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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om 
ändring av sjölagen 

PROPOSmONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att sjölagen 
ändras så, att bemyndigandet att genom för
ordning stadga om konstruktion, utrustning, 
bemanning och besiktning av fartyg samt an
nan tillsyn över fartygs sjövärdighet utvidgas så 
att det även gäller stadganden om säker drift 
av fartyg samt ledningsarrangemang som ge
nomförs på fartyg i anslutning därtill. Genom 
förordning skall enligt propositionen även kun
na stadgas om passagerarförteckningar och om 
helikopterverksamhet på fartyg. Samtidigt fö-

reslås att i lagen intas ett stadgande om 
bemyndigande med stöd av vilket trafikminis
teriet och sjöfartsstyrelsen genom förordning 
kan bemyndigas att meddela närmare före
skrifter om ovan nämnda angelägenheter. 

Det föreslås också att ett allmänt straffstad
gande fogas till lagen. 

Lagen avses träda i kraft så snart som 
möjligt efter att den har antagits och blivit 
stadfäst. 

ALLMÄN MOTIVERING 

1. Nuläge 

1.1. Lagstiftning 

De centrala stadgandena om sjöfart finns i 
sjölagen (167 /39). Om säkerhets- samt behörig
hetsfrågor stadgas särskilt i 8 §. 

I 8 § l mom. regleras allmänt hurudant ett 
fartyg som används för sjöfart skall vara. 
Enligt lagrummet skall ett fartyg vara så byggt, 
utrustat, bemannat, lastat eller barlastat och 
försett med behövliga förnödenheter, att med 
hänsyn såväl till farvattnets beskaffenhet som 
till den fart, vari fartyget används, liv och 
egendom kan anses vara tryggade. 

I 8 § 2 mom. har, som komplement till l 
mom., intagits ett bemyndigande enligt vilket 
stadganden om konstruktion, utrustning, be
manning och besiktning av fartyg samt annan 
tillsyn över dess sjövärdighet utfärdas genom 
förordning. I praktiken har det givits många 
förordningar om dessa angelägenheter. Förord
ningarna innehåller ytterligare bemyndiganden, 
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genom vilka handels- och industriministeriet, 
numera trafikministeriet, och i synnerhet sjö
fartsstyrelsen har givits behörighet att utfärda 
författningar. 

Dessutom gäller fortfarande två viktiga för
ordningar som berör handelsfartyg och tillsyn 
över sjödugligheten hos handelsfartyg, vilka 
har givits innan sjölagen trädde i kraft. Dessa 
är förordningen angående kontroll över han
delsfartygs sjöduglighet (263/20) och förord
ningen angående handelsfartyg (l 03/24). Likaså 
gäller fortfarande 24 § förordningen angående 
sjöfartsväsendets förvaltning (299/25), som bl.a. 
behandlar fartygs sjöduglighet. 

Med stöd av 8 § sjölagen eller republikens 
presidents allmänna rätt att utfärda förord
ningar enligt 28 §regeringsformen har åtminst
one följande förordningar gällande säkerheten 
inom sjöfarten eller tillsynen över fartygs sjö
värdighet utfärdats. Förordningarnas stadgan
den om bemyndigande och straffstadganden 
framgår också av följande: 
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Förordningen angående kontroll över handelsfar
tygs sjöduglighet 

Med stöd av 28 § regeringsformen har för
ordningen angående kontroll över handelsfar
tygs sjöduglighet utfärdats. Förordningen inne
håller varken stadganden om bemyndigande 
eller straffstadganden. 

Förordningen angående handelsfartyg 

Med stöd av 28 § regeringsformen har för
ordningen angående handelsfartyg utfärdats. 
Enligt 80 § skall handels- och industriministe
riet, numera trafikministeriet, vid behov utfär
da närmare bestämmelser om tillämpnipgen 
och verkställigheten av förordningen i de fall 
då denna befogenhet inte ankommer på sjö
fartsstyrelsen. Förordningen innehåller flera 
stadganden med stöd av vilka sjöfartsstyrelsen 
har givits behörighet att meddela närmare 
föreskrifter bl.a. om fartygs konstruktion (9 § 2 
mom.), maskineri (16 § 4 mom.), utrustning 
(17 § lO mom. och 42 §) samt begagnande 
(55§). 

