Lag
om ändring av fartygsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i fartygsregisterlagen (512/1993) 9 § 2 och 3 mom., 17 § 1 mom. och 31 § 1 mom.,
sådana de lyder, 9 § 2 mom. delvis ändrat i lag 310/2018 samt 9 § 3 mom., 17 § 1 mom. och 31
§ 1 mom. i lag 310/2018, som följer:
9§
Anteckningar som ska införas i registret
——————————————————————————————
I registret antecknas
1) fartygets registreringstid, registernummer, namn, tidigare namn, hemort, signalbokstäver
och fartygets IMO-nummer,
2) fartygets art, dräktighet, mått, byggare, byggnadstid och byggnadsort samt fartygets användningsändamål,
3) ägarens namn, nationalitet och hemort samt storleken av ägarens andel; om ägaren är finsk,
antecknas även personbeteckning, företags- och organisationsnummer eller annat samfundssignum,
4) om fartyget tillhör ett partrederi, antecknas beträffande huvudredaren de uppgifter som avses i 3 punkten samt varje ägares andel i fartyget,
5) om fartyget har godkänts som finskt med stöd av 1 kap. 1 § 4 mom. i sjölagen, den sista
registreringsdagen,
6) om fartyget har godkänts som finskt med stöd av 1 kap. 1 b § i sjölagen, den stat där äganderätten till fartyget är registrerad och den sista registreringsdagen.
I registret antecknas även inteckningar som har fastställts i fartyget samt uppgifter om sådan
utmätning eller kvarstad som gäller fartyget, uppgifter om ägarens konkurs samt ändringar i
dessa uppgifter. Om det är fråga om ett fartyg som avses i 2 mom. 6 punkten antecknas dock
inte inteckningar som har fastställts i fartyget.
——————————————————————————————
17 §
Registrering av fartyg som överförts från utlandet
Om ett utländskt fartyg har blivit finskt, får det registreras först när det visas ett av den tidigare
registerstatens fartygsregistermyndighet utfärdat intyg över att fartyget har avförts ur det utländska registret eller kommer att avföras vid den tidpunkt då det registreras i det finska registret, eller att det då görs någon annan anteckning som har motsvarande verkan. Detta moment
tillämpas dock inte på ett fartyg som har godkänts som finskt med stöd av 1 kap. 1 b § i sjölagen.
——————————————————————————————
31 §

Registermyndighetens rätt att avregistrera fartyg
Om den i registret införda ägaren inte fullgör sin skyldighet enligt 30 §, får registermyndigheten självmant avföra fartyget ur registret på de grunder som nämns i den paragrafen. Registermyndigheten ska innan fartyget avregistreras ge den i registret införda ägaren tillfälle att bli
hörd. Om det gäller ett fartyg som har godkänts som finskt med stöd av 1 kap. 1 b § i sjölagen,
ska befraktaren som har hyrt fartyget utan besättning dessutom ges tillfälle att bli hörd.
——————————————————————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

Åbo den 18.6.2021
Republikens President

Sauli Niinistö

Kommunikationsminister Timo Harakka

2

