verket på ansökan av fartygets ägare eller re-
daren ska upphäva ett tillträdesförbud som 
utfärdats i enlighet med 1 mom., om farty-
gets ägare eller redaren lägger fram bevis på 
att fartyget uppfyller de villkor som anges i 
punkt 3—9 i bilaga VIII till PSC-direktivet. 
Upphävandet av ett tillträdesförbud förutsät-
ter bl.a. att flaggstatens administration lägger 
fram bevis på att fartyget till fullo uppfyller 
kraven i konventionerna, att klassificerings-
sällskapet har intygat at fartyget uppfyller 
klassificeringsvillkoren och att den myndig-
het som har utfärdat tillträdesförbudet har ut-
fört en sådan utökad inspektion av fartyget 

som har omfattat åtminstone alla de faktorer 
gällande utökad inspektion av riskområden 
som anges i bilaga VII till PSC-direktivet. Ett 
tillträdesförbud ska dock inte kunna upphä-
vas förrän tre månader har förflutit från det 
att förbudet utfärdades. Detta ska gälla även 
om fartyget redan tidigare uppfyller de vill-
kor som anges i bilaga VII. Detta innebär en 
ändring av den gällande lagen, eftersom det i 
det gällande 14 c § 2 mom. inte anges någon 
tidsfrist för förhindrandet av tillträde. Försla-
get baserar sig på artikel 16.2 i PSC-
direktivet.   

Det föreslås att 3 mom. ska tillämpas på si-
tuationer där ett fartyg kvarhålls och fartyget 
meddelas sitt andra tillträdesförbud. Grun-
derna för vägran till tillträde föreslås vara de-
samma som i 1 mom. 1 och 2 punkten. Så-
lunda ska också senare upphävda tillträdes-
förbud betraktas som tillträdesförbud. Trafik-
säkerhetsverket ska på ansökan av fartygets 
ägare eller redaren upphäva tillträdesförbudet 
tidigast 12 månader från det att förbudet ut-
färdades, om fartygets ägare eller redaren 
lägger fram bevis på att fartyget uppfyller de 
villkor som anges i punkt 3—9 i bilaga VIII 
till PSC-direktivet. I motiveringen till 3 
mom. redogörs det för dessa villkor. Ett till-
trädesförbud ska inte kunna upphävas förrän 
12 månader har förflutit från det att tillträdes-
förbudet meddelades, även om fartyget tidi-
gare skulle uppfylla de ovan angivna villkor 
som avses i bilaga VIII till PSC-direktivet. 
Jämfört med det första tillträdesförbudet är 
karenstiden fyrfaldig. Förslaget baserar sig 
på artikel 16.2 i PSC-direktivet. 

Det föreslås att 4 mom. ska tillämpas på si-
tuationer där ett fartyg kvarhålls och fartyget 
då har meddelats två tidigare tillträdesförbud. 
Då ska Trafiksäkerhetsverket vägra fartyget 
tillträde till hamnen eller ankarplatsen för en 
tid av 24 månader. Som tillträdesförbud räk-
nas också tillträdesförbud som har upphävts 
senare. Om ett fartyg 24 månader efter att ett 
tillträdesförbud meddelades uppfyller de 
villkor som anges i punkt 3—9 i bilaga VIII 
till PSC-direktivet, dess flaggstat inte finns 
på den svarta eller gråa lista som kommissio-
nen offentliggör varje år, fartyget har sådana 
lagstadgade certifikat och klasscertifikat som 
utfärdats av en EU-medlemsstats förvaltning 
eller en erkänd organisation och det bolag 
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som förvaltar fartyget uppvisar en hög pre-
stationsnivå, ska Trafiksäkerhetsverket på 
ansökan av fartygets ägare eller redaren upp-
häva tillträdesförbudet. I motiveringen till 3 
mom. redogörs det för dessa villkor. 

I artikel 16.3 i PSC-direktivet anges en EU-
medlemsstats behöriga myndighet inte som 
ett sådant organ vars lagstadgade certifikat 
och klasscertifikat skulle utgöra en förutsätt-
ning för att upphäva ett tillträdesförbud. Det-
ta är förståeligt ur den synvinkeln att de fles-
ta staterna har delegerat beviljandet av certi-
fikat och klasscertifikat till de erkända orga-
nisationerna. Så är fallet också i EU, där åt-
minstone Finland och Sverige är två av de få 
medlemsländer som har myndigheter som 
själva beviljar certifikaten och klasscertifika-
ten. För att ett fartyg som seglar under exem-
pelvis svensk flagg ska kunna fylla de villkor 
som nämns i momentet måste Trafiksäker-
hetsverket kunna godkänna certifikat och 
klasscertifikat utfärdade av den behöriga 
myndigheten i Sverige. På motsvarande sätt 
ska Sverige och andra EU-medlemsländer 
kunna godkänna dokument som har utfärdats 
av Trafiksäkerhetsverket. Enligt propositio-
nen ska endast certifikat och klasscertifikat 
som har utfärdats av de behöriga myndighe-
terna i EU-medlemsländerna och i de länder 
som undertecknat Parisavtalet kunna god-
kännas. Av fartyg som seglar under ett sådant 
lands flagg som inte hör till EU eller området 
för Parisavtalet ska sålunda krävas ett certifi-
kat och klasscertifikat som beviljats av ett 
godkänt klassificeringssällskap. Detta är vik-
tigt för att möjliggöra en tillräcklig myndig-
hetstillsyn.  

Prestationsnivån hos det bolag som förval-
tar fartyget är en av de delfaktorer som be-
stämmer riskprofilen för fartyg enligt punkt 1 
i del I i bilaga I till PSC-direktivet. Om det 
bolag som äger fartyget uppvisar en hög pre-
stationsnivå i förhållande till kvarhållande-
frekvensen för bolagets fartyg inom EU eller 
området för Parisavtalet, anses fartyget utgö-
ra en lägre risk. På motsvarande sätt anses 
fartyget utgöra en större risk, om bolagets 
prestationsnivå är låg eller mycket låg.  

Enligt 5 mom. ska Trafiksäkerhetsverket 
permanent vägra ett fartyg tillträde till en 
finsk hamn, om fartyget inte inom den tid på 
24 månader som nämns i 4 mom. uppfyller 

de angivna villkoren. Förslaget baserar sig på 
artikel 16.3 i PSC-direktivet. Syftet med 
permanent vägran av tillträde är att sådana 
fartyg som trots upprepade tillsynsåtgärder 
inte uppfyller bestämmelserna i internationel-
la konventioner och koder och sålunda utgör 
en risk med tanke på fartygssäkerheten kan 
hållas borta från finska hamnar och ankar-
platser.   

PSC-direktivet innehåller inte några be-
stämmelser om när ett permanent tillträdes-
förbud upphör att gälla. Ett permanent tillträ-
desförbud utgör sålunda en belastning för 
fartyget under hela dess livscykel oberoende 
av om fartygets brister avhjälps helt och hål-
let i ett senare skede, t.ex. på initiativ av en 
ny ägare. Sålunda har ett permanent tillträ-
desförbud följder för fartygets ägare eller re-
dare i fråga om både fartygets verksamhet 
och ekonomi. Fartyget har dock varit föremål 
för sju tidigare kvarhållanden och har medde-
lats tre tillträdesförbud för viss tid, och därför 
kan en permanent vägran av tillträde inte 
komma som en överraskning. Med tanke på 
de kumulativa påföljderna har kvarhållandet 
av ett fartyg en viktig betydelse. I propositio-
nen förslås det inga ändringar av villkoren 
för att hålla kvar ett fartyg med undantag av 
förslaget om att till 14 § 1 mom. foga ut-
trycket väsentlig fara för hälsan. Med tanke 
på en rättvis behandling av fartyg är det vik-
tigt att ett kvarhållande av ett fartyg görs på 
samma grunder i EU-medlemsstaterna och de 
stater som har undertecknat Parisavtalet. 
EMSA har också satsat på utbildningen av 
inspektörer. Fartygets ägare kan söka ändring 
i ett tillträdesförbud med stöd av bestämmel-
serna i lagens 5 kap. I anslutning till Parisav-
talet finns det också en panel som prövar be-
svär som anförts med anledning av hamnsta-
ternas tillsynsåtgärder. År 2009 behandlade 
panelen sammanlagt sex fall. 

Enligt 6 mom. ska Trafiksäkerhetsverket 
permanent vägra ett fartyg tillträde till en 
finsk hamn eller ankarplats, om verket håller 
kvar fartyget och det har meddelats tre tidi-
gare tillträdesförbud. Förslaget baserar sig på 
artikel 16.4 i PSC-direktivet. Grunderna för 
att meddela ett permanent tillträdesförbud 
avviker från det som anges i 5 mom. i det 
hänseendet att ett tillträdesförbud som med-
delats på det sätt som anges i 5 mom. upp-
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hävs om fartyget 24 månader senare uppfyl-
ler de villkor som nämns i 5 mom., men far-
tyget senare i samband med ett besök i en 
hamn eller vid en ankarplats på nytt utsätts 
för ett kvarhållande. Också i detta fall leder 
ett tredje tillträdesförbud till en permanent 
vägran av tillträde med den skillnaden att en 
permanent vägran av tillträde förutsätter att 
fartyget kvarhålls, medan villkoret för en 
permanent vägran enligt 6 mom. är att farty-
get inte inom 24 månader har iståndsatts i ett 
sådant skick att det uppfyller kraven i de in-
ternationella konventionerna och koderna. 

I 7 mom. föreslås det att tillträdesförbudet 
ska gälla omedelbart efter att ett utländskt 
fartyg har meddelats tillstånd att lämna den 
hamn eller ankarplats där fartyget har kvar-
hållits och där tillträdesförbudet för fartyget 
har utfärdats. Trafiksäkerhetsverket kan krä-
va att de brister som lett till kvarhållandet har 
avhjälpts innan fartyget ges tillstånd att läm-
na hamnen eller ankarplatsen. Sålunda ska 
fartyget framöver förbjudas tillträde till en 
finsk hamn eller ankarplats. Förslaget baserar 
sig på artikel 16.1 i PSC-direktivet.    

Enligt 8 mom. ska Trafiksäkerhetsverket 
säkerställa att ett utländskt fartyg inte ges 
tillträde till en finsk hamn eller ankarplats, 
om en behörig myndighet i en EU-
medlemsstat har vägrat fartyget tillträde till 
en hamn eller ankarplatser i staten. I prakti-
ken tillåter den myndighet som utövar tillsyn 
över fartygssäkerheten inte att fartyget kom-
mer ut på farleden. I sista hand är det gräns-
bevakningsväsendet som förhindrar fartygets 
tillträde till en hamn eller ankarplats. I 9 § fö-
reskrivs det om myndigheter som är skyldiga 
att ge handräckning. Förslaget baserar sig på 
artiklarna 16.1, 16.3 och 16.4 i PSC-
direktivet. Sålunda har ett tillträdesförbud 
som meddelats av en behörig myndighet i en 
EU-medlemsstat effekter för hela EU-
området, om ett fartyg tredje gången har väg-
rats tillträde för en tid av 24 månader eller 
om fartyget permanent vägras tillträde. Syftet 
med detta är att få undermåliga fartyg ur tra-
fik på hela EU:s havsområde. 

I 9 mom. uppdateras det gällande 14 c § 2 
mom. i fråga om hänvisningarna till en arti-
kel i PSC-direktivet och till tillsynsmyndig-
heten. 

Avsikten är att 10 mom. ska motsvara 3 
mom. i den gällande paragrafen. 

18 §. Begäran om omprövning och besvär. 
Det föreslås att 4 mom. ändras så att termino-
login i momentet ska motsvara den termino-
logi i fråga om tillträdesförbud för fartyg 
som används i propositionen. 

19 §. Inverkan av begäran om omprövning 
eller ändringssökande på beslut. Det föreslås 
att 1 mom. 2 punkten ändras så att den i fråga 
om terminologin ska motsvara de ändringar 
gällande tillträdesförbud för fartyg som före-
slås i 14 c §. Det föreslås att 1 mom. 3 punk-
ten ändras så att den bestämmelse som möj-
liggör förbud mot verkställighet flyttas till 
det inledande stycket. Denna ändring följer 
av att bestämmelsen ska gälla alla situationer 
som anges i 1—3 punkten. Enligt 2 mom. ska 
tillsynsmyndigheten inom 24 timmar i in-
spektionsdatabasen korrigera uppgifterna om 
ett sådant beslut om kvarhållande av eller 
tillträdesförbud för ett fartyg som ändras till 
följd av en begära om omprövning. Förslaget 
baserar sig på artikel 20.4 b i PSC-direktivet. 
Fartyget kan utsättas för tillsynsåtgärder som 
blir gradvis strängare och kumulerar på basis 
av antalet kvarhållanden av och tillträdesför-
bud för fartyget. Det är viktigt att de uppgif-
ter om ett fartyg som finns i inspektionsdata-
basen är uppdaterade med tanke på kvarhål-
landen och tillträdesförbud. 