Förordningen angående transport å fartyg av 
vissa slag av gods och levande djur 

Med stöd av 8 § sjölagen har förordningen 
angående transport å fartyg av vissa slag av 
gods och levande djur (455/58) utfärdats. Enligt 
18 § meddelar sjöfartsstyrelsen vid behov när
mare föreskrifter om tillämpningen av förord
ningen. 

I 20 § ingår ett straffstadgande enligt vilket 
den som bryter mot bestämmelserna i förord
ningen eller med stöd därav meddelade före
skrifter kan ådömas bötesstraff. 

Förordningen om fiskefartyg 

Med stöd av 8 § 2 mom. och 41 § sjölagen 
har förordningen om fiskefartyg (531161) ut
färdats. Enligt 12 § meddelar sjöfartsstyrelsen 
närmare bestämmelser angående tillämpningen 
av förordningen. 

I 14 § ingår ett straffstadgande enligt vilket 
böter kan utdömas för överträdelse av bestäm
melserna i förordningen eller med stöd därav 
meddelade föreskrifter. 

Förordningen om brandsäkerheten på fartyg 

Med stöd av 8 § sjölagen har förordningen 
om brandsäkerheten på fartyg (152172) ut
färdats. Enligt 11 § utfärdar sjöfartsstyrelsen 
föreskrifter och närmare bestämmelser rörande 
brandsäker het. 

Förordningens 13 § innehåller ett stadgande 
om bötesstraff. 

Förordningen om transport av spannmål på 
fartyg 

Med stöd av 8 § sjölagen har förordningen 
om transport av spannmål på fartyg (301188) 
utfärdats. Enligt 4 § utfärdar sjöfartsstyrelsen 
närmare föreskrifter om tillämpningen av för
ordningen. 

I 6 § ingår ett straffstadgande med stöd av 
vilket böter kan utdömas. 

Förordningen om fartygs stabilitet 

Med stöd av 8 § sjölagen har förordningen 
om fartygs stabilitet (588172) utfärdats. Enligt 
4 § 2 mom. utfärdar sjöfartsstyrelsen närmare 
bestämmelser om de grunder enligt vilka ett 
fartygs stabilitet skall bedömas. 

Enligt 12 § ger sjöfartsstyrelsen närmare be
stämmelser om minimistabilitetskrav, utgångs
antaganden för stabilitetsberäkningar, hur in
verkan av isbildning och fria vätskeytor skall 
beaktas i stabilitetsberäkningar, lastkonditioner 
för vilka stabilitetsberäkningar skall utföras, 
stabilitetsuppgifter som skall tillställas sjöfarts
styrelsen, stabilitetsuppgifter, tabeller och dia
gram som skall lämnas åt fartygs befälhavare, 
tillämpningen av förordningen i andra avseen
den, samt anvisningar för utförande av kräng
ningsprov och utförande av rullningsprov. 

I 13 § ingår ett straffstadgande med stöd av 
vilket den som bryter mot förordningen eller 
med stöd av densamma utfärdade bestämmel
ser kan dömas till böter. 

Förordningen om livräddningsanordningar på 
fartyg 

Med stöd av 8 § sjölagen har förordningen 
om livräddningsanordningar på fartyg (29173) 
utfärdats. Enligt 3 § har sjöfartsstyrelsen givits 
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behörighet att utfärda närmare bestämmelser 
om livräddningsanordningar på fartyg. 

I 5 § ingår ett straffstadgande på grundval av 
vilket böter kan utdömas. 

