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Lag
om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) 1 kap. 2 § och 7 kap. 4 §, sådana
de lyder, 1 kap. 2 § delvis ändrad i lagarna 998/2014, 473/2016, 275/2017 och 628/2017
och 7 kap. 4 § i lag 998/2014, och
fogas till 7 kap. en ny 6 a § som följer:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
2§
Definitioner
I denna lag avses med
1) MARPOL 73/78 protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till
förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983) jämte ändringar,
2) Helsingforskonventionen 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö (FördrS 2/2000) jämte ändringar,
3) SOLAS-konventionen 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) jämte ändringar,
4) AFS-konventionen internationella konventionen om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg, ingånget i London den 5 oktober 2001, jämte ändringar,
5) barlastvattenkonventionen den i London den 13 februari 2004 ingångna internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment, jämte
ändringar,
6) TBT-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 om
förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg,
7) fartygsåtervinningsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1257/2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006
och direktiv 2009/16/EG,
8) territorialvatten, inre territorialvatten och territorialhav de områden som definieras
i lagen om gränserna för Finlands territorialvatten (463/1956),
9) insjöområdet sjöar, älvar, åar och kanaler,
10) finskt vattenområde territorialvattnen och insjöområdet,
11) ekonomisk zon det havsområde som anges i lagen om Finlands ekonomiska zon
(1058/2004),
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12) Östersjöområdet egentliga Östersjön, Bottniska viken och Finska viken samt inloppet till Östersjön, vilket begränsas av breddgraden 57°44,8"N genom Skagen i Skagerrak,
inbegripet de av staterna angivna inre territorialvattnen,
13) närmaste land den yttre gränsen för de inre territorialvattnen eller de områden som
avgränsas i MARPOL 73/78,
14) internationell fart trafik mellan utländska hamnar eller mellan Finland och utländska hamnar och även en resa till sjöss från en hamn i Finland till en plats utanför Finlands
territorialvatten, med undantag av den trafik som avses i 15 punkten,
15) inrikes fart trafik mellan finländska hamnar; med inrikes fart jämställs trafik till
Viborg via Saima kanal och därtill direkt anslutna vattenområden som tillhör Ryssland
och trafik mellan Vichrevoj och Viborg,
16) fartyg varje sjöburet färdmedel, inklusive bärplansbåtar, luftkuddefarkoster, undervat-tensbåtar och flytande farkoster samt fasta och flytande plattformar,
17) oljetankfartyg ett fartyg vars lastrum är byggda eller ombyggda huvudsakligen för
transport av olja i bulk, inklusive kombinationsfartyg samt kemikalietankfartyg, då de
transporterar olja i bulk,
18) kemikalietankfartyg ett fartyg vars lastrum är byggda eller ombyggda huvudsakligen för transport av skadliga flytande ämnen i bulk, inklusive oljetankfartyg, då de transporterar skadliga flytande ämnen i bulk,
19) passagerarfartyg ett fartyg som får ta fler än 12 passagerare och där man med passagerare avser alla personer med undantag av befälhavaren, medlemmarna i besättningen
eller andra personer som i någon egenskap är anställda eller sysselsatta ombord för fartygets behov, och barn som inte fyllt ett år,
20) fritidsbåt ett fartyg avsett för sport eller rekreation, oavsett fartygets typ eller drivkraft,
21) fiskefartyg ett fartyg som utrustats eller kommersiellt används för fiske eller fångst
av andra organiska resurser i havet,
22) insjöfartyg ett fartyg som särskilt är avsett att användas på en inre vattenväg i enlighet med rådets direktiv 82/714/EEG om tekniska föreskrifter för fartyg i insjöfart, inbegripet alla fartyg som medför ett fartcertifikat för gemenskapens inre vattenvägar i enlighet med nämnda direktiv,
23) försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets fartyg ett fartyg som är försett
med tydliga nationalitetsbeteckningar och som är under befäl av en av försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet på behörigt sätt utsedd person vars namn är upptaget i en sakenlig rulla eller dess motsvarighet,
24) bruttodräktighet bruttodräktigheten fastställd enligt formeln i bilaga I till 1969 års
internationella skeppsmätningskonvention (FördrS 31/1982),
