Lag
om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) 15 §
2 mom. samt 26 a och 26 d §, sådana de lyder, 15 § 2 mom. och 26 d § i lag 467/2018 och 26
a § i lag 976/2018, samt
fogas till 4 § 3 mom., sådant det lyder i lag 976/2018, en ny 1 a-punkt och till lagen en ny 26
e §, som följer:
4§
Kapitlets tillämpningsområde
——————————————————————————————
Detta kapitel tillämpas dock inte på
——————————————————————————————
1 a) räddningsverkens, polisens eller Tullens fartyg till den del myndigheten i fråga använder ett utbildningssystem som Transport- och kommunikationsverket har godkänt enligt 117 §
i lagen om transportservice,
——————————————————————————————
15 §
Behörighet för nöjesfartygs bevälhavare
——————————————————————————————
I fråga om ansökan om, utfärdande av, giltighetstid för och förnyande av ett internationellt
behörighetsbrev för förare av fritidsbåt tillämpas bestämmelserna om utfärdande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet i 107 § i lagen om transportservice, bestämmelserna om giltighetstid för och förnyande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet i 109 § samt bestämmelserna om förvaring och uppvisande av certifikat och dokument i
113 § i lagen om transportservice.
——————————————————————————————
2 a kap.
Upprättande av lista över besättningen och skyldighet att göra anmälan till trafik- och
transportregistret
26 a §
Uppgifter om sjötjänst
Transport- och kommunikationsverket ska i det trafik- och transportregister som avses i avdelning VI i lagen om transportservice föra in uppgifter om sjötjänst, utbildning och behörigheter i fråga om personer som arbetar ombord på finska fartyg.

26 d §
Register över sjöfolk i redarens tjänst
Redaren ska i fråga om det sjöfolk som tjänstgör hos redaren föra register över uppgifter
som gäller utbildning, behörighet, arbetserfarenhet och hälsokrav. Vid registerföringen och
behandlingen av uppgifterna i registret ska redaren iaktta Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). På behandlingen av uppgifterna i registret tillämpas
dessutom lagen om integritetsskydd i arbetslivet.
26 e §
Undantag från registreringsskyldigheten och skyldigheten att föra lista över besättningen
I det register och den besättningslista som avses i detta kapitel ska det inte föras in personer
som arbetar
1) ombord på utländska fartyg,
2) ombord på ett fartyg endast när det ligger i hamn,
3) ombord på flottningsmateriel, med undantag av transportmateriel som används vid flottning,
4) ombord på pråmar eller mudderverk som saknar eget framdrivningsmaskineri,
5) ombord på sådana lastfartyg i inrikesfart vars längd är under 15 meter,
6) ombord på fiskefartyg vars längd är under 24 meter,
7) ombord på fritidsbåtar,
8) ombord på hyresbåtar,
9) ombord på fartyg som tillhör staten och används för försvars- eller gränsbevakningsuppgifter,
10) i kontroll-, service- eller lotsningsuppgifter eller andra därmed jämförbara uppgifter, om
arbetet utförs endast tillfälligt,
11) ombord på fartyg som används för sådan frivillig sjöräddning som inte är kommersiell
verksamhet om besättningen utbildats för efterspanings- och räddningsuppdrag inom sjöräddningstjänsten, eller
12) ombord på räddningsverkens, polisens eller Tullens fartyg till den del myndigheten i
fråga använder ett utbildningssystem som omfattar fartyget och som Transport- och kommunikationsverket har godkänt enligt 117 § i lagen om transportservice. På en person som arbetar
ombord på ett sådant fartyg tillämpas dock vad som föreskrivs i 26 c § 4 mom.
———
Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.
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