Förordningen angående fartygs lastmärke 

Förordningen angående fartygs lastmärke 
(288173} har utfärdats med stöd av 8 § 2 mom. 
sjölagen. Förordningen har internationell bak
grund i den internationella lastlinjekonventio
nen från 1966 (FördrS 52/68). 

Enligt I 6 § utfårdar sjöfartsstyrelsen närmare 
föreskrifter angående tillämpningen av förord
ningen. 

Överträdelse av bestämmelserna i förord
ningen och med stöd av densamma utfärdade 
föreskrifter bestraffas enligt I 7 § med böter. 

Förordningen om brandsäkerheten på vissa 
fartyg 

Med stöd av 8 § sjölagen har förordningen 
om brandsäkerheten på vissa fartyg (289/73) 
utfärdats. I 5 § har sjöfartsstyrelsen givits be
hörighet att utfärda närmare bestämmelser om 
tillämpningen av förordningen. Sjöfartsstyrel
sen kan även utfärda kompletterande bestäm
melser för att innehållet i den på Internatio
nella sjöfartsorganisationens (IMO) tredje ple
narsammanträde den 30 november 1966 antag
na resolutionen A 108 (ES.III) skall kunna 
förverkligas. 

Förordningen innehåller inget straffstad
gande. 

Förordningen om besättningens bostads
utrymmen ombord på fartyg 

Med stöd av 8 § sjölagen har förordningen 
om besättningens bostadsutrymmen ombord på 
fartyg (5 I 8/76) utfärdats. Förordningen har 
internationell bakgrund i den 1946 ingångna 
konventionen angående besättningens bostäder 
å fartyg (FördrS 48/49). 

Närmare bestämmelser om verkställigheten 
av förordningen utfärdas enligt 37 § av sjöfarts
styrelsen. 

I förordningen ingår inget straffstadgande. 

Förordningen om transport av farliga ämnen på 
fartyg 

Med stöd av 28 § regeringsformen har för
ordningen om transport av farliga ämnen på 
fartyg (357/80) utfårdats. Vid transport av 
farliga ämnen på fartyg skall dessa ämnen vara 
försedda med märke, som utvisar ämnets far
lighetsklass och som motsvarar av sjöfartssty
relsen utfärdade bestämmelser. Enligt I I § kan 
sjöfartsstyrelsen bestämma att då fråga är om 
av densamma särskilt för sig bestämda farliga 
ämnen som skall transporteras förpackade eller 
i transportbehållare, skall fartygets befälhava
re, ägare eller avlastaren eller deras ombud 
meddela hamnmyndigheten om lossning eller 
lastning av farligt ämne minst 24 timmar innan 
lossning eller lastning påbörjas. 

Närmare bestämmelser och anvisningar om 
förpackning, märkning och hantering av farligt 
ämne och stuvning ombord samt om övrig 
tillämpning av förordningen utfärdas enligt 
12 § av sjöfartsstyrelsen. Av sjöfartsstyrelsen 
utfärdade bestämmelser skall följa IMO:s stad
ganden om transport av farliga ämnen, såvida 
inte särskilda skäl till avvikelse föreligger. 

I 15 § ingår ett straffstadgande med stöd av 
vilket för överträdelse av stadgandena eller 
bestämmelserna om transport av farliga ämnen 
på fartyg kan utdömas böter eller fångelse i 
högst sex månader. 

Som bäst utarbetas en lag om transport av 
farliga ämnen, som för sjötransporters del skall 
gälla styckegodstransport och för andra trans
portformers del skall gälla alla slags transpor
ter. Med stöd av lagen skall förordningar och 
andra föreskrifter utfärdas rörande de olika 
transportformerna. 

Förordningen om vakthållningen på fartyg 

Med stöd av 8 § sjölagen har förordningen 
om vakthållningen på fartyg (666/81) utfärdats. 
Förordningen grundar sig på 1978 års interna
tionella konvention angående normer för sjö
folks utbildning, certifiering och vakthållning 
(FördrS 22/84). 

Sjöfartsstyrelsen har enligt 29 § rätt att vid 
behov utfårda närmare bestämmelser om för
ordningens tillämpning. 

