
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 21 december 2011

L a g

1321/2011

om ändring av 15 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 15 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009)

ett nytt 8 mom. som följer:

15 §

Behörighetsbrev

— — — — — — — — — — — — —
Förpliktelserna enligt rådets direktiv

91/672/EEG om det ömsesidiga erkännandet
av båtförarcertifikat för transport av gods och
passagerare på inre vattenvägar, nedan direk-
tivet om båtförarcertifikat, rådets direktiv
96/50/EG om harmonisering av villkoren för
att erhålla nationella förarbevis för gods- el-
ler personbefordran på gemenskapens inre
vattenvägar, nedan direktivet om villkoren för
att erhålla förarbevis, och rådets direktiv
87/540/EEG om tillstånd att utföra varutran-

sporter på vattenvägar inom nationell och
internationell transport och om ömsesidigt
erkännande av examens-, utbildnings- och
andra behörighetsbevis, nedan direktivet om
varutransporter på vattenvägar, är i kraft i
Finland. På fartygsbefälhavare, besättning
och trafikidkare på fartyg i inlandssjöfart i
Finland tilllämpas dock inte bestämmelserna
om villkoren för att erhålla förarbevis, kraven
på rätt att yrkesmässigt utöva verksamhet
eller examenskrav i direktivet om villkoren
för att erhålla förarbevis och direktivet om
varutransporter på vattenvägar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
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Genom denna lag upphävs statsrådets för-
ordning om genomförande av vissa av Euro-
peiska gemenskapens direktiv om inlandssjö-
fart (121/2002).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.
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