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Lag
om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) 7 a kap. 5 §, sådan den lyder i lag

990/2018, och
fogas till 7 a kap. nya 2 a–2 c § som följer:

7 a kap.

Fartygs energieffektivitet

2 a §

Ändringar i SEEMP-planer till följd av datainsamlingssystemet för bränsleförbrukning

Ett fartyg vars bruttodräktighet är minst 5 000 ska samla in de uppgifter som ska sändas
till Internationella sjöfartsorganisationens databas över fartygs bränsleförbrukning från
och med kalenderåret 2019 på det sätt som anges i bilaga VI till MARPOL 73/78.

SEEMP-planerna för i 1 mom. avsedda fartyg ska före utgången av 2018 innehålla en
beskrivning enligt bilaga VI till MARPOL 73/78 av metoden för insamling av uppgifterna
om bränsleförbrukningen och förfarandena för rapportering av uppgifterna till den behö-
riga myndigheten eller ett erkänt klassificeringssällskap.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap ska se till
att SEEMP-planerna för fartyg som avses i 1 mom. uppfyller kraven i bilaga VI till MAR-
POL 73/78 och ge fartyget en bekräftelse på överensstämmelsen med kraven. Bekräftelsen
ska förvaras på fartyget.

2 b §

Uppgifter som ska lämnas

De fartyg som avses i 2 a § 1 mom. ska sammanställa uppgifterna om bränsleförbruk-
ningen och ge in dem till Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassifice-
ringssällskap i enlighet med bilaga VI till MARPOL 73/78. Dessa uppgifter ska

1) sammanställas i slutet av varje kalenderår och ges in inom tre månader från utgång-
en av kalenderåret, eller

2) sammanställas och ges in på fartygets överföringsdag eller så snart det i praktiken är
möjligt, om fartyget mitt i ett kalenderår överförs från en förvaltning till en annan, från en
redare till en annan eller från en förvaltning och från en redare till en annan.
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Ett fartyg ska på begäran till Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klas-
sificeringssällskap ge in de uppdelade uppgifter som ligger till grund för de uppgifter som
sänds till databasen över fartygs bränsleförbrukning och i andra situationer än de som av-
ses i 1 mom. 2 punkten hålla uppgifterna lätt tillgängliga i minst tolv månader från utgång-
en av det berörda kalenderåret på det sätt som anges i bilaga VI till MARPOL 73/78.

Uppgifterna om bränsleförbrukning ska verifieras.
Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap ska sända

de verifierade uppgifterna till Internationella sjöfartsorganisationens databas över fartygs
bränsleförbrukning. Verket ska se till att uppgifterna ges in till Internationella sjöfartsor-
ganisationen senast en månad efter utfärdande av en försäkran om överensstämmelse för
fartyget på det sätt som anges i bilaga VI till MARPOL 73/78.

2 c §

Försäkran om överensstämmelse

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap ska efter
att ha mottagit uppgifterna om bränsleförbrukning utfärda en försäkran om överensstäm-
melse för fartyget förutsatt att uppgifterna rapporterats i enlighet med bilaga VI till
MARPOL 73/78. En försäkran om överensstämmelse ska utfärdas

1) senast fem månader från ingången av kalenderåret, eller
2) utan dröjsmål, om det är fråga om en situation som avses i 2 b § 1 mom. 2 punkten.
En försäkran om överensstämmelse gäller det kalenderår under vilket försäkran utfär-

dats, det följande kalenderåret och de första fem månaderna av det tredje kalenderåret.
Den ska förvaras på fartyget under hela dess giltighetstid.

5 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får det i syfte att verkställa bilaga VI till MARPOL
73/78, Helsingforskonventionen, andra internationella förpliktelser som Finland åtagit sig
och Europeiska unionens rättsakter utfärdas närmare bestämmelser i fråga om finskt vat-
tenområde och Finlands ekonomiska zon och, när det gäller finska fartyg, också i fråga om
områden utanför Finlands territorialvatten och ekonomiska zon om

1) ordnande av tillsynen över överensstämmelse med kraven när det gäller designin-
dexet för fartygs energieffektivitet enligt 1 §,

2) undantag i fråga om kraven på fartygs energieffektivitet enligt 4 §.
Transport- och kommunikationsverket får i syfte att verkställa bilaga VI till MARPOL

73/78, Helsingforskonventionen eller Europeiska unionens rättsakter meddela tekniska
föreskrifter i fråga om Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och, när det gäller
finska fartyg, också i fråga om områden utanför Finlands territorialvatten och ekonomiska
zon om

1) beräkning av designindex för fartygs energieffektivitet enligt 1 §,
2) upprättande av SEEMP-planer,
3) IEE-certifikat,
4) verifiering av de uppgifter om bränsleförbrukning som avses i 2 b § 3 mom. och för-

farandena för verifiering.
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2



1032/2018  
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
Lagens 7 a kap. 2 a § 2 mom. träder dock i kraft redan den 1 december 2018.

Helsingfors den 23 november 2018

Republikens President
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