20 §. Anmälan om förseelser och hemlig-
hållande av anmälarens identitet. Det före-
slås att till 2 mom. fogas ett omnämnande om 
att identiteten hos en sådan anmälare som av-
ses i 1 mom. inte får lämnas ut till fartygets 
redare eller befälhavare.  I annat fall kan an-
mälaren utsättas för ogynnsamma påföljder. 
Dessutom föreslås ett omnämnande om att 
inspektörens alla samtal i anslutning till en 
anmälan ska vara konfidentiella. Förslagen 
syftar till att stärka skyddet för anmälaren. 
Förslagen baserar sig på artikel 18 fjärde 
stycket i PSC-direktivet. Med en sådan an-
mälan som nämns i paragrafen avses sådana 
klagomål som anges i artikel 18. Det föreslås 
att begreppet rapport definieras i 2 § 33 
punkten. Också i norm A5.1.4 punkt 10 i 
ILO:s sjöarbetskonvention förutsätts det att 
inspektörerna ska iaktta konfidentialitet i frå-
ga om identiteten hos en person som har 
lämnat en anmärkning eller ett klagomål som 
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gäller sjöfarares arbets- eller levnadsförhål-
landen. Arbetarskyddsmyndighetens repre-
sentant kan vid behov självständigt utföra in-
spektioner på fartyg i syfte att säkerställa att 
fartyget iakttar förpliktelserna enligt arbetar-
skyddslagstiftningen. Enligt 9 § i lagen ger 
arbetarskyddsmyndigheten vid behov Trafik-
säkerhetsverket handräckning i situationer 
där Trafiksäkerhetsverket tar emot en sådan 
anmälan om sjöfarares arbets- och levnads-
förhållanden som hör till området för arbetar-
skyddslagstiftningen. Det kan särskilt över-
enskommas med Trafiksäkerhetsverket och 
arbetarskyddsmyndigheten om inspektioner 
som utförs gemensamt eller andra samarbets-
förfaranden som genomförs i form av hand-
räckning.  

I 3 mom. anges det att Trafiksäkerhetsver-
ket vid sidan om flaggstatens administration 
även ska informera den finska arbetar-
skyddsmyndigheten om endast sådana an-
mälningar gällande sjöfarares arbets- och 
levnadsförhållanden som omfattas av ILO:s 
sjöarbetskonvention och som inte är uppen-
bart ogrundade. Trafiksäkerhetsverkets skyl-
dighet att lämna information till flaggstatens 
administration gäller däremot alla icke-
ogrundade anmälningar. På basis av den in-
formation som arbetarskyddsmyndigheten 
fått av Trafiksäkerhetsverket kan den, om 
den så önskar, utföra en inspektion som hör 
till dess verksamhetsområde på fartyget. Ar-
betarskyddsmyndigheten ska vid behov un-
derrätta ILO om sådana anmälningar som 
inte är uppenbart ogrundade. Enligt förslaget 
vore det naturligt att det är arbetarskydds-
myndigheten som lämnar denna information 
till ILO, eftersom ILO hör till samma för-
valtningsområde. Medlemsstatens informa-
tionsskyldighet baserar sig på artikel 18 fem-
te stycket i PSC-direktivet. Enligt förslaget 
ska Trafiksäkerhetsverket också informera 
anmälaren om att det anser att anmälan är 
uppenbart ogrundad. Anmälaren ska också 
informeras om skälen för att anmälan anses 
vara uppenbart ogrundad. Förslaget baserar 
sig på artikel 18.3 i PSC-direktivet. 

I enlighet med 4 mom. ska de myndigheter 
och hamnoperatörer som nämns i 9 §, som 
gäller myndigheter som är skyldiga att ge 
handräckning, informera Trafiksäkerhetsver-
ket i det fall att de upptäcker sådana uppen-

bara överträdelser som kan äventyra fartygs-
säkerheten eller som kan orsaka oskäliga 
skador för den marina miljön. Det föreslås att 
anmälningsskyldigheten ska omfatta sådana 
observationer som görs i normal ordning 
inom tjänsten. Anmälan ska innehålla uppgif-
ter om fartyget och dess ruttplan och ska om 
möjligt lämnas elektroniskt. Förslaget base-
rar sig på artikel 23.2 i PSC-direktivet. I den 
angivna punkten i direktivet nämns också 
lotsar som myndigheter som kan lämna an-
mälan. Lotsen är enligt 8 § i lotsningslagen 
(940/2003) skyldig att meddela fartygstrafik-
servicen (VTS) om alla observationer av be-
tydelse med tanke på sjöfarten, fartygets och 
de ombordvarandes säkerhet, miljöskyddet 
eller sjöövervakningen och tullkontrollen. 
Enligt 18 § i lagen om fartygstrafikservice 
(623/2005) ska Trafikverket i egenskap av 
VTS-myndighet bl.a. till vederbörande sjö-
fartsmyndighet (Trafiksäkerhetsverket) rap-
portera om sådana väsentliga omständigheter 
som har samband med ett visst fartygs eller 
de på fartyget ombordvarandes säkerhet och 
som myndigheten har observerat eller som 
har anmälts till myndigheten. I lagens 19 § 
föreskrivs om den drifthandbok som förs av 
VTS-myndigheten och som styr VTS-
myndigheternas verksamhet. Drifthandboken 
innehåller bl.a. anvisningar om förfarandet 
vid lämnande av anmälningar och rapporter. 
Avsikten är att lagen om fartygstrafikservice 
ändras i samband med det nationella genom-
förandet av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/17/EG om ändring av direkti-
vet om inrättande av ett övervaknings- och 
informationssystem för sjötrafik i gemenska-
pen. Avsikten är att anmälnings- och rappor-
teringsskyldigheten preciseras i samband 
med detta.  

21 a §. Ersättande av kostnader. Det före-
slås att till 1 mom. ska i enlighet med artikel 
28.1 i PSC-direktivet fogas en hänvisning till 
den föreslagna 11 c §, som gäller obligatoris-
ka inspektioner. Enligt förslaget ska kostna-
der som orsakas av även dessa inspektioner 
ersättas av fartygets ägare eller av redaren. 

Det föreslås att 3 mom. ändras så att det i 
momentet inte hänvisas till 14 c § 2 mom. 
utan i stället till 14 c § 1, 5 och 7 mom. 
Nämnda paragraf gäller kvarhållande av far-
tyg och föreslås nu bli ändrad. Förslaget ba-



 RP 196/2010 rd  
  

 

23

serar sig på artikel 28.3 i PSC-direktivet och 
följer av de ändringar som görs i 14 c § på 
grund av det nya inspektionssystemet. För-
slaget innebär inte någon ändring av nuläget, 
eftersom fartygets ägare eller redare enligt 
den gällande lagen är skyldig att ersätta kost-
naderna för kvarhållande av ett fartyg. 
 
2  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2011. Bestämmelsen i 2 § 5 punkten under-
punkt i träder dock i kraft vid en tidpunkt 
som bestäms genom förordning av statsrådet. 

Medlemsstaterna ska utfärda och publicera 
de lagar, förordningar och administrativa fö-
reskrifter som förutsätts för att PSC-
direktivet ska kunna följas senast den 31 de-
cember 2010. Medlemsstaterna ska tillämpa 
bestämmelserna senast den 1 januari 2011.  
 
3  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

Bestämmelserna i 14 c § i propositionen 
gäller de kumulerande tillsynsåtgärder till 
följd av kvarhållandet av ett fartyg som blir 
strängare efter hand och till sist leder till att 
fartygets tillträde till EU:s hamnar och an-
karplatser vägras permanent. Vägran av till-
träde ska stå i rätt proportion till den fara 
som fartygets orsakar. Ett fartyg kan perma-
nent vägras tillträde om fartyget upprepade 
gånger kvarhålls och fartyget vägras tillträde 

för viss tid på grund av att det inte har upp-
fyllt de internationella villkor som ställts på 
det. När ett fartyg vägras permanent tillträde 
har det redan utsatts för sju kvarhållanden 
och tre gånger vägrats tillträde för viss tid.  

Om ett fartyg permanent vägras tillträde till 
EU:s hamnar eller ankarplatser begränsar 
detta redarens möjligheter att fritt använda 
sin egendom (15 § i grundlagen). Egendoms-
skyddet begränsas dock inte mer än nödvän-
digt, eftersom villkoren och åtgärderna detal-
jerat grundar sig på lag och begränsningarna 
att använda egendomen baserar sig på ett 
tungt vägande samhälleligt behov, som inne-
bär tryggandet av en tillräcklig fartygssäker-
hetsnivå inklusive säkerheten för den besätt-
ning och de passagerare som finns på farty-
get och för miljöskyddet. Propositionen base-
rar sig också på genomförandet av ett åta-
gande enligt EU-lagstiftningen. Med beak-
tande av att permanent tillträdesförbud är ett 
beslut som tillgrips i sista hand och att reda-
ren fortfarande kan använda fartyget i trafik 
på vattenområden utanför EU står begräns-
ningarna i rätt proportion till egendomsskyd-
det och säkerhetsintresset. De åtgärder som 
föreslås i lagförslaget gäller fartyget. De fö-
reslagna åtgärderna har inga konsekvenser 
för besättningens rörelsefrihet och sålunda 
begränsar detta inte den rörelsefrihet som 
tryggas genom 9 § i grundlagen.  

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

Lag 

om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) 2 § 1—3, 5—7, 9 och 10 punk-

ten, 12 punkten underpunkt a, 13, 14, 17 och 20—24 punkten, 4 § 1 mom. 1 punkten, rubriken 
för 2 kap., 5 §, rubriken för och det inledande stycket i 6 § och 6 § 5 punkten, 7 och 8 §, 9 § 1 
mom., 11 a—11 c §, den svenska språkdräkten i rubriken för 14 §, 14 § 1 och 3 mom., 14 b § 
1 och 3 mom., den svenska språkdräkten i 14 b § 2 mom., 14 c §, den svenska språkdräkten i 
rubriken för 5 kap. och för 18 § samt i 18 § 1—3 mom., 18 § 4 mom., 19 och 20 §, 21 a § 1 
och 3 mom. samt den svenska språkdräkten i 21 a § 2 och 4 mom. och i 23 § 8 och 10 punk-
ten,  

av dem 2 § 1 punkten sådan den lyder i lag 1679/2009, 2 § 2, 3, 7 och 9 punkten, 12 punkten 
underpunkt a samt 13, 14 och 17 punkten sådana de lyder i lag 55/2002, 2 § 5, 6, 10 och 20—
24 punkten, 7 och 11 a—11 c §, den svenska språkdräkten i rubriken för 14 §, 14 § 1 och 3 
mom., 14 b § 1 och 3 mom., den svenska språkdräkten i 14 b § 2 mom., 14 c §, 18 § 4 mom., 
19 §, 21 a § 1 och 3 mom. samt den svenska språkdräkten i 21 a § 2 och 4 mom. och i 23 § 8 
och 10 punkten sådana de lyder i lag 543/2004, 5 §, 6 § 5 punkten, 9 § 1 mom. och den svens-
ka språkdräkten i 18 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1293/2009, den svenska språkdräkten i 
rubriken för 5 kap. och för 18 § samt i 18 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1251/1997 samt den 
svenska språkdräkten i 18 § 2 mom. sådant det lyder i lag 586/1996, samt 

fogas till 2 §, sådan den lyder i lagarna 55/2002, 543/2004 och 1679/2009, nya 25—35 
punkter, till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1679/2009, ett nytt 4 mom., till 11 § ett 
nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till lagen nya 11 d och 11 e § som 
följer: 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag och i förordningar som utfär-
dats med stöd av den avses med 

1) fartygssäkerhet fartygs sjövärdighet, sä-
ker drift av fartyg och sjöfartsskydd samt 
ledningsarrangemang i anknytning till en sä-
ker drift, redarens säkerhetsledningssystem, 
fartygets boendeutrymmen och arbetsförhål-
landen samt förhindrande av miljöförorening 
från fartyg, 

2) inrikes fart trafik mellan finska hamnar; 
med inrikes fart jämställs fart via Saima ka-
nal och därtill direkt anslutna ryska vatten-
områden till Viborg samt fart mellan Vihre-
voj och Viborg, 

3) redare den person eller det bolag eller 
någon annan organisation som äger eller hyr 
hela fartyget och som ensam eller tillsam-
mans med andra personer utövar faktisk be-
slutanderätt i fartygssäkerhetsfrågorna; i 

denna lag jämställs med redaren en sådan 
person som enligt avtal eller på något annat 
sätt faktiskt har hand om frågor med anknyt-
ning till fartygets fartygssäkerhet,  
— — — — — — — — — — — — — —  

5) internationella konventioner 
a) 1974 års internationella konvention om 

säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 
11/1981) jämte ändringar (SOLAS-
konventionen), 

b) protokollet av år 1978 till 1973 års in-
ternationella konvention till förhindrande av 
förorening från fartyg (FördrS 51/1983) jäm-
te ändringar (MARPOL 73/78 -
konventionen), 

c) 1978 års internationella konvention an-
gående normer för sjöfolks utbildning, certi-
fiering och vakthållning (FördrS 22/1984) 
jämte ändringar (STCW-konventionen), 

d) konventionen om de internationella reg-
lerna till förhindrande av sammanstötning till 
sjöss, 1972 (FördrS 30/1977, COLREG-
konventionen), 
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e) 1969 års internationella skeppsmät-
ningskonvention (FördrS 31/1982),  

f) konvention (nr 147) om miniminormer i 
handelsfartyg (FördrS 54/1979), 

g) 1992 års ändringsprotokoll till 1969 års 
internationella konvention om civilrättslig 
ansvarighet för skada orsakad av förorening 
genom olja (FördrS 43/1996), 

h) 1966 års internationella lastlinjekonven-
tion (FördrS 52/1968) jämte ändringar,  

i) 2006 års konvention om arbete till sjöss, 
6) non-SOLAS-direktivet Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2009/45/EG om sä-
kerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer 
för passagerarfartyg, 

7) ro-ro-passagerarfartyg fartyg som med-
för fler än tolv passagerare och som har ro-
ro-lastutrymmen eller utrymmen av särskild 
kategori enligt definitionen i regel II-2/A/2 i 
bilagan till non-SOLAS-direktivet, 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) passagerare alla personer med undantag 
av befälhavaren och medlemmarna i besätt-
ningen eller andra personer som i någon 
egenskap är anställda eller sysselsatta om-
bord på ett fartyg för det fartygets behov eller 
barn under ett år, 

10) koden för höghastighetsfartyg interna-
tionella säkerhetskoden för höghastighetsfar-
tyg i Internationella sjöfartsorganisationens 
(IMO) sjösäkerhetskommittés resolution 
MSC.36(63) (1994 HSC-koden) av den 20 
maj 1994 samt sjösäkerhetskommitténs reso-
lution MSC.97(73) (2000 HSC-koden) av 
den 5 december 2000, jämte ändringar, 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) certifikat 
a) för fartyg i internationell trafik de certi-

fikat som utfärdats enligt internationella 
konventioner av flaggstaten eller för flagg-
statens räkning samt dispenscertifikat och 
trafiktillstånd, 
— — — — — — — — — — — — — —  

13) dispenscertifikat ett certifikat som ut-
färdats enligt bestämmelserna i regel I B/12 a 
VII i bilagan till SOLAS-konventionen,  

14) flaggstatens administration de behöriga 
myndigheterna i den stat vars flagg ett fartyg 
har rätt att föra, 
— — — — — — — — — — — — — —  

17) inrikes resa en resa på finskt havsom-
råde från en finsk hamn till en annan finsk 
hamn eller tillbaka till samma finska hamn, 
— — — — — — — — — — — — — —  

20) PSC-direktivet Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/16/EG om hamnstats-
kontroll,  

21) flaggstat den stat vars flagg fartyget 
har rätt att föra, 

22) Parisavtalet det samförståndsavtal om 
hamnstatskontroll som undertecknades i Pa-
ris den 26 januari 1982 jämte ändringar, 

23) utökad inspektion inspektion av sådana 
områden på ett fartyg som anges i bilaga VII 
till PSC-direktivet; utökad inspektion kan in-
begripa en mer ingående inspektion, om det 
finns sådana otvetydiga skäl som avses i arti-
kel 13.3 i PSC-direktivet. 

