Lag
om ändring av 1 kap. i sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjölagen (674/1994) 1 kap. 1 § 2 mom. 4 punkten, 4 mom. 2 punkten och 6—8 mom.
och i 1 a § 2 mom. det inledande stycket och 3—6 mom., sådana de lyder i lag 991/2018, samt
fogas till 1 kap. en ny 1 b § som följer:
1 kap.
Allmänna stadganden om fartyg
1§
Ett fartygs nationalitet
——————————————————————————————
I andra än i 1 mom. avsedda fall ska Transport- och kommunikationsverket godkänna ett fartyg som finskt, om
——————————————————————————————
4) fartyget har avförts ur fartygsregistret i en annan stat för den tid det är infört i det trafikoch transportregister som avses i lagen om transportservice (320/2017) eller i det fartygsregister
som förs av Statens ämbetsverk på Åland och som avses i fartygsregisterlagen (512/1993).
——————————————————————————————
I andra än i 1 eller 2 mom. avsedda fall kan Transport- och kommunikationsverket godkänna
ett fartyg som finskt, om
——————————————————————————————
2) fartyget har avförts ur fartygsregistret i en annan stat för den tid det är infört i trafik- och
transportregistret eller i det fartygsregister som förs av Statens ämbetsverk på Åland,
——————————————————————————————
Ett beslut om ett sådant godkännande som avses i 4 mom. ska förenas med villkor som Transport- och kommunikationsverket anser behövliga samt innehålla uppgift om giltighetstid. Beslut
kan fattas för högst två år i sänder. Ett nytt beslut kan fattas när det föregående beslutets giltighetstid har gått ut.
Om förutsättningarna för beslut om ett godkännande som avses i 2 eller 4 mom. inte längre
föreligger eller om de villkor som ställs för ett godkännande som avses i 4 mom. inte iakttas
och avvikelsen inte kan betraktas som ringa, ska Transport- och kommunikationsverket återkalla godkännandet. Innan ett godkännande återkallas ska den som fått godkännandet ges möjlighet att lämna sin förklaring i saken.
Närmare bestämmelser om ansökan om beslut om godkännande enligt 2 och 4 mom., om
innehållet i ansökan och om den utredning som ska fogas till ansökan samt om villkor som
godkännande enligt 4 mom. ska förenas med får utfärdas genom förordning av statsrådet.
1a§

Införande av ett fartyg som är i finsk ägo i en annan stats fartygsregister
——————————————————————————————
Transport- och kommunikationsverket får för att främja varvsindustrin och sysselsättningen i
Finland ge sitt godkännande till att ett fartyg som enligt 1 § 1 mom. ska betraktas som finskt
införs i fartygsregistret i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet såsom fartyg
i den staten, om
——————————————————————————————
Ett godkännande som avses i 2 mom. ska förenas med de villkor som Transport- och kommunikationsverket anser behövliga samt innehålla uppgift om godkännandets giltighetstid. Godkännandet beviljas för viss tid och kan vara i kraft högst så länge som befraktningsavtalet om
fartygets användning eller besittning gäller. Godkännandet ska förenas med villkor som förbjuder överföring av fartyget vidare till ett fartygsregister i ett tredjeland.
Om förutsättningarna enligt 2 mom. för beviljande av godkännande inte längre föreligger eller
om de villkor som godkännandet förenats med enligt 3 mom. inte iakttas och avvikelsen inte
kan betraktas som ringa, ska Transport- och kommunikationsverket återkalla godkännandet. Innan beslut om återkallande fattas ska den som fått godkännandet ges möjlighet att lämna sin
förklaring i saken.
Ett i 2 mom. avsett godkännande upphör att gälla om fartyget eller en andel i det säljs till
utlandet så att fartyget enligt 1 § 1 mom. upphör att vara finskt.
Närmare bestämmelser om ansökan om godkännande enligt 2 mom., om innehållet i ansökan
och om den utredning som ska fogas till ansökan samt om innehållet i beslut om återkallande
enligt 4 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.
1b§
Godkännande som finskt av ett fartyg som hyrs utan besättning
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 § kan Transport- och kommunikationsverket i enlighet med denna paragraf på ansökan av befraktaren som finskt även godkänna ett utländskt
fartyg som har hyrts till Finland utan besättning, om
1) fartygets befraktare är finsk medborgare eller en finsk juridisk person eller medborgare i
en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en i enlighet med en sådan
stats lagstiftning grundad juridisk person, vars stadgeenliga hemort, centralförvaltning eller huvudsakliga verksamhet finns inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
2) fartygets drift leds och kontrolleras från Finland,
3) fartygets befraktare åtar sig att svara för alla skyldigheter som föranleds av att fartyget för
en viss tid införs i trafik- och transportregistret eller i det fartygsregister som förs av Statens
ämbetsverk på Åland,
4) fartygets ägare, inteckningshavare och panthavare har lämnat skriftligt samtycke till att
fartyget införs i trafik- och transportregistret eller i det fartygsregister som förs av Statens ämbetsverk på Åland,
5) registermyndigheten i den stat i vilken äganderätten till fartyget har registrerats, har lämnat
skriftligt samtycke till att fartyget införs i trafik- och transportregistret eller i det fartygsregister
som förs av Statens ämbetsverk på Åland, och
6) registreringen av fartyget bedöms främja sjöfartsnäringen i Finland och sysselsättningen
inom den.
Om befraktaren för ett fartyg som hyrts utan besättning är en i 1 mom. 1 punkten avsedd
medborgare eller juridisk person i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
förutsätts utöver vad som föreskrivs ovan att befraktaren, ifall befraktaren inte ansvarar för fartyget i enlighet med 1 mom. 2 punkten, för skötseln av denna uppgift utser ett ombud som har
sin stadigvarande hemkommun och bostad i Finland.
2

Ett beslut om ett godkännande som avses i 1 mom. kan fattas för den tid som avtalet om
befraktning gäller, dock högst för fem år i sänder. Ett nytt beslut kan fattas när det föregående
godkännandets giltighetstid har gått ut.
Om förutsättningarna för beviljande av godkännande inte längre föreligger och avvikelsen
inte kan betraktas som ringa, ska Transport- och kommunikationsverket återkalla godkännandet.
Innan ett godkännande återkallas ska befraktaren som hyrt fartyget utan besättning ges möjlighet att lämna sin förklaring i saken. Transport- och kommunikationsverket ska också återkalla
ett godkännande på skriftlig begäran av befraktaren.
På ett fartyg som med stöd av denna paragraf är infört i trafik- och transportregistret eller i
det fartygsregister som förs av Statens ämbetsverk på Åland tillämpas finsk lag, med undantag
för frågor som gäller fartygets ägande och inteckning i fartyget, vilka omfattas av lagstiftningen
i den stat där äganderätten till fartyget har registrerats. Inteckning i fartyget får inte fastställas i
Finland.
Bestämmelser om ansökan om det godkännande som avses i 1 mom. samt innehållet i ansökan
och den utredning som ska fogas till ansökan utfärdas genom förordning av statsrådet.
———
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

Åbo den 18.6.2021
Republikens President

Sauli Niinistö

Kommunikationsminister Timo Harakka

3