I 31 § ingår ett straffstadgande enligt vilket 
den som bryter mot förordningen eller mot 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den 
kan dömas till böter. 
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Förordningen om kemikalie- och gastankfartyg 

Med stöd av 8 § sjölagen samt lagen om 
förhindrande av vattnens förorening, förorsa
kad av fartyg (300179) har förordningen om 
kemikalie- och gastankfartyg (244/82) ut
tardats. 

Närmare bestämmelser och anvisningar om 
tillämpningen av förordningen uttardas med 
stöd av 15 § av sjöfartsstyrelsen. Sjöfartsstyrel
sen skall i sina bestämmelser följa de regler som 
IMO uttardat om bulktransport av farliga 
flytande kemikalier och kondenserade gaser, 
om inte särskilt skäl föreligger att avvika från 
dessa regler. 

I förordningen ingår inget straffstadgande. 

Förordningen angående skeppsmätning och för
ordningen om skeppsmätning enligt 1969 års 
internationella skeppsmätningskonvention 

Med stöd av 28 § regeringsformen har för
ordningen angående skeppsmätning (306/55) 
samt förordningen om skeppsmätning enligt 
1969 års internationella skeppsmätningskon
vention (522/82) uttardats. Enbart den sist
nämnda förordningen tillämpas efter den 18 
juli 1994. 

Landet är indelat i skeppsmätningsdistrikt. 
Sjöfartsstyrelsen bestämmer skeppsmätnings
distriktens gränser samt skeppsmätarnas statio
neringsorter. 

Sjöfartsstyrelsen meddelar vid behov närma
re föreskrifter angående tillämpningen av för
ordningarna. 

För överträdelse av stadgandena i förord
ningarna eller av bestämmelser som utfårdats 
med stöd av dem stadgas bötesstraff. 

Med stöd av den allmänna rätten att uttarda 
förordningar har förordningen om mätbrev för 
Suez kanal (316/55) samt förordningen om 
mätbrev för Panama kanal (317/55) uttardats. 
Sjöfartsstyrelsen meddelar vid behov närmare 
föreskrifter angående deras tillämpning. 

Förordningen om besiktning av fartyg 

Med stöd av 8 § sjölagen och 2, 3 och 34 §§ 
lagen om förhindrande av vattnens förorening, 
förorsakad av fartyg (300179) har förordningen 
om besiktning av fartyg (748/83) uttardats. 
Enligt 37 § uttardas närmare bestämmelser om 

verkställigheten och tillämpningen av förord
ningen vid behov av sjöfartsstyrelsen. 

Enligt 34 § skall den som bryter mot stad
gandena i förordningen eller mot bestämmelser 
som uttardats med stöd av den dömas till böter 
eller till fängelse i högst sex månader. 

Förordningen om fartygsbemanning och fartygs
personalens behörighet 

Med stöd av 8 och 41 §§ sjölagen har 
förordningen om fartygsbemanning och far
tygspersonalens behörighet (250/84) uttardats. 
Förordningen har internationell bakgrund i 
1978 års internationella konvention angående 
normer för sjöfolks utbildning, certifiering och 
vakthållning. 

Enligt 83 § kan handels- och industriministe
riet, numera trafikministeriet, vid behov utfår
da närmare bestämmelser och anvisningar om 
tillämpningen av förordningen. 

I 84 § hänvisas beträffande straffpåföljder till 
sjölagen. 

Förordningen om fartygs fribord i inrikestrafik 

Med stöd av 8 § sjölagen har förordningen 
om fartygs fribord i inrikestrafik (855/88) ut
tardats. Enligt 28 § utfårdas närmare föreskrift
er om verkställigheten av förordningen vid 
behov av sjöfartsstyrelsen. 

I 25 § ingår ett straffstadgande enligt vilket 
böter kan utdömas för fribordsförseelse. 