25) fartygsavfall allt avfall som uppstår vid ett fartygs normala drift, inklusive oljigt
avfall från maskinrummet, toalettavfall och fast avfall; fartygsavfall omfattar dock inte
lastrester,
26) skadligt ämne olja, skadliga flytande ämnen, toalettavfall och fast avfall; om ett
skadligt ämne blandas med ett ämne som inte är skadligt, anses även blandningen vara ett
skadligt ämne,
27) lastrester sådana rester av lastmaterial i fartygets lastrum som ska avlägsnas som
avfall efter att lasten har lastats eller lossats,
28) utsläpp i enlighet med artikel 2 i MARPOL 73/78 varje utsläpp av skadliga ämnen
från fartyg, oavsett om de genererats obemärkt eller orsakats av undanröjande av avfall,
läckage, utpumpning eller uttömning; med utsläpp avses inte i denna lag dumpning av avfall från land, ämnen som uppkommer i samband med utvinning av mineraler från havsbottnen eller utsläpp av skadliga ämnen i samband med behörig vetenskaplig forskning i
syfte att minska eller kontrollera förorening,
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29) miljöförstöring att vattnets tillstånd förändras så att detta äventyrar människans
hälsa, skadar de levande naturtillgångarna och livet i vattnen, ställer hinder för fisket eller
annat berättigat nyttjande av vattenområdena, försämrar vattnets bruksegenskaper, minskar trivsamheten eller orsakar därmed jämförbara olägenheter, eller skada på luftkvaliteten eller klimatet till följd av normal drift av fartyg, exempelvis den skada som kväve och
svavel från motoravgaser eller den skada som ozonnedbrytande ämnen orsakar,
30) olja mineralolja i alla dess former, inklusive råolja, brännolja, oljeslam, oljeavfall
och raffinerade produkter,
31) oljehaltig blandning en blandning som innehåller olja,
32) flytande ämne ett ämne med ett ångtryck som vid en temperatur av 37,8 °C inte
överstiger 0,28 megapascal (absolut tryck),
33) skadligt flytande ämne ämnen som enligt kemikalieförteckningen i MARPOL
73/78 hör till klasserna X, Y och Z,
34) ämne grundämnen och kemiska föreningar av dessa, sådana de förekommer i naturen eller industriellt producerade,
35) preparat blandningar av ett eller flera ämnen,
36) toalettavfall
a) avloppsvatten och annat avfall från toaletter, pissoarer och golvbrunnar i toalettrum,
b) avloppsvatten från sjukvårdsutrymmen via tvättställ, badkar och golvbrunnar,
c) uttömningar från utrymmen där det finns levande djur, och
d) annat avloppsvatten som är blandat med sådant avfall,
37) behandlat toalettavfall sådant toalettavfall som har behandlats i en behandlingsanläggning som godkänts på behörigt sätt,
38) fast avfall alla slag av mat-, hushålls- och driftavfall, alla slag av plaster, lastrester,
aska från förbränningsugn, matolja, fiskeredskap och djurkroppar som uppstår under ett
fartygs normala drift och som måste avlägsnas från fartyget kontinuerligt eller periodvis,
med undantag av de ämnen som definieras eller finns förtecknade i andra bilagor till
MARPOL 73/78 än bilaga V; till fast avfall hör inte sådan färsk fisk eller delar av färsk
fisk som erhållits som följd av fiskeverksamhet som idkats under resans lopp eller till följd
av sådan fiskodling som inbegriper transport av fisk, även skaldjur, till fiskodlingsanstalter och transport av fångad fisk, även skaldjur, från sådana anstalter till kusten för förädling,
39) luftförorenande ämne sådana ämnen som regleras i bilaga VI till MARPOL 73/78
i syfte att förhindra luftförorening och som har skadlig effekt på luft, vatten och annan miljö,
40) bränsle brännolja som används i fartygets huvudmotorer eller hjälpmotorer,
41) utsläppande på marknaden att var som helst inom områden som omfattas av Finlands jurisdiktion mot betalning eller gratis leverera marina bränslen för distribution eller
till användare av bränslen eller göra bränslena tillgängliga för dem för förbränning ombord, dock inte att tillhandahålla marina bränslen eller göra dem tillgängliga för export i
ett fartygs lasttankar,
42) marina bränslen alla på råolja baserade flytande bränslen som används eller som
är avsedda att användas ombord på ett fartyg, inbegripet de bränslen som definieras i standarden ISO 8217,
43) marin dieselolja alla marina bränslen enligt definitionen på DMB-typ i tabell I i
standarden ISO 8217, med undantag för referensen till svavelhalt,
44) marin gasolja alla marina bränslen enligt definitionen på DMX-, DMA- och DMZtyper i tabell I i standarden ISO 8217, med undantag för referensen till svavelhalt,
45) svavelkontrollområde de havsområden som definieras som sådana av IMO enligt
