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Muu asiaMnrovvvvKommunikationsministeriets meddelandeom ändringar i kapitel II-1, II-2, III och XI-1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt ändringar i vissa koder som anknyter till konventionenUtgiven i Helsingfors den 11 december 2019

86/2019

Kommunikationsministeriets meddelande
om ändringar i kapitel II-1, II-2, III och XI-1 i bilagan till 1974 års internationella 
konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt ändringar i vissa koder 

som anknyter till konventionen

Kommunikationsministeriet meddelar att de i London den 19 maj 2016 genom Interna-
tionella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommittés resolutioner MSC.404(96) och
MSC.403(96) gjorda ändringarna i kapitel II-2 och III i bilagan till 1974 års internationella
konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i internationella koden för brand-
säkerhetssystem (FSS-koden) som anknyter till bilagan till konventionen, de i London den
25 november 2016 genom Internationella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommittés
resolutioner MSC.409(97) och MSC.410(97) gjorda ändringarna i kapitel II-1, II-2 och
XI-1 i bilagan till konventionen och i FSS-koden som anknyter till bilagan till konventio-
nen, de i London den 15 juni 2017 genom Internationella sjöfartsorganisationens sjösäker-
hetskommittés resolutioner MSC.421(98), MSC.422(98), MSC.423(98), MSC.424(98)
och MSC.425(98) gjorda ändringarna i kapitel II-1 och III i bilagan till konventionen och
i internationella koden för säkerhet på fartyg som använder gaser eller bränslen med låg
flampunkt (IGF-koden), 1994 års kod om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden
1994), 2000 års kod om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 2000), internatio-
nella koden för livräddningsutrustning (LSA-koden) som anknyter till bilagan till konven-
tionen samt de i London den 25 maj 2018 genom Internationella sjöfartsorganisationens
sjösäkerhetskommittés resolution MSC.437(99) gjorda ändringarna i 2010 års internatio-
nella kod för tillämpning av brandprovningsmetoder (FTP-koden) som anknyter till bila-
gan till konventionen träder i kraft den 1 januari 2020 så som därom har överenskommits.

Statsrådet har godkänt ändringarna den 16 maj 2019.

Helsingfors den 5 december 2019

Kommunikationsminister Sanna Marin

Regeringsråd Katja Viertävä

(Ändringarna finns till påseende i sin helhet och de är tillgängliga på Transport- och
kommunikationsverkets webbplats på adressen www.traficom.fi och hos Transport- och

kommunikationsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)