Förordningen om radioutrustning på fartyg 

Med stöd av 8 § 2 mom. sjölagen har 
forordningen om radioutrustning på fartyg 
(31192) utfärdats. 

Sjöfartsstyrelsen meddelar enligt 5 § närmare 
föreskrifter om tillämpningen av förordningen. 

I förordningen ingår inget straffstadgande. 

1.2. Bedömning av nuläget 

statsrådet har den 22 september 1988 i syfte 
att effektivera revideringen och minskningen av 
de statliga förvaltningsmyndigheternas norm
givning fattat beslut om anvisningar rörande 
beredningen av normer och stadganden som 
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bemyndigar till normgivning (J 628/01188). 
Enligt beslutet skall normer som binder dem 
som står utanför statsförvaltningen på grund 
av demokratiprincipen och med hänsyn till 
rättsskyddet ges på tillräckligt hög reglerings
nivå och regleringsnivåerna vara så få som 
möjligt. 

Om lagstiftningsmakten delegeras, skall i 
synnerhet föreskrifter som gäller dem som står 
utanför statsförvaltningen och anvisningar med 
materiell betydelse i regel grunda sig på ett 
möjligast exakt bemyndigande i lag. Delegerad 
lagstiftningsmakt skall inte delegeras vidare 
utom i det fall att lagen innehåller ett ut
tryckligt bemyndigande enligt vilket lagstift
ningsmakt kan delegeras vidare. 

Förvaltningsmyndigheter på lägre nivå än 
statsrådet kan ges bindande normgivningsmakt 
endast av synnerligen vägande skäl. stadgan
dena om bemyndigande skall vara exakta och 
klara. 

Enligt 4 § lagen om åtgärder som gäller 
myndigheternas föreskrifter och anvisningar 
(573/89) skall av föreskrifterna framgå de 
stadganden som myndighetens behörighet 
grundar sig på. I motiveringen till denna 
paragraf (RP 711989 rd) upprepas samma 
synpunkter som i ovan nämnda statsrådsbeslut. 

statsrådet har dessutom den 3 december 
1992 fattat ett principbeslut om utvecklande av 
den tekniska kontrollverksamheten och den 17 
juni 1993 ett principbeslut om åtgärder för 
förnyande av centralförvaltningen och regio
nalförvaltningen. Enligt det först nämnda be
slutet slopas för myndigheter på lägre nivå än 
ministerier i huvudsak rätten att ge bindande 
normer, förutom vad gäller detaljerade teknis
ka normer. Enligt principbeslutet om åtgärder 
för förnyande av centralförvaltningen och re
gionalförvaltningen koncentreras den bindande 
normgivningen från de lägre myndigheterna till 
ministerierna. 

Det bemyndigande i 8 § sjölagen enligt vilket 
stadganden om vissa angelägenheter som upp
räknas särskilt i lagrummet kan utfärdas gen
om förordning är inte till alla delar tillräckligt 
exakt. I paragrafen ingår inte heller något 
bemyndigande rörande vidaredelegering genom 
förordning. Därför borde 8 § sjölagen precise
ras, för att uppfylla de krav som numera ställs 
på normgivningen. 

Det har också uppstått nya regleringsbehov 
inom sjöfartsbranschen. För sjöräddningssitua
tioner har de nordiska länderna som en följd av 

Scandinavian Star -olyckan den 7 april 1990 
gemensamt konstaterat att det är nödvändigt 
med passagerarförteckningar på passagerarfar
tyg. I Danmark blev passagerarförteckningar 
obligatoriska den l juni 1990. I Norge trädde 
motsvarande föreskrifter i kraft den l juni 
1991. Sverige har rekommenderat införande av 
passagerarförteckningar från den l september 
1991. Även sjöfartsstyrelsen i Finland har 
utfårdat en rekommendation om att passage
rarförteckningar bör upprättas fr.o.m. den l 
september 1991. Då helikopterverksamheten till 
och från fartyg dessutom har ökat, har det 
uppkommit ett klart behov av en särskild 
förordning om helikopterverksamhet på fartyg. 
Ett genomförande av dessa reformer i Finlands 
lagstiftning kräver även att 8 § sjölagen ändras. 