24) inledande inspektion en inspektion av 
fartyget i syfte att i enlighet med artikel 13.1 
i PSC-direktivet kontrollera att fartyget iakt-
tar de internationella konventioner och be-
stämmelser som är förpliktande för fartyget, 

25) klasscertifikat ett dokument som styr-
ker överensstämmelse med kapitel II-1, del 
A-1, regel 3-1 i bilagan till SOLAS-
konventionen, 

26) mer ingående inspektion en inspektion 
där fartyget, dess utrustning och besättning 
eller en del av dem under de omständigheter 
som anges i artikel 13.3 i PSC-direktivet görs 
till föremål för en undersökning som omfat-
tar fartygets konstruktion, utrustning, be-
manning, boende- och arbetsförhållanden 
samt efterlevnaden av de driftsanvisningar 
som gäller ombord,   

27) samverkan mellan fartyg och hamn 
samverkan som inträffar när ett fartyg påver-
kas direkt eller indirekt av verksamhet som 
innebär förflyttning av varor eller människor 
eller tillhandahållandet av hamntjänster till 
och från fartyget,  

28) fartyg vid ankarplats ett fartyg i en 
hamn eller något annat område under en 
hamns jurisdiktion, med undantag av kaj, 
som utför samverkan mellan fartyg och 
hamn, 

29) kvarhållande ett formellt förbud för ett 
fartyg att avgå på grund av påvisade brister 
som var och en för sig eller tillsammans 
medför att fartyget inte är sjövärdigt,  
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30) driftsförbud ett uttryckligt förbud för 
ett fartyg att fortsätta driften på grund av på-
visade brister som var och en för sig eller 
tillsammans skulle göra den fortsatta driften 
riskfylld,  

31) tillträdesförbud ett beslut utfärdat till 
ett fartygs befälhavare, redare och flaggstat 
genom vilket de underrättas om att fartyget 
kommer att vägras tillträde till alla finska 
hamnar och ankarplatser,  

32) nattetid perioden mellan klockan 22 
och 6,  

33) anmälan information från en person el-
ler organisation som har ett legitimt intresse 
av fartygets säkerhet, de säkerhets- eller häl-
sorisker som kan drabba besättningen, boen-
de- och arbetsförhållandena ombord och för-
hindrande av förorening av miljön,  

34) området för Parisavtalet det geografis-
ka område där stater som har undertecknat 
Parisavtalet förrättar inspektioner inom ra-
men för Parisavtalet, 

35) inspektionsdatabasen det elektroniska 
informationssystem i vilket det registreras 
uppgifter om de inspektioner som förrättats 
enligt PSC-direktivet och Parisavtalet inom 
Europeiska unionen och området för Parisav-
talet. 
 

3 § 

Övrig lagstiftning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om sjöfartsskydd på fartyg 

och i hamnar och om tillsynen över dem 
finns i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 725/2004 om förbättrat sjö-
fartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar 
och i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg 
och i hamnar som betjänar dem och om till-
syn över skyddet (485/2004).  

 
 

4 § 

Tillämpning av lagen på fartyg och redare 

Denna lag tillämpas på 
1) fartyg som används i handelssjöfart på 

finskt vattenområde samt finska fartyg också 

utanför finskt vattenområde och besättningen 
på sådana fartyg,  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 kap. 

Myndigheten och dess uppgifter 

5 § 

Tillsynsmyndigheten 

Trafiksäkerhetsverket är den tillsynsmyn-
dighet som avses i denna lag.  

Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över ef-
terlevnaden av bestämmelser och föreskrifter 
om fartygssäkerheten och handhar inspektio-
ner och meddelanden enligt PSC-direktivet 
och besiktningsdirektivet samt tillhandahåller 
och utbyter information enligt nämnda direk-
tiv. 

Tjänstemännen vid tillsynsmyndigheten är 
sådana inspektörer som avses i denna lag.  

Inspektioner enligt PSC-direktivet får för-
rättas av inspektörer som uppfyller kraven i 
bilaga XI till PSC-direktivet. Inspektioner 
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 
kommissionens direktiv 96/40/EG för fast-
ställandet av en gemensam modell för ett 
identitetskort för inspektörer som utför 
hamnstatskontroll och som visar att personen 
i fråga är bemyndigad att förrätta inspektio-
ner.  
 

6 § 

Inspektörens rättigheter 

Inspektören har rätt att 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) anlita ett av tillsynsmyndigheten befull-
mäktigat klassificeringssällskap vid kontrol-
len av ledningsarrangemangen med anknyt-
ning till fartygets säkra drift och redarens sä-
kerhetsledningssystem, 
— — — — — — — — — — — — — —  
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7 § 

Förrättande av inspektioner ombord 

Inspektioner av fartygssäkerheten skall för-
rättas så ofta och så effektivt som är nödvän-
digt för tillsynen och som förutsätts i för Fin-
land bindande internationella överenskom-
melser eller nationella bestämmelser och fö-
reskrifter. 

Om ett utländskt fartygs flaggstat inte har 
ratificerat STCW-konventionen, ska inspek-
tören kontrollera besättningens behörighet. 
Besättningens behörighet ska dessutom kon-
trolleras om det finns uppenbara skäl att 
misstänka att kraven i fråga om vakthållning 
enligt STCW-konventionen inte har iaktta-
gits.  

Inspektören ska dessutom kontrollera 
kommunikationsförmågan och språkkunska-
perna hos besättningen på utländska passage-
rarfartyg och tankfartyg för att säkerställa att 
besättningen inom sig kan förmedla informa-
tion om säkerhet och utbyta information med 
myndigheter på land. Inspektören ska likaså 
kontrollera att den person som utsetts att i 
nödsituationer hjälpa passagerare på utländs-
ka passagerarfartyg kan förmedla tillräckligt 
med information till passagerarna i en sådan 
situation. 

Inspektionen ska utföras och fartyget kvar-
hållas med minsta möjliga olägenhet för far-
tygets drift. Redaren eller befälhavaren ska 
underrättas om inspektion. Deras frånvaro 
utgör inget hinder för att inspektion förrättas. 
 

8 § 

Inspektionsrapport  

Inspektören ska utarbeta en inspektions-
rapport om inspektionen av fartygssäkerhe-
ten. Inspektionsrapporten ska lämnas till far-
tygets befälhavare.  

Inspektören ska i fråga om inspektioner en-
ligt PSC-direktivet utarbeta en inspektions-
rapport i enlighet med bilaga IX till PSC-
direktivet. Inspektören svarar för att uppgif-
terna i inspektionsrapporten överförs till in-
spektionsdatabasen omedelbart då inspek-
tionsrapporten är färdig och för att de uppgif-
ter som överförts till inspektionsdatabasen 

bekräftas inom 72 timmar från det att inspek-
tionen avslutats.  

En anmälan enligt artikel 9 i besiktningsdi-
rektivet ska lämnas om de kontroller som ut-
förs i enlighet med besiktningsdirektivet.  
 

9 § 

Myndigheter som är skyldiga att ge hand-
räckning 

I frågor som avses i denna lag är hamn-, 
tull-, gränsbevaknings-, polis-, arbetar-
skydds- och hälsovårdsmyndigheterna, för-
svarsmakten och Trafikverket inom respekti-
ve verksamhetsområde skyldiga att på begä-
ran ge Trafiksäkerhetsverket nödvändig 
handräckning. Bestämmelser om handräck-
ning av gränsbevakningsväsendet finns i 
gränsbevakningslagen (578/2005). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 kap. 

Konstaterande av fartygssäkerheten och 
förhandsmeddelande om fartyg 

 
11 § 

Inspektion eller undersökning av fartyg 

— — — — — — — — — — — — — —  
På utländska fartyg ska det förrättas en mer 

ingående inspektion enligt PSC-direktivet om 
det i samband med den inspektion som avses 
i 1 mom. framgår omständigheter som ger 
anledning att anta att fartyget eller dess ut-
rustning befinner sig i ett sådant skick att de 
inte till väsentliga delar uppfyller de krav 
som ställs på dem.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

11 a § 

Förhandsmeddelande 

Befälhavaren eller redaren för ett fartyg 
som omfattas av den utökade inspektion som 
avses i artikel 14.1 i PSC-direktivet ansvarar 
för att de uppgifter om fartyget och dess lig-
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getid som avses i bilaga III till PSC-
direktivet lämnas till tillsynsmyndigheten. 
Uppgifterna ska lämnas genom PortNet-
systemet senast tre dagar före fartygets be-
räknade ankomst till hamnen eller till ankar-
platsen eller senast innan fartyget avgår från 
föregående hamn, om resan beräknas ta 
mindre än tre dagar. Fartygets representant 
eller ombud ansvarar för att information om 
fartygets faktiska ankomst- och avgångstid 
lämnas till PortNet-systemet.  

Om en utökad inspektion inte görs på basis 
av ett förhandsmeddelande ska tillsynsmyn-
digheten underrätta befälhavaren på eller re-
daren för det fartyg som har lämnat för-
handsmeddelandet. 
 
 
 

11 b § 

Utökad inspektion 

Tillsynsmyndigheten ska förrätta en utökad 
inspektion av fartyget i enlighet med PSC-
direktivet, om fartyget uppfyller de villkor 
som nämns i punkt 3A och 3B i del II i bila-
ga I till PSC-direktivet.  

Om inte något annat följer av de kon-
trollåtgärder som anges i lagen om sjöfarts-
skydd på vissa fartyg och i hamnar som be-
tjänar dem och om tillsyn över skyddet, ska 
fartyget stanna kvar i hamnen tills inspektio-
nen har förrättats. 
 
 
 

11 c § 

Obligatorisk inspektion 

Tillsynsmyndigheten ska förrätta en obliga-
torisk periodisk inspektion på fartyg av prio-
ritet I i enlighet med punkt 1 i del II i bilaga I 
till PSC-direktivet.  

Oberoende av fartygets prioritet ska in-
spektion av fartyget förrättas om det framgår 
någon sådan faktor av högsta prioritet som 
avses i punkt 2A i del I i bilaga I till PSC-
direktivet. 
 
 

11 d § 

Uppskjutande av obligatoriska inspektioner 

Tillsynsmyndigheten kan skjuta upp en ob-
ligatorisk inspektion av fartyget som avses i 
11 c §, om 

1) inspektionen kan förrättas i en finsk 
hamn eller vid en finsk ankarplats inom 15 
dagar och fartyget under den tiden inte besö-
ker någon annan hamn inom Europeiska uni-
onen eller området för Parisavtalet, 

2) tillsynsmyndigheten på förhand har 
överenskommit att inspektionen förrättas 
inom 15 dagar i någon annan hamn inom Eu-
ropeiska unionen eller området för Parisavta-
let, eller 

3) fartyget endast anlöper en ankarplats och 
tillsynsmyndigheten har försäkrat sig om att 
fartyget kan inspekteras inom 15 dagar i nå-
gon annan hamn inom Europeiska unionen 
eller området för Parisavtalet. 

Tillsynsmyndigheten ska göra en anteck-
ning i inspektionsdatabasen om att inspektio-
nen skjuts upp.  
 
 
 

11 e § 

Undantag 

En sådan obligatorisk inspektion av ett far-
tyg som avses i PSC-direktivet behöver inte 
förrättas om 

1) tillsynsmyndigheten anser att inspektio-
nen skulle äventyra inspektörens, hamnens, 
fartygets eller besättningens säkerhet eller 
skada den marina miljön, 

2) fartyget anlöper hamnen nattetid annars 
än i reguljär trafik, eller 

3) fartyget anlöper en ankarplats nattetid 
eller om fartygets besök i hamnen eller vid 
ankarplatsen varar en så kort tid att en in-
spektion inte kan förrättas på ett tillfredsstäl-
lande sätt. 

