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Muu asiaMnrovvvvom temporär ändring av lotsningslagen Utgiven i Helsingfors den 1 juli 2021

677/2021

Lag
om temporär ändring av lotsningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas temporärt till lotsningslagen (940/2003) en ny 21 b § som följer:

21 b §

Undantag under covid-19-epidemin

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 12 § 1 mom. 5 punkten och 14 § 3 mom.
3 punkten får Transport- och kommunikationsverket avvika från kravet på provlotsning vid
beviljande av nya styrsedlar för lotsar eller linjelotsbrev under en tidsperiod som slutar den
31 december 2021. Sådana styrsedlar för lotsar eller linjelotsbrev som avses i detta moment
och som beviljas utan provlotsning är i kraft i sex månader från dagen för beviljandet. Styr-
sedlar för lotsar och linjelotsbrev kan beviljas utan att kravet på provlotsning uppfylls, om
utförandet av en provlotsning har försvårats avsevärt av orsaker som beror på covid-19-epi-
demin och en avvikelse från kravet på provlotsning är nödvändig för att trygga kontinuite-
ten inom sjöfarten och inte medför fara för människoliv, egendom eller miljön.

Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan förlänga giltighetstiden för de
styrsedlar för lotsar som avses i 12 § 2 mom., de linjelotsbrev som avses i 14 § 5 mom.
och de dispenser som beviljats med stöd av 16 § 5 mom. och vars giltighetstid löper ut se-
nast den 31 december 2021 med sex månader från den sista giltighetsdagen för dem, om
det behövs av en betydande orsak som hänför sig till covid-19-epidemin och om det är
nödvändigt för att trygga kontinuiteten inom sjöfarten och inte medför fara för människo-
liv, egendom eller miljön.

————
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021 och gäller till och med den 31 december 2021.

De styrsedlar för lotsar, linjelotsbrev och dispenser som beviljats med stöd av denna lag
förblir i kraft enligt de villkor som anges i dem. Bestämmelserna i denna lag tillämpas på
de i 21 b § avsedda ansökningar som har tagits emot under lagens giltighetstid.
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