bilaga VI till MARPOL 73/78,
46) kvävekontrollområde de havsområden som definieras som sådana av IMO enligt
bilaga VI till MARPOL 73/78,
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47) fartyg i hamn ett fartyg som är vederbörligt förtöjt eller ligger för ankar i en finsk
hamn medan det lastar eller lossar eller endast ligger i hamn,
48) utsläppsminskningsmetod utrustning, material, anordning eller anläggning som installeras på ett fartyg, eller ett annat förfarande, alternativt bränsle eller metod för att uppfylla bestämmelserna och som används som alternativ till marint bränsle med låg svavelhalt enligt kraven i bilaga VI till MARPOL 73/78 och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/33/EU om ändring av rådets direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i
marina bränslen och som kan verifieras och bedömas kvantitativt och vars iakttagande kan
övervakas,
49) påväxthindrande system beläggning, målarfärg, ytbehandling, yta eller anordning
som används på ett fartyg för att minska eller förebygga påväxt av oönskade organismer,
50) barlastvatten vatten och däri flytande materia som transporteras i ett fartyg för att
kunna reglera fartygets trim, krängning, djupgående, stabilitet eller skrovspänning,
51) hantering av barlastvatten sådana mekaniska, fysikaliska, kemiska och biologiska
processer, som genomförs antingen separat eller kombinerat för att avlägsna, oskadliggöra
eller undvika intag eller utsläpp av skadliga vattenlevande organismer och patogener i barlastvatten och sediment,
52) sediment materia som sedimenterats från barlastvatten i ett fartyg,
53) VTS-myndighet den i lagen om fartygstrafikservice (623/2005) avsedda enhet vid
Tra-fikverket som upprätthåller fartygstrafikservicen,
54) erkänt klassificeringssällskap ett klassificeringssällskap som avses i 2 § 42 punkten i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009),
55) reguljär trafik att ett fartyg upprepat går i trafik enligt en tidtabell eller på en på
förhand bestämd rutt mellan angivna hamnar och minst en gång varannan vecka anlöper
en finsk hamn som ligger vid den rutt för vilken det ansöks om undantag avseende den
obligatoriska avlämningen,
56) hamn en plats eller ett geografiskt område med sådan utrustning att där huvudsakligen kan tas emot fartyg, inklusive fiskefartyg och fritidsbåtar, dock inte en plats eller ett
område vars för fartyg avsedda konstruktioner och tjänster, besökarantal och avfallsmängder är små,
57) hamninnehavare den som har det övergripande ansvaret för hamnens drift eller tar
ut hamnavgift eller en därmed jämförbar allmän avgift för användning av hamnen.
7 kap.
Förhindrande av luftförorening från fartyg
4§
Utsläpp av luftförorenande ämnen i undantagsfall
De utsläppsförbud och utsläppsbegränsningar som avses i detta kapitel tillämpas inte på
1) utsläpp som behövs för att trygga fartygs säkerhet eller rädda människoliv,
2) utsläpp som föranletts av att ett fartyg eller dess utrustning skadats, om alla skäliga
åtgärder för att förhindra eller minimera utsläppet har vidtagits efter skadan eller efter att
utsläppet har observerats och redaren eller fartygsbefälhavaren inte uppsåtligen har förorsakat skadan eller handlat vårdslöst och medveten om att skada sannolikt skulle följa,
3) sådana dieselmotorer i fartyg som seglar i ett kvävekontrollområde som omfattas av
ut-släppsbegränsningarna för kvävekontrollområdet men som inte uppfyller dessa begränsningar eller som kan använda såväl gas som flytande bränsle, i enlighet med regel
13.5 i bilaga VI till MARPOL 73/78 då villkoren i regeln är uppfyllda.
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6a§
Anteckningar som ska göras i ett fartygs maskindagbok
I ett fartygs maskindagbok ska de uppgifter som krävs i regel 13 i bilaga VI till MARPOL 73/78 antecknas i fråga om dieselmotorer som har ett certifikat enligt vilket dieselmotorn uppfyller utsläppsbestämmelserna för både nivå II och III i bilaga VI för en minimering av kväveoxidutsläppen, när fartyget anländer till eller lämnar ett med regel 13 i bilaga VI överensstämmande kontrollområde för nivå III för en minimering av kväveoxidutsläppen, eller när en dieselmotors on/off-läge för nivå II eller III för en minimering av
kväveoxidutsläppen ändras inom ett sådant område.
————
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.
Helsingfors den 13 juli 2018
Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister Anne Berner
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