Enligt 6 § regeringsformen är varje finsk 
medborgare enligt lag tryggad till liv, ära, 
personlig frihet och gods. De grundläggande 
rättigheterna kan enligt rådande tolkning be
gränsas endast genom normer på lagnivå. Med 
andra ord måste det stadgas i lag om påfölj
derna av straffbart beteende. Principen hindrar 
inte att det ges beteendeanvisningar i författ
ningar av lägre rang, men den egentliga krimi
naliseringen skall ingå i lag. 

Från ovan nämnda princip finns ett betydan
de undantag, nämligen de s.k. ursprungliga 
förordningarna. Den allmänna rätten att utfår
da förordningarna enligt 28 § regeringsformen 
ger republikens president lagstiftningsmakt i 
frågor som reglerats genom författningar redan 
innan Finland blev självständigt. Genom denna 
punkt i regeringsformen ville man inte skapa 
ny lagstiftningsmakt för republikens president, 
utan bibehålla den situation som rått under 
tsartiden. Enligt den rådande tolkningen kan 
straffstadganden ingå i förordningar som ut
färdats med stöd av 28 § regeringsformen. 
Straffet får emellertid vara högst böter eller 
fängelse i sex månader (politiförbrytelse). Inom 
sjölagstiftningen finns fortfarande några ur
sprungliga förordningar som innehåller straff
stadganden. 

Med stöd av det bemyndigande att utfärda 
förordning som nu ingår i 8 § 2 mom. sjölagen 
har det emellertid utfårdats förordningar som 
också innehållit straffstadganden. Denna re
glering kan inte anses godtagbar i ljuset av 
dagens doktriner om de grundläggande rättig
heterna och beredningen av författningar, var
för man bör försöka komma ifrån detta slag av 
reglering. 
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2. Föreslagna ändringar 

I propositionen föreslås en precisering och 
utvidgning av den i 8 § avsedda behörigheten 
att genom förordning stadga om vissa ärenden 
som gäller fartygs sjövärdighet samt besiktning 
och andra ärenden rörande tillsyn över fartygs 
sjövärdighet. 

stadganden om tillsyn över fartygs sjövär
dighet ingår för närvarande huvudsakligen i 
förordningen angående kontroll över handels
fartygs sjöduglighet. Förordningen har ut
färdats 1920 och således innan sjölagen trädde 
i kraft. Dessutom reglerar 24 § förordningen 
den 26 oktober 1925 angående sjöfartsväsen
dets förvaltning, vilken paragraf fortfarande är 
i kraft, tillsynen över fartygs sjövärdighet, som 
t.ex. sjöfartsinspektörers uppgifter och rättig
heter. Om besiktningar stadgas i förordningen 
om besiktning av fartyg. 

Inom sjöfartsstyrelsen har man inlett bered
ningen av ett förslag tiiJ en särskild lag om 
tillsyn över sjösäkerheten. I detta skede föreslås 
emellertid att ett bemyndigande att genom 
förordning utfärda stadganden om tiiJsyn över 
sjövärdigheten fortfarande skall ingå i 8 § 
sjölagen. 

Det föreslås att i lagen intas ett stadgande 
om bemyndigande, som ger möjlighet att gen
om förordning meddela föreskrifter om passa
gerarförteckningar och helikopterverksamhet 
på fartyg. 

Dessutom föreslås i ett nytt 8 § 3 room. ett 
stadgande med stöd av vilket delegerad lagstift
ningsmakt genom förordning kan överföras på 
trafikministeriet och sjöfartsstyrelsen. Detta av
viker delvis från statsrådets principbeslut om 
åtgärder för förnyande av centralförvaltningen 
och regionalförvaltningen. Enligt nämnda be
slut skall normgivningen överföras från lägre 
myndigheterna till ministerierna. 