I det fall att en inspektion inte förrättas ska 
tillsynsmyndigheten göra en anteckning om 
detta i inspektionsdatabasen. 
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14 § 

Kvarhållande av fartyg, driftsinskränkning 
och förbud att använda utrustning, anord-

ning, rutin eller arrangemang ombord 

Om ett fel eller en brist i fartygssäkerheten 
är av sådan art att fartygets drift i den fart för 
vilken det är avsett orsakar fara för männi-
skoliv eller väsentlig fara för hälsan eller 
omedelbar fara för fartyget, den övriga trafi-
ken eller den marina miljön, ska tillsyns-
myndigheten fatta ett skriftligt beslut om att 
kvarhålla fartyget eller inskränka dess drift 
eller förbjuda användningen av en utrustning, 
anordning, rutin eller ett arrangemang om-
bord tills felet är rättat eller bristen avhjälpt. 
Det skriftliga beslutet ska motiveras och i det 
ska uppges alla de omständigheter som har 
lett till att fartyget kvarhållits. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Beslut om kvarhållande av fartyg, driftsin-
skränkning eller förbud att använda utrust-
ning, anordning, rutin eller arrangemang om-
bord ska iakttas omedelbart. Fartygets befäl-
havare eller, då det är fråga om ett utländskt 
fartyg, även flaggstatens förvaltning eller den 
närmaste konsul eller diplomatiska represen-
tant som företräder flaggstaten ska utan 
dröjsmål underrättas om beslutet. Inspek-
tionsrapporten ska fogas till meddelandet. 
Vid behov ska dessutom den namngivna be-
siktningsman eller de erkända klassifice-
ringssällskap som ansvarar för utfärdandet av 
klasscertifikatet underrättas om saken. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 b § 

Avsaknad av färdskrivare eller i ISM-
reglerna avsedda dokument 

Tillsynsmyndigheten ska kvarhålla ett ut-
ländskt fartyg om det inte är försett med en 
fungerande färdskrivare och användning av 
färdskrivare är obligatoriskt enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG 
om inrättande av ett övervaknings- och in-
formationssystem för sjötrafik i gemenska-
pen och om upphävande av rådets direktiv 
93/75/EEG. Om bristen inte snabbt kan av-
hjälpas i den hamn där fartyget kvarhålls kan 

tillsynsmyndigheten låta fartyget fortsätta till 
närmaste lämpliga hamn för att bristen ska 
kunna avhjälpas, eller kräva att bristen av-
hjälps inom 30 dagar. 

Tillsynsmyndigheten skall dessutom kvar-
hålla ett utländskt fartyg på vilket ISM-
reglerna tillämpas, om det vid inspektion 
kommer fram att det på fartyget inte finns ett 
dokument om godkänd säkerhetsorganisation 
eller ett certifikat om godkänd säkerhetsor-
ganisation vilka utfärdats i enlighet med de 
internationella organisationsreglerna för sä-
ker drift av fartyg och för förhindrande av 
förorening (ISM-reglerna). 

Tillsynsmyndigheten kan för att undvika 
trängsel i hamnen tillåta att det kvarhållna 
fartyget flyttas inom hamnområdet, förutsatt 
att flyttandet sker tryggt. 
 

14 c § 

Förbud mot tillträde till hamn 

Tillsynsmyndigheten ska vägra ett ut-
ländskt fartyg som den kvarhåller tillträde till 
en hamn eller ankarplats, om 

1) fartygets flaggstat finns på den gråa lista 
som offentliggörs av Europeiska unionens 
kommission varje år och fartyget under de 
senaste 24 månaderna två gånger har kvar-
hållits eller dess fart förhindrats i enlighet 
med besiktningsdirektivet i en hamn eller vid 
en ankarplats inom Europeiska unionen eller 
området för Parisavtalet, eller  

2) fartygets flaggstat finns på den svarta 
lista som offentliggörs av Europeiska unio-
nens kommission varje år och fartyget under 
de senaste 36 månaderna två gånger har 
kvarhållits eller dess fart förhindrats i enlig-
het med besiktningsdirektivet i en hamn eller 
vid en ankarplats inom Europeiska unionen 
eller området för Parisavtalet.  

Tillsynsmyndigheten ska på ansökan av 
fartygets ägare eller redaren upphäva det till-
trädesförbud som avses i 1 mom. tidigast tre 
månader efter det att beslutet fattades, om 
fartygets ägare eller redaren lägger fram be-
vis på att fartyget vid den tidpunkten uppfyl-
ler de villkor som anges i punkterna 3—9 i 
bilaga VIII till PSC-direktivet. 

Om tillsynsmyndigheten håller kvar ett ut-
ländskt fartyg i en hamn eller vid en ankar-
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plats och fartyget tidigare har meddelats ett 
(1) tillträdesförbud och de villkor som anges 
i 1 mom. 1 eller 2 punkten uppfylls, ska till-
synsmyndigheten vägra fartyget tillträde till 
hamnen eller ankarplatsen. Tillsynsmyndig-
heten ska på ansökan av fartygets ägare eller 
redaren upphäva tillträdesförbudet tidigast 12 
månader från det att förbudet utfärdades, om 
fartygets ägare eller redaren lägger fram be-
vis på att fartyget vid den tidpunkten uppfyl-
ler de villkor som anges i punkt 3—9 i bilaga 
VIII till PSC-direktivet. 

Om tillsynsmyndigheten håller kvar ett ut-
ländskt fartyg i en hamn eller vid en ankar-
plats och fartyget har meddelats två tidigare 
tillträdesförbud ska tillsynsmyndigheten väg-
ra fartyget tillträde till hamnen eller ankar-
platsen. Tillsynsmyndigheten ska på ansökan 
av fartygets ägare eller redaren upphäva till-
trädesförbudet tidigast 24 månader från det 
att förbudet utfärdades, om fartygets ägare 
eller redaren lägger fram bevis på att 

1) fartygets flaggstat inte finns på den svar-
ta eller gråa lista som offentliggörs av Euro-
peiska unionens kommission varje år, 

2) fartyget har sådana lagstadgade certifikat 
och klasscertifikat som utfärdats av den be-
höriga myndigheten eller av ett erkänt klassi-
ficeringssällskap i en medlemsstat i Europe-
iska unionen eller i en stat som undertecknat 
Parisavtalet, 

3) det bolag som förvaltar fartyget uppvisar 
en hög prestationsnivå som bestäms på basis 
av graden av brister och kvarhållandefre-
kvensen hos bolagets fartyg, och 

4) fartyget uppfyller de villkor som nämns 
i punkterna 3—9 i bilaga VIII till PSC-
direktivet. 

Fartyg som inte uppfyller villkoren enligt 4 
mom. 1—4 punkten inom 24 månader från 
det tredje tillträdesförbud som avses i 4 
mom. ska av tillsynsmyndigheten permanent 
vägras tillträde till finska hamnar och ankar-
platser.  

Om tillsynsmyndigheten håller kvar ett ut-
ländskt fartyg i en hamn eller vid en ankar-
plats och fartyget har meddelats tre tidigare 
tillträdesförbud ska tillsynsmyndigheten 
permanent vägra fartyget tillträde till finska 
hamnar och ankarplatser.  

Beslutet om tillträdesförbud gäller omedel-
bart efter att det utländska fartyget har med-

delats tillstånd att lämna den hamn eller an-
karplats där fartyget har kvarhållits och där 
tillträdesförbudet för fartyget har utfärdats.  

Om en behörig myndighet i en medlemsstat 
i Europeiska unionen eller i en stat som har 
undertecknat Parisavtalet har vägrat ett ut-
ländskt fartyg tillträde till en hamn eller an-
karplats i staten, ska tillsynsmyndigheten 
kontrollera att fartyget inte ges tillträde till en 
finsk hamn eller ankarplats.  

Tillsynsmyndigheten ska också vägra ett 
utländskt fartyg som går till sjöss tillträde till 
en hamn eller ankarplats om fartyget i de fall 
som avses i 14 § 4 mom. och i artikel 21.4 i 
PSC-direktivet inte uppfyller de villkor som 
tillsynsmyndigheten eller de behöriga myn-
digheterna i en annan inspektionshamn i 
medlemsstaten har ställt, eller vägrar iaktta 
tillämpliga krav i konventionerna genom att 
inte anlöpa reparationsvarvet. Tillträde till 
hamnen ska vägras tills fartygets ägare eller 
redaren har lagt fram bevis på att fartyget 
uppfyller alla de krav som gäller enligt kon-
ventionerna och den tillsynsmyndighet eller 
de behöriga myndigheter i en medlemsstat 
som konstaterat bristerna på fartyget har 
godkänt bevisen.  

Tillsynsmyndigheten kan i enskilda fall 
tillåta att ett fartyg anlöper hamn i fall av 
force majeure, på grund av säkerhetsaspekter 
som är klart viktigare, för att rätta till brister 
eller för att avlägsna förorenings- eller smit-
torisk, om fartygets ägare, redaren eller far-
tygets befälhavare har vidtagit lämpliga åt-
gärder som har godkänts av tillsynsmyndig-
heten för att säkerställa ett säkert anlöp till 
hamnen. 

 
5 kap. 

Begäran om omprövning och ändringssö-
kande 

 
18 § 

Begäran om omprövning och besvär 

Den som är missnöjd med ett beslut som 
tillsynsmyndigheten fattat med stöd av denna 
lag kan göra en skriftlig begäran om om-
prövning. Ändring i beslutet får inte sökas 
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genom besvär. Begäran om omprövning görs 
hos den enhet vid Trafiksäkerhetsverket som 
sköter frågor i anknytning till fartygssäker-
het. Begäran ska behandlas utan dröjsmål. 

Ändring i beslut som fattats med anledning 
av en begäran om omprövning söks genom 
besvär hos högsta förvaltningsdomstolen en-
ligt förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

Besvärsskriften skall tillställas den myn-
dighet som avgjort en begäran om ompröv-
ning. Denna ska utan dröjsmål vidarebeford-
ra handlingarna i målet och sitt eget utlåtande 
till besvärsmyndigheten. Besvären skall be-
handlas utan dröjsmål. 

Begäran om omprövning ska framställas 
och besvär anföras inom 30 dagar från delfå-
endet av beslutet. Begäran om omprövning 
ska dock framställas inom 14 dagar från den 
dag då befälhavaren eller redaren har fått 
kännedom om det beslut om kvarhållande 
som avses i 14 eller 14 b § eller det tillträdes-
förbud som avses i 14 c §. 
 
 

19 § 

Inverkan av begäran om omprövning eller 
ändringssökande på beslut 

Om inte den som avgjort en begäran om 
omprövning eller besvärsmyndigheten beslu-
tar något annat utgör en begäran om om-
prövning eller anförande av besvär inget hin-
der för 

1) verkställande av sådana beslut om kvar-
hållande av fartyg, driftsinskränkning och 
förbud att använda utrustning, anordning, ru-
tin eller arrangemang ombord som avses i 14 
eller 14 b §, 

2) verkställande av sådana tillträdesförbud 
som avses i 14 c §, eller  

3) verkställande av beslut enligt 17 h § om 
hindrande av att ro-ro-passagerarfartyg eller 
höghastighetspassagerarfartyg används i tra-
fik. 

Om begäran om omprövning gäller ett be-
slut om kvarhållande av eller tillträdesförbud 
för ett fartyg enligt PSC-direktivet ska till-
synsmyndigheten rätta uppgifterna i inpek-
tionsdatabasen senast inom 24 timmar från 
det att beslutet upphävdes.  
 

 
20 § 

Anmälan om förseelser och hemlighållande 
av anmälarens identitet 

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

Identiteten hos en sådan anmälare som av-
ses ovan i 1 mom. får inte lämnas ut till far-
tygets befälhavare eller ägare eller till reda-
ren. Om en inspektion förrättas på basis av 
en anmälan, får inspektören inte yppa att in-
spektionen sker på basis av en anmälan. In-
spektören ska se till att alla samtal med be-
sättningen är konfidentiella.  

Tillsynsmyndigheten ska informera flagg-
statens förvaltning och vid behov den finska 
arbetarskyddsmyndigheten om sådana an-
mälningar som inte är uppenbart ogrundade 
och om de åtgärder som vidtas till följd av 
anmälningen. Arbetarskyddsmyndigheten 
meddelar vid behov sådana anmälningar till 
Internationella arbetsorganisationen. Om till-
synsmyndigheten anser att anmälan är up-
penbart ogrundad ska den informera anmäla-
ren om sitt beslut och skälen för detta.  

En myndighet eller hamnoperatör som 
nämns i 9 § ska till tillsynsmyndigheten 
skriftligen lämna information om sådana up-
penbara överträdelser av en bestämmelse el-
ler föreskrift om fartygssäkerheten som den 
har fått kännedom om i samband med sköt-
seln av sina sedvanliga uppgifter då överträ-
delsen kan äventyra ett fartygs säkerhet eller 
orsaka oskäliga skador för den marina mil-
jön. Uppgiften ska i mån av möjlighet lämnas 
elektroniskt. Uppgiften kan lämnas muntli-
gen om den på grund av sakens brådskande 
karaktär eller av någon annan orsak inte kan 
lämnas skriftligen. Anmälan ska innehålla 
följande uppgifter: 

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

terats på fartyget.  
 
 

21 a § 

Ersättande av kostnader 

Om det vid de kontroller och inspektioner 
som avses i 10, 11, 11 b och 11 c § upptäcks 
sådana brister som berättigar att hålla kvar 
fartyget, ska fartygets ägare, redaren eller 
dennes representant ersätta alla kostnader i 
anslutning till kontrollerna och inspektioner-
na. 

