
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET   ISSN 1457-067X

1

Muu asiaMnrovvvvKommunikationsministeriets meddelande om en förklaring som lämnats i samband med godkännandet av den i London den 13 februari 2004 antagna internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment Utgiven i Helsingfors den 11 september 2017

75/2017

Kommunikationsministeriets meddelande 
om en förklaring som lämnats i samband med godkännandet av den i London den 13 
februari 2004 antagna internationella konventionen om kontroll och hantering av 

fartygs barlastvatten och sediment 

Kommunikationsministeriet meddelar att Finland i samband med godkännandet av den
i London den 13 februari 2004 antagna internationella konventionen om kontroll och han-
tering av fartygs barlastvatten och sediment har lämnat en förklaring. 

Trots tidsplanen i regel B-3 i barlastvattenkonventionen meddelar Republiken Finland
att den kommer att tillämpa normerna enligt reglerna D-1 och D-2 i konventionen i enlig-
het med resolution A.1088(28), som godkändes av Internationella sjöfartsorganisationen
(IMO) den 4 december 2013, och med beaktande av att avsikterna enligt resolution
A.1088(28) även gäller fartyg som går i trafik i vatten där byte av barlastvatten i enlighet
med konventionens regler B-4.1 och D-1 inte är möjligt.

"Notwithstanding the schedule set forth in regulation B-3 of the Convention, the Republic
of Finland declares, concerning the application of the International Convention for the
Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments, 2004, that it will
enforce the standards in regulations D-1 and D-2 of the Convention in accordance with
Assembly resolution A.1088(28), adopted on 4 December 2013, and with the
understanding that the intentions of resolution A.1088(28) apply also to ships operating
in sea areas where ballast water exchange in accordance with regulations B-4.1 and
D-1 of the Convention is not possible."
Republikens president har fattat beslut om förklaringen den 17 juni 2016, och den har

deponerats hos den Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) generalsekreterare den
8 september 2016.
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