Lag
om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 2 § 20 och
45 punkten, 17 §, 29 § 3 mom. och 91 § 12 punkten, av dem 2 § 20 punkten, 17 § och 29 § 3
mom. sådana de lyder i lag 946/2018 och 2 § 45 punkten sådan den lyder i lag 169/2019, samt
fogas till 2 §, sådan den lyder i lagarna 198/2018, 946/2018, 169/2019 och 783/2019, en ny 2
a- och en ny 13 b-punkt, till lagen ett nytt 5 a kap. och till 91 § en ny 11 punkt, i stället för den
11 punkt som upphävts genom lag 879/2014, som följer:
2§
Definitioner
I denna lag och i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den avses med
——————————————————————————————
2 a) den delegerade förordningen kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/411 om
ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och
säkerhetsnormer för passagerarfartyg vad avser säkerhetskrav för passagerarfartyg som används
på inrikes resor,
——————————————————————————————
13 b) stabilitetsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/25/EG om särskilda
stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg,
——————————————————————————————
20) ro-ro-passagerarfartyg ett fartyg som medför fler än tolv passagerare och som har ro-rolastutrymmen eller lastutrymmen av särskild kategori enligt definitionen i regel II-2/A/2 i bilaga
I till den delegerade förordningen,
——————————————————————————————
45) traditionsfartyg ett i Museiverkets traditionsfartygsregister registrerat historiskt fartyg
som används i småskalig kommersiell trafik i inrikes fart och som har en längd på minst 5,5
meter och är konstruerat före år 1965,
——————————————————————————————
17 §
Likvärdigheter
Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter som tillåter tillämpningen av
regler som motsvarar reglerna i den delegerade förordningen, om de motsvarande reglerna är
minst lika effektiva som reglerna i den delegerade förordningen.
29 §
Eftergifter

——————————————————————————————
Transport- och kommunikationsverket ska informera IMO om eftergifter enligt 1 mom.
5 a kap.
Ro-ro-passagerarfartygs stabilitet
34 a §
Särskilda stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg
Fartyg som omfattas av stabilitetsdirektivets tillämpningsområde ska uppfylla de
stabilitetskrav som föreskrivs i det direktivet.
För genomförande av stabilitetsdirektivet får Transport- och kommunikationsverket meddela
närmare föreskrifter om fartygs tekniska säkerhet och besluta om havsområden som uppfyller
vad som föreskrivs i stabilitetsdirektivet och på vilka ro-ro-passagerarfartygen regelbundet
trafikerar till eller från hamnarna samt den signifikanta våghöjden på områdena i fråga.
34 b §
Certifikat
Transport- och kommunikationsverket beviljar certifikat för ro-ro-passagerarfartyg som
seglar under finländsk flagg och som uppfyller de särskilda stabilitetskrav som fastställs i artikel
6 i stabilitetsdirektivet och i bilaga I till det.
Certifikatet är giltigt så länge som fartyget trafikerar i ett havsområde med samma eller lägre
signifikanta våghöjder.
34 c §
Trafik under vissa delar av året och trafik under kortare tidsperioder
Om ett rederi som bedriver reguljär trafik året runt önskar införa ytterligare ro-ropassagerarfartyg som ska nyttjas i trafiken i fråga under en kortare period som understiger ett
kalenderår, ska rederiet underrätta Transport- och kommunikationsverket om saken senast en
månad innan dessa fartyg börjar nyttjas i denna trafik. Om det emellertid på grund av
oförutsedda omständigheter är nödvändigt att snabbt sätta in ett ro-ro-passagerarfartyg som
ersättning för ett annat fartyg i reguljär trafik för att säkerställa kontinuitet i trafiken tillämpas
17 e § 3 mom. i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten.
Om ett rederi önskar bedriva reguljär säsongstrafik under kortare tidsperioder som inte
överstiger sex månader per år, ska rederiet underrätta Transport- och kommunikationsverket om
detta senast tre månader innan denna trafik börjar bedrivas.
Om säsongstrafik som bedrivs under en kortare period sker under förhållanden med lägre
signifikant våghöjd än den som fastställts för havsområdet i fråga vid trafik året runt, får
Transport- och kommunikationsverket, vid tillämpning av de särskilda stabilitetskraven i bilaga
I till stabilitetsdirektivet, använda den signifikanta våghöjd som är tillämplig under denna
kortare tidsperiod för att bestämma vattennivån på däck. Den signifikanta våghöjd som är
tillämplig under denna kortare tidsperiod ska fastställas genom avtal mellan de medlemsstater i
Europeiska unionen eller, när så är tillämpligt och möjligt, de medlemsstater och de stater
utanför Europeiska unionen där trafikens ändpunkter är belägna.
En förutsättning för att bedriva säsongstrafik under en kortare period är att det ro-ropassagerarfartyg som nyttjas för sådan trafik har ett i 34 b § föreskrivet certifikat.
2

91 §
Fartygssäkerhetsförseelse
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
——————————————————————————————
11) bryter mot förbudet i 34 § att använda fartyget,
12) försummar att iaktta de särskilda stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg som föreskrivs
i 34 a § 1 mom. eller de föreskrifter som avses i 2 mom. i den paragrafen,
——————————————————————————————
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för fartygssäkerhetsförseelse dömas till böter.
———
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

Nådendal den 29 juni 2021
Republikens President

Sauli Niinistö

Kommunikationsminister Timo Harakka
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