Om ett fartyg kvarhålls i enlighet med 14 § 
2 mom. på grund av bristfälliga dokument el-
ler för att dokument saknas svarar fartygets 
ägare eller redare för alla kostnader som upp-
står för tillsynsmyndigheten på grund av 
kvarhållandet av fartyget. 

Kostnaderna för de i 14 c § 1, 5 och 7 
mom. avsedda inspektioner som tillsyns-
myndigheten förrättat ska ersättas av farty-
gets ägare eller redaren. 

Kvarhållandet får inte återtas förrän kost-
naderna helt har betalats eller tillräcklig sä-
kerhet har ställts för deras betalande. 

 
23 § 

Närmare bestämmelser och föreskrifter 

Genom förordning av statsrådet kan för 
verkställighet av PSC-direktivet bestämmas 
om 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) grunderna för kvarhållande av fartyg, 
— — — — — — — — — — — — — —  

10) uppföljning av inspektioner och kvar-
hållande, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den         20  .  
Lagens 2 § 5 punkt underpunkt i träder i 

kraft vid en tidpunkt som bestäms genom 
förordning av statsrådet. 

  
————— 

 
Helsingfors den 15 oktober 2010 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
Minister Sirkka-Liisa Anttila 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 

Lag 

om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) 2 § 1—3, 5—7, 9 och 10 punk-

ten, 12 punkten underpunkt a, 13, 14, 17 och 20—24 punkten, 4 § 1 mom. 1 punkten, rubriken 
för 2 kap., 5 §, rubriken för och det inledande stycket i 6 § och 6 § 5 punkten, 7 och 8 §, 9 § 1 
mom., 11 a—11 c §, den svenska språkdräkten i rubriken för 14 §, 14 § 1 och 3 mom., 14 b § 
1 och 3 mom., den svenska språkdräkten i 14 b § 2 mom., 14 c §, den svenska språkdräkten i 
rubriken för 5 kap. och för 18 § samt i 18 § 1—3 mom., 18 § 4 mom., 19 och 20 §, 21 a § 1 
och 3 mom. samt den svenska språkdräkten i 21 a § 2 och 4 mom. och i 23 § 8 och 10 punk-
ten,  

av dem 2 § 1 punkten sådan den lyder i lag 1679/2009, 2 § 2, 3, 7 och 9 punkten, 12 punkten 
underpunkt a samt 13, 14 och 17 punkten sådana de lyder i lag 55/2002, 2 § 5, 6, 10 och 20—
24 punkten, 7 och 11 a—11 c §, den svenska språkdräkten i rubriken för 14 §, 14 § 1 och 3 
mom., 14 b § 1 och 3 mom., den svenska språkdräkten i 14 b § 2 mom., 14 c §, 18 § 4 mom., 
19 §, 21 a § 1 och 3 mom. samt den svenska språkdräkten i 21 a § 2 och 4 mom. och i 23 § 8 
och 10 punkten sådana de lyder i lag 543/2004, 5 §, 6 § 5 punkten, 9 § 1 mom. och den svens-
ka språkdräkten i 18 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1293/2009, den svenska språkdräkten i 
rubriken för 5 kap. och för 18 § samt i 18 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1251/1997 samt den 
svenska språkdräkten i 18 § 2 mom. sådant det lyder i lag 586/1996, samt 

fogas till 2 §, sådan den lyder i lagarna 55/2002, 543/2004 och 1679/2009, nya 25—35 
punkter, till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1679/2009, ett nytt 4 mom., till 11 § ett 
nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till lagen nya 11 d och 11 e § som 
följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag och i förordningar som utfärdats 
med stöd av den avses med 

1) fartygssäkerhet fartygs sjövärdighet, sä-
ker drift av fartyg och ledningsarrangemang i 
anknytning till en säker drift, redarens säker-
hetsledningssystem samt förhindrande av mil-
jöförorening från fartyg, 

 
 
2) inrikesfart trafik mellan finska hamnar 

samt kryssningstrafik, då fartyget går från och 
till finsk hamn, 

 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag och i förordningar som utfär-
dats med stöd av den avses med 

1) fartygssäkerhet fartygs sjövärdighet, sä-
ker drift av fartyg och sjöfartsskydd samt 
ledningsarrangemang i anknytning till en sä-
ker drift, redarens säkerhetsledningssystem, 
fartygets boendeutrymmen och arbetsförhål-
landen samt förhindrande av miljöförorening 
från fartyg, 

2) inrikes fart trafik mellan finska hamnar; 
med inrikes fart jämställs fart via Saima ka-
nal och därtill direkt anslutna ryska vatten-
områden till Viborg samt fart mellan Vihre-
voj och Viborg, 



 RP 196/2010 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

34 

3) redare den som äger eller hyr hela farty-
get och som ensam eller tillsammans med 
andra personer utövar faktisk beslutanderätt i 
fartygssäkerhetsfrågorna; i denna lag jäm-
ställs med redaren en sådan person som enligt 
avtal eller på något annat sätt faktiskt har 
hand om frågor med anknytning till fartygets 
fartygssäkerhet, 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
5) SOLAS-konventionen 1974 års interna-

tionella konvention om säkerheten för männi-
skoliv till sjöss (FördrS 11/1981) jämte änd-
ringar, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) non-SOLAS-direktivet rådets direktiv 

98/18/EG om säkerhetsbestämmelser och sä-
kerhetsnormer för passagerarfartyg, sådant 
det lyder i ändrad form och är genomfört i 
Finland, 

7) ro-ro-passagerarfartyg ett havsgående 
passagerarfartyg som är utrustat med anord-
ningar som gör det möjligt för väg- eller järn-
vägsfordon att rulla på och av fartyget, och 
som medför fler än tolv passagerare, 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) passagerare alla personer med undantag 

3) redare den person eller det bolag eller 
någon annan organisation som äger eller hyr 
hela fartyget och som ensam eller tillsam-
mans med andra personer utövar faktisk be-
slutanderätt i fartygssäkerhetsfrågorna; i 
denna lag jämställs med redaren en sådan 
person som enligt avtal eller på något annat 
sätt faktiskt har hand om frågor med anknyt-
ning till fartygets fartygssäkerhet,  
— — — — — — — — — — — — — —  

5) internationella konventioner 
a) 1974 års internationella konvention om 

säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 
11/1981) jämte ändringar (SOLAS-
konventionen), 

b) protokollet av år 1978 till 1973 års in-
ternationella konvention till förhindrande av 
förorening från fartyg (FördrS 51/1983) jäm-
te ändringar (MARPOL 73/78 -
konventionen), 

c) 1978 års internationella konvention an-
gående normer för sjöfolks utbildning, certi-
fiering och vakthållning (FördrS 22/1984) 
jämte ändringar (STCW-konventionen), 

d) konventionen om de internationella reg-
lerna till förhindrande av sammanstötning 
till sjöss, 1972 (FördrS 30/1977, COLREG-
konventionen), 

e) 1969 års internationella skeppsmät-
ningskonvention (FördrS 31/1982),  

f) konvention (nr 147) om miniminormer i 
handelsfartyg (FördrS 54/1979), 

g) 1992 års ändringsprotokoll till 1969 års 
internationella konvention om civilrättslig 
ansvarighet för skada orsakad av förorening 
genom olja (FördrS 43/1996), 

h) 1966 års internationella lastlinjekonven-
tion (FördrS 52/1968) jämte ändringar,  

i) 2006 års konvention om arbete till sjöss, 
6) non-SOLAS-direktivet Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2009/45/EG om sä-
kerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer 
för passagerarfartyg, 

 
 
7) ro-ro-passagerarfartyg fartyg som med-

för fler än tolv passagerare och som har ro-
ro-lastutrymmen eller utrymmen av särskild 
kategori enligt definitionen i regel II-2/A/2 i 
bilagan till non-SOLAS-direktivet, 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) passagerare alla personer med undan-
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av 
a) befälhavaren och medlemmarna i besätt-

ningen eller andra personer som i någon 
egenskap är anställda eller sysselsatta ombord 
på ett fartyg för det fartygets behov, och 

b) barn under ett år, 
10) koden för höghastighetsfartyg interna-

tionella säkerhetskoden för höghastighetsfar-
tyg, som ingår i Internationella sjöfartsorga-
nisationens (IMO) sjösäkerhetskommittés re-
solution MSC.36 (63) av den 20 maj 1994 
jämte ändringar, 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
12) certifikat 
a) för ro-ro-passagerarfartyg och höghas-

tighetspassagerarfartyg i internationell trafik 
de säkerhetscertifikat som utfärdats enligt 
SOLAS-konventionen, tillsammans med re-
levanta förteckningar över utrustning samt i 
förekommande fall dispenscertifikat och tra-
fiktillstånd, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  

13) dispenscertifikat ett certifikat som ut-
färdats enligt bestämmelserna i regel I B/12 a 
VI i SOLAS-konventionen, 

14) flaggstatens administration de behöriga 
myndigheterna i den stat vars flagg ett ro-ro-
passagerarfartyg eller ett höghastighetspas-
sagerarfartyg har rätt att föra, 
— — — — — — — — — — — — — —  

17) inrikes resa en resa i havsområden från 
en hamn i Finland till samma eller en annan 
hamn i Finland, 
— — — — — — — — — — — — — —  

20) kvalificerad inspektör en tjänsteman el-
ler annan person som av en medlemsstats be-
höriga myndighet är vederbörligen bemyndi-
gad att utföra besiktningar och inspektioner 
som hänför sig till certifikaten och som upp-
fyller de kvalifikationskriterier och kriterier 
för oberoende som närmare anges i bilaga V 
till besiktningsdirektivet, 

21) PSC-direktivet rådets direktiv 95/21/EG 
om hamnstatskontroll av fartyg, sådant det 
lyder ändrat genom rådets direktiv 98/25/EG, 
kommissionens direktiv 98/42/EG, kommis-
sionens direktiv 1999/97/EG, Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2001/106/EG 
samt Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/84/EG, 

tag av befälhavaren och medlemmarna i be-
sättningen eller andra personer som i någon 
egenskap är anställda eller sysselsatta om-
bord på ett fartyg för det fartygets behov el-
ler barn under ett år, 

 
10) koden för höghastighetsfartyg interna-

tionella säkerhetskoden för höghastighetsfar-
tyg i Internationella sjöfartsorganisationens 
(IMO) sjösäkerhetskommittés resolution 
MSC.36(63) (1994 HSC-koden) av den 20 
maj 1994 samt sjösäkerhetskommitténs reso-
lution MSC.97(73) (2000 HSC-koden) av 
den 5 december 2000, jämte ändringar, 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) certifikat 
a) för fartyg i internationell trafik de certi-

fikat som utfärdats enligt internationella 
konventioner av flaggstaten eller för flagg-
statens räkning samt dispenscertifikat och 
trafiktillstånd, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

13) dispenscertifikat ett certifikat som ut-
färdats enligt bestämmelserna i regel I B/12 a 
VII i bilagan till SOLAS-konventionen,  

14) flaggstatens administration de behöriga 
myndigheterna i den stat vars flagg ett fartyg 
har rätt att föra, 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
17) inrikes resa en resa på finskt havsom-

råde från en finsk hamn till en annan finsk 
hamn eller tillbaka till samma finska hamn, 
— — — — — — — — — — — — — —  

20) PSC-direktivet Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/16/EG om hamn-
statskontroll, 

 
 
 
 
  
21) flaggstat den stat vars flagg fartyget 

har rätt att föra, 
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22) flaggstat den stat under vars flagg far-
tyget har rätt att segla, 

 
23) Paris-avtalet det samförståndsavtal om 

hamnstatskontroll som undertecknades i Paris 
den 26 januari 1982 jämte ändringar, 

 
 
 
24) utökad inspektion inspektion enligt arti-

kel 7 och bilaga V i PSC-direktivet. 

22) Parisavtalet det samförståndsavtal om 
hamnstatskontroll som undertecknades i Pa-
ris den 26 januari 1982 jämte ändringar, 

23) utökad inspektion inspektion av sådana 
områden på ett fartyg som anges i bilaga VII 
till PSC-direktivet; utökad inspektion kan in-
begripa en mer ingående inspektion, om det 
finns sådana otvetydiga skäl som avses i arti-
kel 13.3 i PSC-direktivet. 

24) inledande inspektion en inspektion av 
fartyget i syfte att i enlighet med artikel 13.1 
i PSC-direktivet kontrollera att fartyget iakt-
tar de internationella konventioner och be-
stämmelser som är förpliktande för fartyget, 

25) klasscertifikat ett dokument som styrker 
överensstämmelse med kapitel II-1, del A-1, 
regel 3-1 i bilagan till SOLAS-konventionen, 

26) mer ingående inspektion en inspektion 
där fartyget, dess utrustning och besättning 
eller en del av dem under de omständigheter 
som anges i artikel 13.3 i PSC-direktivet görs 
till föremål för en undersökning som omfat-
tar fartygets konstruktion, utrustning, be-
manning, boende- och arbetsförhållanden 
samt efterlevnaden av de driftsanvisningar 
som gäller ombord,   

27) samverkan mellan fartyg och hamn 
samverkan som inträffar när ett fartyg på-
verkas direkt eller indirekt av verksamhet 
som innebär förflyttning av varor eller män-
niskor eller tillhandahållandet av hamntjäns-
ter till och från fartyget,  

28) fartyg vid ankarplats ett fartyg i en 
hamn eller något annat område under en 
hamns jurisdiktion, med undantag av kaj, 
som utför samverkan mellan fartyg och 
hamn, 

29) kvarhållande ett formellt förbud för ett 
fartyg att avgå på grund av påvisade brister 
som var och en för sig eller tillsammans 
medför att fartyget inte är sjövärdigt,  

30) driftsförbud ett uttryckligt förbud för 
ett fartyg att fortsätta driften på grund av på-
visade brister som var och en för sig eller 
tillsammans skulle göra den fortsatta driften 
riskfylld,  

31) tillträdesförbud ett beslut utfärdat till 
ett fartygs befälhavare, redare och flaggstat 
genom vilket de underrättas om att fartyget 
kommer att vägras tillträde till alla finska 
hamnar och ankarplatser,  

32) nattetid perioden mellan klockan 22 



 RP 196/2010 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

37

och 6,  
33) anmälan information från en person el-

ler organisation som har ett legitimt intresse 
av fartygets säkerhet, de säkerhets- eller häl-
sorisker som kan drabba besättningen, boen-
de- och arbetsförhållandena ombord och 
förhindrande av förorening av miljön,  

34) området för Parisavtalet det geografis-
ka område där stater som har undertecknat 
Parisavtalet förrättar inspektioner inom ra-
men för Parisavtalet, 

35) inspektionsdatabasen det elektroniska 
informationssystem i vilket det registreras 
uppgifter om de inspektioner som förrättats 
enligt PSC-direktivet och Parisavtalet inom 
Europeiska unionen och området för Paris-
avtalet. 
 
 

 
3 § 

Övrig lagstiftning 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Övrig lagstiftning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om sjöfartsskydd på fartyg 

och i hamnar och om tillsynen över dem finns 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 725/2004 om förbättrat sjöfarts-
skydd på fartyg och i hamnanläggningar och 
i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i 
hamnar som betjänar dem och om tillsyn 
över skyddet (485/2004).  

 
 

4 § 

Tillämpning av lagen på fartyg och redare 

Denna lag tillämpas på 
1) fartyg som används vid handelssjöfart på 

finskt vattenområde samt på finska fartyg 
också utanför finskt vattenområde, och 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

4 § 

Tillämpning av lagen på fartyg och redare 

Denna lag tillämpas på 
1) fartyg som används i handelssjöfart på 

finskt vattenområde samt finska fartyg också 
utanför finskt vattenområde och besättningen 
på sådana fartyg,  
— — — — — — — — — — — — — —  
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2 kap. 

Myndigheterna och deras uppgifter 

5 § 

Tillsynsmyndigheter 

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över ef-
terlevnaden av bestämmelser och föreskrifter 
om fartygssäkerheten och handhar meddelan-
den enligt PSC-direktivet samt tillhandahåller 
och utbyter information. 

Tillsynsmyndighet enligt denna lag är den 
direktör vid Trafiksäkerhetsverket som ansva-
rar för sjösäkerheten eller en av denne tillför-
ordnad tjänsteman vid Trafiksäkerhetsverket. 

Tillsynsmyndigheter kan enbart vara perso-
ner som uppfyller kraven i bilaga VII till 
PSC-direktivet. Tillsynsmyndigheterna ska ha 
ett av Trafiksäkerhetsverket utfärdat bevis 
som visar att personen i fråga är bemyndigad 
att utföra inspektioner. Genom förordning av 
statsrådet föreskrivs om innehållet i beviset. 

2 kap. 

Myndigheten och dess uppgifter 

5 § 

Tillsynsmyndigheten 

Trafiksäkerhetsverket är den tillsynsmyn-
dighet som avses i denna lag.  

Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över ef-
terlevnaden av bestämmelser och föreskrifter 
om fartygssäkerheten och handhar inspektio-
ner och meddelanden enligt PSC-direktivet 
och besiktningsdirektivet samt tillhandahål-
ler och utbyter information enligt nämnda di-
rektiv. 

Tjänstemännen vid tillsynsmyndigheten är 
sådana inspektörer som avses i denna lag.  

Inspektioner enligt PSC-direktivet får för-
rättas av inspektörer som uppfyller kraven i 
bilaga XI till PSC-direktivet. Inspektioner 
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 
kommissionens direktiv 96/40/EG för fast-
ställandet av en gemensam modell för ett 
identitetskort för inspektörer som utför 
hamnstatskontroll och som visar att personen 
i fråga är bemyndigad att förrätta inspektio-
ner. 

 
6 § 

Tillsynsmyndigheternas rättigheter 

Tillsynsmyndigheterna har rätt att 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) anlita ett av Trafiksäkerhetsverket be-
fullmäktigat klassificeringssällskap vid kon-
trollen av ledningsarrangemangen med an-
knytning till fartygets säkra drift och redarens 
säkerhetsledningssystem, 
— — — — — — — — — — — — — —  

6 § 

Inspektörens rättigheter 

Inspektören har rätt att 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) anlita ett av tillsynsmyndigheten befull-
mäktigat klassificeringssällskap vid kontrol-
len av ledningsarrangemangen med anknyt-
ning till fartygets säkra drift och redarens sä-
kerhetsledningssystem, 
— — — — — — — — — — — — — —  
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7 § 

Förrättande av inspektioner ombord och 
rapport om inspektion 

Inspektioner av fartygssäkerheten skall för-
rättas så ofta och så effektivt som är nödvän-
digt för tillsynen och som förutsätts i för Fin-
land bindande internationella överenskom-
melser eller nationella bestämmelser och fö-
reskrifter. 

Om ett utländskt fartygs flaggstat inte har 
ratificerat 1978 års internationella konven-
tion angående normer för sjöfolks utbildning, 
certifiering och vakthållning (FördrS 
22/1984), nedan STCW-konventionen, skall 
tillsynsmyndigheten kontrollera besättningens 
behörighet. Besättningens behörighet skall 
dessutom kontrolleras om det finns klart 
grunder för att tro att kraven i fråga om vakt-
hållning enligt STCW-konventionen inte har 
iakttagits. 

Tillsynsmyndigheten skall dessutom kon-
trollera kommunikationsförmågan och språk-
kunskaperna hos besättningen på utländska 
passagerarfartyg och tankfartyg för säkerstäl-
lande av att besättningen inom sig kan för-
medla information om säkerhet och utbyta in-
formation med myndigheter på land. Till-
synsmyndigheten skall likaså kontrollera att 
de personer som utsetts att i nödsituationer 
hjälpa passagerare på utländska passagerar-
fartyg kan förmedla tillräckligt med informa-
tion till passagerarna i en sådan situation. 

Inspektionerna av fartygssäkerheten skall 
förrättas så att syftet med tillsynen uppnås 
med minsta möjliga olägenhet för fartygets 
drift. Redaren eller befälhavaren skall under-
rättas om inspektion av fartygssäkerheten. 
Deras frånvaro utgör inget hinder för att in-
spektion förrättas. 

Tillsynsmyndigheten skall göra upp en rap-
port om inspektionen i enlighet med bilaga IX 
till PSC-direktivet. En kopia av rapporten 
skall tillställas fartygets befälhavare. 

7 § 

Förrättande av inspektioner ombord 

 
Inspektioner av fartygssäkerheten skall för-

rättas så ofta och så effektivt som är nödvän-
digt för tillsynen och som förutsätts i för Fin-
land bindande internationella överenskom-
melser eller nationella bestämmelser och fö-
reskrifter. 

Om ett utländskt fartygs flaggstat inte har 
ratificerat STCW-konventionen, ska inspek-
tören kontrollera besättningens behörighet. 
Besättningens behörighet ska dessutom kon-
trolleras om det finns uppenbara skäl att 
misstänka att kraven i fråga om vakthållning 
enligt STCW-konventionen inte har iaktta-
gits. 

 
 
 
Inspektören ska dessutom kontrollera 

kommunikationsförmågan och språkkunska-
perna hos besättningen på utländska passage-
rarfartyg och tankfartyg för att säkerställa att 
besättningen inom sig kan förmedla informa-
tion om säkerhet och utbyta information med 
myndigheter på land. Inspektören ska likaså 
kontrollera att den person som utsetts att i 
nödsituationer hjälpa passagerare på utländs-
ka passagerarfartyg kan förmedla tillräckligt 
med information till passagerarna i en sådan 
situation. 

Inspektionen ska utföras och fartyget kvar-
hållas med minsta möjliga olägenhet för far-
tygets drift. Redaren eller befälhavaren ska 
underrättas om inspektion. Deras frånvaro 
utgör inget hinder för att inspektion förrättas. 

 

 
8 § 

Kontroll av redares säkerhetsledningssystem 
och ledningsarrangemangen ombord 

Finska redares säkerhetsledningssystem 

8 §

Inspektionsrapport  

 
Inspektören ska utarbeta en inspektions-



 RP 196/2010 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

40 

samt säkerhetsledningssystemen för sådana 
utländska redare som bedriver handelssjöfart i 
finsk inrikesfart skall kontrolleras åtminstone 
en gång vart femte år. Redaren skall underrät-
tas om kontrollen i god tid. Kontrollen får 
inte medföra oskäligt men för redarens verk-
samhet. 

Ledningsarrangemang med anknytning till 
en säker drift av finskt fartyg och arrange-
mangens förenlighet med redarens säkerhets-
ledningssystem liksom motsvarande arran-
gemang på utländska fartyg som används vid 
handelssjöfart i finsk inrikesfart skall också 
kontrolleras minst en gång vart femte år. Re-
daren och fartygets befälhavare skall under-
rättas om kontrollen i god tid. Kontrollen får 
inte medföra oskäligt men för fartygets drift. 

Om de kontroller som avses i 1 och 2 mom. 
och de certifikat som utfärdas på grundval av 
dem stadgas närmare genom förordning.  

rapport om inspektionen av fartygssäkerhe-
ten. Inspektionsrapporten ska lämnas till far-
tygets befälhavare.  

 
 
 
 
Inspektören ska i fråga om inspektioner en-

ligt PSC-direktivet utarbeta en inspektions-
rapport i enlighet med bilaga IX till PSC-
direktivet. Inspektören svarar för att uppgif-
terna i inspektionsrapporten överförs till in-
spektionsdatabasen omedelbart då inspek-
tionsrapporten är färdig och för att de upp-
gifter som överförts till inspektionsdatabasen 
bekräftas inom 72 timmar från det att inspek-
tionen avslutats.  

En anmälan enligt artikel 9 i besiktningsdi-
rektivet ska lämnas om de kontroller som ut-
förs i enlighet med besiktningsdirektivet.  

 
 

9 § 

Myndigheter som är skyldiga att ge hand-
räckning 

I frågor som avses i denna lag är hamn-, 
tull-, gränsbevaknings-, polis-, arbetarskydds- 
och hälsovårdsmyndigheterna samt försvars-
makten inom respektive verksamhetsområde 
skyldiga att på begäran ge Trafiksäkerhets-
verket nödvändig handräckning. 
— — — — — — — — — — — — — —  

9 § 

Myndigheter som är skyldiga att ge hand-
räckning 

I frågor som avses i denna lag är hamn-, 
tull-, gränsbevaknings-, polis-, arbetar-
skydds- och hälsovårdsmyndigheterna, för-
svarsmakten och Trafikverket inom respekti-
ve verksamhetsområde skyldiga att på begä-
ran ge Trafiksäkerhetsverket nödvändig 
handräckning. Bestämmelser om handräck-
ning av gränsbevakningsväsendet finns i 
gränsbevakningslagen (578/2005). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
3 kap. 

Konstaterande av fartygssäkerheten och 
förhandsmeddelande om fartyg 

11 § 

Inspektion eller undersökning av fartyg 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 kap. 

Konstaterande av fartygssäkerheten och 
förhandsmeddelande om fartyg 

11 § 

Inspektion eller undersökning av fartyg 

— — — — — — — — — — — — — —  
På utländska fartyg ska det förrättas en 

mer ingående inspektion enligt PSC-
direktivet om det i samband med den inspek-
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tion som avses i 1 mom. framgår omständig-
heter som ger anledning att anta att fartyget 
eller dess utrustning befinner sig i ett sådant 
skick att de inte till väsentliga delar uppfyller 
de krav som ställs på dem.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

 
 

11 a § 

Förhandsmeddelande 

Befälhavaren eller redaren för ett fartyg 
som hör till den fartygsklass som är föremål 
för utökad inspektion enligt PSC-direktivet 
skall tillställa tillsynsmyndigheten i varje 
finsk hamn som fartyget besöker efter det att 
12 månader har förflutit sedan den senaste ut-
ökade inspektionen de uppgifter som avses i 
bilaga V till PSC-direktivet senast tre dagar 
före fartygets beräknade ankomst till hamnen 
eller senast innan fartyget avgår från föregå-
ende hamn, om resan beräknas vara mindre 
än tre dagar. 

11 a § 

Förhandsmeddelande 

Befälhavaren eller redaren för ett fartyg 
som omfattas av den utökade inspektion som 
avses i artikel 14.1 i PSC-direktivet ansvarar 
för att de uppgifter om fartyget och dess lig-
getid som avses i bilaga III till PSC-
direktivet lämnas till tillsynsmyndigheten. 
Uppgifterna ska lämnas genom PortNet-
systemet senast tre dagar före fartygets be-
räknade ankomst till hamnen eller till ankar-
platsen eller senast innan fartyget avgår från 
föregående hamn, om resan beräknas ta 
mindre än tre dagar. Fartygets representant 
eller ombud ansvarar för att information om 
fartygets faktiska ankomst- och avgångstid 
lämnas till PortNet-systemet.  

Om en utökad inspektion inte görs på basis 
av ett förhandsmeddelande ska tillsynsmyn-
digheten underrätta befälhavaren på eller 
redaren för det fartyg som har lämnat för-
handsmeddelandet. 

 
 

11 b § 

Utökad inspektion 

På ett fartyg som hör till den fartygsklass 
som är föremål för utökad inspektion enligt 
PSC-direktivet kan utökad inspektion förrät-
tas 12 månader efter det att föregående ut-
ökade inspektion förrättades på fartyget i en 
hamn i en stat som undertecknat Paris-avtalet. 
Den utökade inspektionen på fartyget skall 
förrättas i enlighet med PSC-direktivet. 

11 b §

Utökad inspektion 

Tillsynsmyndigheten ska förrätta en utökad 
inspektion av fartyget i enlighet med PSC-
direktivet, om fartyget uppfyller de villkor 
som nämns i punkt 3A och 3B i del II i bilaga 
I till PSC-direktivet.  

Om inte något annat följer av de kon-
trollåtgärder som anges i lagen om sjöfarts-
skydd på vissa fartyg och i hamnar som be-
tjänar dem och om tillsyn över skyddet, ska 
fartyget stanna kvar i hamnen tills inspektio-
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nen har förrättats. 
 

 
11 c § 

Undantag 

Om det av funktionella orsaker inte kan för-
rättas inspektion av vissa fartyg, på vilka det 
enligt PSC-direktivet skall förrättas obligato-
risk inspektion eller obligatorisk utökad in-
spektion, skall tillsynsmyndigheten meddela 
om saken till Europeiska gemenskapens 
kommission. Samtidigt skall uppges orsaken 
till att inspektion inte förrättats. 

11 c § 

Obligatorisk inspektion 

Tillsynsmyndigheten ska förrätta en obliga-
torisk periodisk inspektion på fartyg av prio-
ritet I i enlighet med punkt 1 i del II i bilaga I 
till PSC-direktivet.  

Oberoende av fartygets prioritet ska in-
spektion av fartyget förrättas om det framgår 
någon sådan faktor av högsta prioritet som 
avses i punkt 2A i del I i bilaga I till PSC-
direktivet. 

 
 
 
 11 d § 

Uppskjutande av obligatoriska inspektio-
ner 

Tillsynsmyndigheten kan skjuta upp en ob-
ligatorisk inspektion av fartyget som avses i 
11 c §, om 

1) inspektionen kan förrättas i en finsk 
hamn eller vid en finsk ankarplats inom 15 
dagar och fartyget under den tiden inte besö-
ker någon annan hamn inom Europeiska 
unionen eller området för Parisavtalet, 

2) tillsynsmyndigheten på förhand har 
överenskommit att inspektionen förrättas 
inom 15 dagar i någon annan hamn inom 
Europeiska unionen eller området för Paris-
avtalet, eller 

3) fartyget endast anlöper en ankarplats 
och tillsynsmyndigheten har försäkrat sig om 
att fartyget kan inspekteras inom 15 dagar i 
någon annan hamn inom Europeiska unionen 
eller området för Parisavtalet. 

Tillsynsmyndigheten ska göra en anteck-
ning i inspektionsdatabasen om att inspektio-
nen skjuts upp.  

 
 
 11 e §

Undantag 

En sådan obligatorisk inspektion av ett far-
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tyg som avses i PSC-direktivet behöver inte 
förrättas om 

1) tillsynsmyndigheten anser att inspektio-
nen skulle äventyra inspektörens, hamnens, 
fartygets eller besättningens säkerhet eller 
skada den marina miljön, 

2) fartyget anlöper hamnen nattetid annars 
än i reguljär trafik, eller 

3) fartyget anlöper en ankarplats nattetid 
eller om fartygets besök i hamnen eller vid 
ankarplatsen varar en så kort tid att en in-
spektion inte kan förrättas på ett tillfredsstäl-
lande sätt. 

I det fall att en inspektion inte förrättas ska 
tillsynsmyndigheten göra en anteckning om 
detta i inspektionsdatabasen. 

 
 
 

14 § 

Stoppande av fartyg, driftsinskränkning och 
förbud att använda utrustning, anordning, ru-

tin eller arrangemang ombord 

Om ett fel eller en brist i fartygssäkerheten 
är av sådan art att fartygets drift i den fart för 
vilken det är avsett åsamkar fara för männi-
skoliv eller omedelbar fara för fartyget, den 
övriga trafiken eller den marina miljön, skall 
tillsynsmyndigheten fatta ett skriftligt beslut 
om att stoppa fartyget eller inskränka dess 
drift eller förbjuda användningen av en ut-
rustning, anordning, rutin eller ett arrange-
mang ombord tills felet är rättat eller bristen 
avhjälpt. Det skriftliga beslutet skall motive-
ras och i det skall uppges alla de omständig-
heter som har lett till att fartyget stoppats. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Beslut om stoppande av fartyg, driftsin-
skränkning eller förbud att använda utrust-
ning, anordning, rutin eller arrangemang om-
bord skall iakttas omedelbart. Fartygets be-
fälhavare eller, då det är fråga om ett ut-
ländskt fartyg, även flaggstatens närmaste be-
skickning skall omedelbart underrättas om 
beslutet, och rapporten om inspektionen skall 
fogas till meddelandet. Vid behov skall dess-
utom den namngivna besiktningsman eller de 
godkända klassificeringssällskap som ansva-
rar för utfärdandet av klasscertifikatet under-

14 §

Kvarhållande av fartyg, driftsinskränkning 
och förbud att använda utrustning, anord-

ning, rutin eller arrangemang ombord 

Om ett fel eller en brist i fartygssäkerheten 
är av sådan art att fartygets drift i den fart för 
vilken det är avsett orsakar fara för männi-
skoliv eller väsentlig fara för hälsan eller 
omedelbar fara för fartyget, den övriga trafi-
ken eller den marina miljön, ska tillsynsmyn-
digheten fatta ett skriftligt beslut om att 
kvarhålla fartyget eller inskränka dess drift 
eller förbjuda användningen av en utrustning, 
anordning, rutin eller ett arrangemang om-
bord tills felet är rättat eller bristen avhjälpt. 
Det skriftliga beslutet ska motiveras och i det 
ska uppges alla de omständigheter som har 
lett till att fartyget kvarhållits. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Beslut om kvarhållande av fartyg, driftsin-
skränkning eller förbud att använda utrust-
ning, anordning, rutin eller arrangemang om-
bord ska iakttas omedelbart. Fartygets befäl-
havare eller, då det är fråga om ett utländskt 
fartyg, även flaggstatens förvaltning eller den 
närmaste konsul eller diplomatiska represen-
tant som företräder flaggstaten ska utan 
dröjsmål underrättas om beslutet. Inspek-
tionsrapporten ska fogas till meddelandet. 
Vid behov ska dessutom den namngivna be-
siktningsman eller de erkända klassifice-
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rättas om saken. 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

ringssällskap som ansvarar för utfärdandet av 
klasscertifikatet underrättas om saken. 
— — — — — — — — — — — — — —  
  

 
14 b § 

Avsaknad av färdskrivare eller i ISM-
reglerna avsedda dokument 

Tillsynsmyndigheten skall stoppa ett ut-
ländskt fartyg om det inte är försett med en 
fungerande färdskrivare i sådana situationer 
då användning av färdskrivare är obligatorisk 
enligt bilaga XII till PSC-direktivet. Om bris-
ten inte snabbt kan avhjälpas i den hamn där 
fartyget stoppats, kan tillsynsmyndigheten 
låta fartyget fortsätta till närmaste lämpliga 
hamn där bristen skall avhjälpas, eller avbryta 
stoppandet i hamn under villkor att bristen 
avhjälps senast inom 30 dagar. 

 
 
 
Tillsynsmyndigheten skall dessutom stoppa 

ett utländskt fartyg på vilket ISM-reglerna 
tillämpas, om det vid inspektion kommer 
fram att det på fartyget inte finns ett doku-
ment om godkänd säkerhetsorganisation eller 
ett certifikat om godkänd säkerhetsorganisa-
tion vilka utfärdats i enlighet med de interna-
tionella organisationsreglerna för säker drift 
av fartyg och för förhindrande av förorening 
(ISM-reglerna). 

Om det vid inspektion inte upptäcks andra 
än i 2 mom. angivna brister som berättigar till 
stoppande, kan tillsynsmyndigheten upphäva 
beslutet om stoppande för att förhindra över-
beläggning av hamnen. Tillsynsmyndigheten 
skall då omedelbart underrätta de behöriga 
myndigheterna i de andra medlemsstaterna 
om detta. 

14 b § 

Avsaknad av färdskrivare eller i ISM-
reglerna avsedda dokument 

Tillsynsmyndigheten ska kvarhålla ett ut-
ländskt fartyg om det inte är försett med en 
fungerande färdskrivare och användning av 
färdskrivare är obligatoriskt enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG 
om inrättande av ett övervaknings- och in-
formationssystem för sjötrafik i gemenska-
pen och om upphävande av rådets direktiv 
93/75/EEG. Om bristen inte snabbt kan av-
hjälpas i den hamn där fartyget kvarhålls kan 
tillsynsmyndigheten låta fartyget fortsätta till 
närmaste lämpliga hamn för att bristen ska 
kunna avhjälpas, eller kräva att bristen av-
hjälps inom 30 dagar. 

Tillsynsmyndigheten skall dessutom kvar-
hålla ett utländskt fartyg på vilket ISM-
reglerna tillämpas, om det vid inspektion 
kommer fram att det på fartyget inte finns ett 
dokument om godkänd säkerhetsorganisation 
eller ett certifikat om godkänd säkerhetsor-
ganisation vilka utfärdats i enlighet med de 
internationella organisationsreglerna för sä-
ker drift av fartyg och för förhindrande av 
förorening (ISM-reglerna). 

Tillsynsmyndigheten kan för att undvika 
trängsel i hamnen tillåta att det kvarhållna 
fartyget flyttas inom hamnområdet, förutsatt 
att flyttandet sker tryggt. 
 

 

 
14 c § 

Förhindrande av tillträde till hamn 

Tillsynsmyndigheten skall förhindra att ett 
utländskt gas- eller kemikalietankfartyg, 
bulklastfartyg, oljetankfartyg eller passage-
rarfartyg anlöper en finsk hamn, om 

1) fartygets flaggstat förekommer på den 

14 c § 

Förbud mot tillträde till hamn 

Tillsynsmyndigheten ska vägra ett ut-
ländskt fartyg som den kvarhåller tillträde 
till en hamn eller ankarplats, om 

 
1) fartygets flaggstat finns på den gråa lis-
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svarta lista som publiceras i Paris-avtalets år-
liga rapport och fartyget har stoppats mer än 
två gånger under de senaste 24 månaderna i 
en hamn i en stat som undertecknat Paris-
avtalet, eller 

 
 
2) fartygets flaggstat har betecknats som en 

stat med mycket hög risk eller hög risk på den 
svarta lista som publiceras i Paris-avtalets år-
liga rapport och fartyget har stoppats mer än 
en gång under de senaste 36 månaderna i en 
hamn i en stat som undertecknat Paris-avtalet. 

 
 
Tillsynsmyndigheten skall också förhindra 

att ett utländskt fartyg anlöper en finsk hamn, 
om fartyget i de fall som avses i 14 § 4 mom. 
och i artikel 11.1 i PSC-direktivet går till 
sjöss utan att uppfylla de villkor som till-
synsmyndigheterna i en finsk hamn eller be-
höriga myndigheter i en inspektionshamn i en 
annan medlemsstat har ställt, eller vägrar 
iaktta de krav som gäller i frågan enligt kon-
ventionerna genom att inte anlöpa repara-
tionsvarvet. Tillträde till hamnen skall för-
hindras tills fartygets ägare eller redare har 
framlagt bevis på att fartyget uppfyller alla 
krav som gäller enligt konventionerna och 
den tillsynsmyndighet som konstaterat bris-
terna på fartyget eller behöriga myndigheter i 
en medlemsstat som konstaterat bristerna på 
fartyget har godkänt bevisen. 

Tillsynsmyndigheten kan i enskilda fall till-
låta att ett fartyg anlöper hamn i fall av force 
majeure, på grund av säkerhetsaspekter som 
är klart viktigare, för att rätta till brister eller 
för att avlägsna förorenings- eller smittorisk, 
om fartygets ägare, redaren eller fartygets be-
fälhavare har vidtagit befogade åtgärder som 
tillsynsmyndigheten godkänt för ett tryggt an-
löpande av hamnen. 
 

ta som offentliggörs av Europeiska unionens 
kommission varje år och fartyget under de 
senaste 24 månaderna två gånger har kvar-
hållits eller dess fart förhindrats i enlighet 
med besiktningsdirektivet i en hamn eller vid 
en ankarplats inom Europeiska unionen eller 
området för Parisavtalet, eller  

2) fartygets flaggstat finns på den svarta 
lista som offentliggörs av Europeiska unio-
nens kommission varje år och fartyget under 
de senaste 36 månaderna två gånger har 
kvarhållits eller dess fart förhindrats i enlig-
het med besiktningsdirektivet i en hamn eller 
vid en ankarplats inom Europeiska unionen 
eller området för Parisavtalet.  

Tillsynsmyndigheten ska på ansökan av 
fartygets ägare eller redaren upphäva det 
tillträdesförbud som avses i 1 mom. tidigast 
tre månader efter det att beslutet fattades, om 
fartygets ägare eller redaren lägger fram be-
vis på att fartyget vid den tidpunkten uppfyl-
ler de villkor som anges i punkterna 3—9 i 
bilaga VIII till PSC-direktivet. 

Om tillsynsmyndigheten håller kvar ett ut-
ländskt fartyg i en hamn eller vid en ankar-
plats och fartyget tidigare har meddelats ett 
(1) tillträdesförbud och de villkor som anges 
i 1 mom. 1 eller 2 punkten uppfylls, ska till-
synsmyndigheten vägra fartyget tillträde till 
hamnen eller ankarplatsen. Tillsynsmyndig-
heten ska på ansökan av fartygets ägare eller 
redaren upphäva tillträdesförbudet tidigast 
12 månader från det att förbudet utfärdades, 
om fartygets ägare eller redaren lägger fram 
bevis på att fartyget vid den tidpunkten upp-
fyller de villkor som anges i punkt 3—9 i bi-
laga VIII till PSC-direktivet. 

Om tillsynsmyndigheten håller kvar ett ut-
ländskt fartyg i en hamn eller vid en ankar-
plats och fartyget har meddelats två tidigare 
tillträdesförbud ska tillsynsmyndigheten väg-
ra fartyget tillträde till hamnen eller ankar-
platsen. Tillsynsmyndigheten ska på ansökan 
av fartygets ägare eller redaren upphäva till-
trädesförbudet tidigast 24 månader från det 
att förbudet utfärdades, om fartygets ägare 
eller redaren lägger fram bevis på att 

1) fartygets flaggstat inte finns på den svar-
ta eller gråa lista som offentliggörs av Euro-
peiska unionens kommission varje år, 

2) fartyget har sådana lagstadgade certifi-
kat och klasscertifikat som utfärdats av den 
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behöriga myndigheten eller av ett erkänt 
klassificeringssällskap i en medlemsstat i Eu-
ropeiska unionen eller i en stat som under-
tecknat Parisavtalet, 

3) det bolag som förvaltar fartyget uppvi-
sar en hög prestationsnivå som bestäms på 
basis av graden av brister och kvarhållande-
frekvensen hos bolagets fartyg, och 

4) fartyget uppfyller de villkor som nämns i 
punkterna 3—9 i bilaga VIII till PSC-
direktivet. 

Fartyg som inte uppfyller villkoren enligt 4 
mom. 1—4 punkten inom 24 månader från 
det tredje tillträdesförbud som avses i 4 
mom. ska av tillsynsmyndigheten permanent 
vägras tillträde till finska hamnar och an-
karplatser.  

Om tillsynsmyndigheten håller kvar ett ut-
ländskt fartyg i en hamn eller vid en ankar-
plats och fartyget har meddelats tre tidigare 
tillträdesförbud ska tillsynsmyndigheten 
permanent vägra fartyget tillträde till finska 
hamnar och ankarplatser.  

Beslutet om tillträdesförbud gäller omedel-
bart efter att det utländska fartyget har med-
delats tillstånd att lämna den hamn eller an-
karplats där fartyget har kvarhållits och där 
tillträdesförbudet för fartyget har utfärdats.  

Om en behörig myndighet i en medlemsstat 
i Europeiska unionen eller i en stat som har 
undertecknat Parisavtalet har vägrat ett ut-
ländskt fartyg tillträde till en hamn eller an-
karplats i staten, ska tillsynsmyndigheten 
kontrollera att fartyget inte ges tillträde till 
en finsk hamn eller ankarplats.  

Tillsynsmyndigheten ska också vägra ett ut-
ländskt fartyg som går till sjöss tillträde till 
en hamn eller ankarplats om fartyget i de fall 
som avses i 14 § 4 mom. och i artikel 21.4 i 
PSC-direktivet inte uppfyller de villkor som 
tillsynsmyndigheten eller de behöriga myn-
digheterna i en annan inspektionshamn i 
medlemsstaten har ställt, eller vägrar iaktta 
tillämpliga krav i konventionerna genom att 
inte anlöpa reparationsvarvet. Tillträde till 
hamnen ska vägras tills fartygets ägare eller 
redaren har lagt fram bevis på att fartyget 
uppfyller alla de krav som gäller enligt kon-
ventionerna och den tillsynsmyndighet eller 
de behöriga myndigheter i en medlemsstat 
som konstaterat bristerna på fartyget har 
godkänt bevisen.  
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Tillsynsmyndigheten kan i enskilda fall till-
låta att ett fartyg anlöper hamn i fall av force 
majeure, på grund av säkerhetsaspekter som 
är klart viktigare, för att rätta till brister el-
ler för att avlägsna förorenings- eller smitto-
risk, om fartygets ägare, redaren eller farty-
gets befälhavare har vidtagit lämpliga åtgär-
der som har godkänts av tillsynsmyndigheten 
för att säkerställa ett säkert anlöp till ham-
nen. 

 
5 kap. 

Rättelseyrkande och ändringssökande 

 
18 § 

Rättelseyrkande och besvär 

Den som är missnöjd med ett beslut som 
tillsynsmyndigheten fattat med stöd av denna 
lag kan framställa ett skriftligt rättelseyrkan-
de. Ändring i beslutet får inte sökas genom 
besvär. Yrkande på rättelse framställs till den 
enhet vid Trafiksäkerhetsverket som sköter 
frågor i anknytning till fartygssäkerhet. Rät-
telseyrkandet ska behandlas utan dröjsmål. 

Ändring i beslut som fattats med anledning 
av ett rättelseyrkande söks genom besvär hos 
högsta förvaltningsdomstolen enligt förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996). 
Besvärsskriften skall tillställas den myndighet 
som utfärdat rättelsebeslutet. Denna skall 
utan dröjsmål vidarebefordra handlingarna i 
målet och sitt eget utlåtande till besvärsmyn-
digheten. Besvären skall behandlas utan 
dröjsmål. 

Rättelseyrkande skall framställas och be-
svär anföras inom 30 dagar från delfåendet av 
beslutet. Rättelseyrkande skall dock framstäl-
las inom 14 dagar från den dag då befälhava-
ren eller redaren har fått kännedom om det 
beslut om stoppande som avses i 14 eller 14 b 
§ eller det beslut om förhindrande av tillträde 
till hamn som avses i 14 c §. 

5 kap. 

Begäran om omprövning och ändringssö-
kande 

18 § 

Begäran om omprövning och besvär 

Den som är missnöjd med ett beslut som 
tillsynsmyndigheten fattat med stöd av denna 
lag kan göra en skriftlig begäran om om-
prövning. Ändring i beslutet får inte sökas 
genom besvär. Begäran om omprövning görs 
hos den enhet vid Trafiksäkerhetsverket som 
sköter frågor i anknytning till fartygssäker-
het. Begäran ska behandlas utan dröjsmål. 

Ändring i beslut som fattats med anledning 
av en begäran om omprövning söks genom 
besvär hos högsta förvaltningsdomstolen en-
ligt förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

Besvärsskriften skall tillställas den myn-
dighet som avgjort en begäran om ompröv-
ning. Denna ska utan dröjsmål vidarebeford-
ra handlingarna i målet och sitt eget utlåtande 
till besvärsmyndigheten. Besvären skall be-
handlas utan dröjsmål. 

Begäran om omprövning ska framställas 
och besvär anföras inom 30 dagar från delfå-
endet av beslutet. Begäran om omprövning 
ska dock framställas inom 14 dagar från den 
dag då befälhavaren eller redaren har fått 
kännedom om det beslut om kvarhållande 
som avses i 14 eller 14 b § eller det tillträ-
desförbud som avses i 14 c §. 
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19 § 

Inverkan av rättelseyrkande eller ändringssö-
kande på beslut 

Framställande av rättelseyrkande eller anfö-
rande av besvär utgör inget hinder för 

 
 
 
1) verkställande av sådana beslut om stop-

pande av fartyg, driftsinskränkning och för-
bud att använda utrustning, anordning, rutin 
eller arrangemang ombord som avses i 14 el-
ler 14 b §, 

2) verkställande av sådana beslut om för-
hindrande av tillträde till hamn som avses i 
14 c §, eller 

3) verkställande av i 17 h § avsedda beslut 
om hindrande av att ro-ro-passagerarfartyg el-
ler höghastighetspassagerarfartyg används i 
trafik, om inte den som fattat rättelsebeslutet 
eller besvärsmyndigheten beslutar något an-
nat. 

19 § 

Inverkan av begäran om omprövning eller 
ändringssökande på beslut 

Om inte den som avgjort en begäran om 
omprövning eller besvärsmyndigheten beslu-
tar något annat utgör en begäran om om-
prövning eller anförande av besvär inget 
hinder för 

1) verkställande av sådana beslut om kvar-
hållande av fartyg, driftsinskränkning och 
förbud att använda utrustning, anordning, ru-
tin eller arrangemang ombord som avses i 14 
eller 14 b §, 

2) verkställande av sådana tillträdesförbud 
som avses i 14 c §, eller 

  
3) verkställande av beslut enligt 17 h § om 

hindrande av att ro-ro-passagerarfartyg eller 
höghastighetspassagerarfartyg används i tra-
fik. 

 
 
 
Om begäran om omprövning gäller ett be-

slut om kvarhållande av eller tillträdesförbud 
för ett fartyg enligt PSC-direktivet ska till-
synsmyndigheten rätta uppgifterna i inpek-
tionsdatabasen senast inom 24 timmar från 
det att beslutet upphävdes.  
 
 

 
20 § 

Anmälan om förseelser och hemlighållande 
av anmälarens identitet 

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

Om fartygssäkerhetsinspektion förrättas ut-
gående från en anmälan som avses i 1 mom., 
får inspektionsförrättaren inte yppa att in-
spektionen sker på grundval av en anmälan.  

20 §

Anmälan om förseelser och hemlighållande 
av anmälarens identitet 

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

Identiteten hos en sådan anmälare som av-
ses ovan i 1 mom. får inte lämnas ut till far-
tygets befälhavare eller ägare eller till reda-
ren. Om en inspektion förrättas på basis av 
en anmälan, får inspektören inte yppa att in-
spektionen sker på basis av en anmälan. In-
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spektören ska se till att alla samtal med be-
sättningen är konfidentiella.  

Tillsynsmyndigheten ska informera flagg-
statens förvaltning och vid behov den finska 
arbetarskyddsmyndigheten om sådana an-
mälningar som inte är uppenbart ogrundade 
och om de åtgärder som vidtas till följd av 
anmälningen. Arbetarskyddsmyndigheten 
meddelar vid behov sådana anmälningar till 
Internationella arbetsorganisationen. Om 
tillsynsmyndigheten anser att anmälan är 
uppenbart ogrundad ska den informera an-
mälaren om sitt beslut och skälen för detta.  

En myndighet eller hamnoperatör som 
nämns i 9 § ska till tillsynsmyndigheten 
skriftligen lämna information om sådana up-
penbara överträdelser av en bestämmelse el-
ler föreskrift om fartygssäkerheten som den 
har fått kännedom om i samband med sköt-
seln av sina sedvanliga uppgifter då överträ-
delsen kan äventyra ett fartygs säkerhet eller 
orsaka oskäliga skador för den marina mil-
jön. Uppgiften ska i mån av möjlighet lämnas 
elektroniskt. Uppgiften kan lämnas muntligen 
om den på grund av sakens brådskande ka-
raktär eller av någon annan orsak inte kan 
lämnas skriftligen. Anmälan ska innehålla 
följande uppgifter: 

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

terats på fartyget.  
 

 
21 a § 

Ersättande av kostnader 

Om det vid de kontroller eller inspektioner 
som avses i 10, 11 och 11 b § uppdagas såda-
na brister som berättigar till stoppande av ett 
fartyg, skall ägaren, redaren eller dennes re-
presentant ersätta alla kostnader som har 
samband med inspektionerna och kontroller-
na. 

Om ett fartyg stoppas i enlighet med 14 § 2 
mom. på grund av bristfälliga dokument eller 
för att dokument saknas svarar fartygets ägare 

21 a §

Ersättande av kostnader 

Om det vid de kontroller och inspektioner 
som avses i 10, 11, 11 b och 11 c § upptäcks 
sådana brister som berättigar att hålla kvar 
fartyget, ska fartygets ägare, redaren eller 
dennes representant ersätta alla kostnader i 
anslutning till kontrollerna och inspektioner-
na. 

Om ett fartyg kvarhålls i enlighet med 14 § 
2 mom. på grund av bristfälliga dokument el-
ler för att dokument saknas svarar fartygets 
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eller redare för alla kostnader som uppstår för 
tillsynsmyndigheten på grund av stoppandet 
av fartyget. 

Kostnaderna för de i 14 c § 2 mom. avsedda 
inspektioner och kontroller som tillsynsmyn-
digheten utfört skall ersättas av fartygets äga-
re eller redaren. 

Stoppandet får inte återtas förrän kostna-
derna helt har betalats eller tillräcklig säker-
het har ställts för deras betalande. 

 
 

23 § 

Närmare bestämmelser och föreskrifter 

Genom förordning av statsrådet kan för 
verkställighet av PSC-direktivet bestämmas 
om 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) grunderna för stoppande av fartyg, 
— — — — — — — — — — — — — —  

10) uppföljning av inspektioner och stop-
pande, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

ägare eller redare för alla kostnader som upp-
står för tillsynsmyndigheten på grund av 
kvarhållandet av fartyget. 

Kostnaderna för de i 14 c § 1, 5 och 7 
mom. avsedda inspektioner som tillsynsmyn-
digheten förrättat ska ersättas av fartygets 
ägare eller redaren. 

Kvarhållandet får inte återtas förrän kost-
naderna helt har betalats eller tillräcklig sä-
kerhet har ställts för deras betalande. 

 
 

23 § 

Närmare bestämmelser och föreskrifter 

Genom förordning av statsrådet kan för 
verkställighet av PSC-direktivet bestämmas 
om 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) grunderna för kvarhållande av fartyg, 
— — — — — — — — — — — — — —  

10) uppföljning av inspektioner och kvar-
hållande, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  .  
Lagens 2 § 5 punkt underpunkt i träder i 

kraft vid en tidpunkt som bestäms genom 
förordning av statsrådet. 

——— 
 
 
 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