I föreliggande proposition har man utgått 
från att trafikministeriet bemyndigas att med
dela närmare föreskrifter i sjöfartsnäringsfrå
gor av samhällelig och ekonomisk vikt. 

Sjöfartsstyrelsen skall dock fortfarande ha 
behörighet att reglera tekniska detaljer i anslut
ning till fartygs sjövärdighet. Dessutom skall 
sjöfartsstyrelsen genom förordning kunna be
myndigas att i enskilda fall bevilja undantag 
från krav i stadganden och bestämmelser som 
utfårdats med stöd av sjölagen. Sjöfartens 
säkerhetsstadganden grundar sig i huvudsak på 
internationella avtal. De innehåller synnerligen 

rikligt med detaljerade tekniska bestämmelser 
vilkas utfårdande bättre lämpar sig för sjöfarts
styrelsens behörighet än för ministeriet. 

Till lagen föreslås också ett nytt, allmänt 
straffstadgande som skall tillämpas i de fall då 
sjölagens nuvarande straffstadganden inte kan 
tillämpas. 

3. Propositionens verkningar 

3.1. Ekonomiska verkningar 

Propositionen har inga stats- eller kommu
nalekonomiska verkningar. Den förordning om 
passagerarfartygs passagerarförteckningar som 
avses bli utfärdad med stöd av den reviderade 
8 § medför merkostnader för rederierna. Kost
naderna är dock relativt små, eftersom passa
gerarförteckningarna i huvudsak torde göras 
med ADB, som redan nu används. Aven till 
exempel manuella förteckningar kan komma i 
fråga. 

3.2. Verkningar i fråga om organisation och 
personal 

Propositionen har inga direkta verkningar på 
statsförvaltningens organisation. Trots att tra
fikministeriets behörighet att meddela före
skrifter föreslås bli utvidgad, kan ministeriet i 
den praktiska beredningen av föreskrifterna 
utnyttja sjöfartsstyrelsens sakkunskap. Aven 
sjöfartsstyrelsen kommer fortfarande att ha 
stor normgivningsmakt i tekniska frågor. 

4. Ärendets beredning 

Propositionen har beretts vid sjöfartsstyrel
sen och trafikministeriet som tjänsteuppdrag. 
Utlåtanden om förslaget har inbegärts av jus
titieministeriet, arbetsministeriet, Industrins 
Centralförbund samt arbetsgivar- och arbetsta
garorganisationerna inom sjöfartsbranschen. 
Därefter har förslaget på basis av de utlåtan
den som inkommit beretts vidare av Sjöfarts
delegationens arbetsutskott. Man har även 
varit i kontakt med dataombudsmannens byrå 
i .detta ärende. Dessutom har utlåtande begärts 
av Ålands landskapsstyrelse angående förslaget 
till ändring av sjölagen och förordningen om 
fartygs passagerarförteckningar. 
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Ålands Redarförening motsätter sig att ett 
stadgande om passagerarförteckningar tas in i 
lagen. Föreningen anser att saken även i 
fortsättningen skall skötas frivilligt på basis av 
sjöfartsstyrelsens rekommendation, på samma 
sätt som man gjort i Sverige. 

Ä ven Ålands landskapsstyrelse har gjort 
vissa invändningar mot det planerade sättet att 
förteckna passagerare. Landskapsstyrelsen 
konstaterar vidare i sitt utlåtande att även om 
rätten att lagstifta om passagerarförtecknigar 
på det föreslagna sättet sannolikt tillkommer 

riket, är den nya självstyrelselagen inte helt klar 
och entydig på denna punkt. Till foljd härav 
anser landskapsstyrelsen att man bör inhämta 
Ålandsdelegationens utlåtande i ärendet. 

Enligt 27 § självstyrelselagen för Åland har 
riket lagstiftningsbehörighet bl.a. i fråga om 
handelssjöfart samt farleder för handelssjöfar
ten. Upprättandet av passagerarförteckningar 
på det sätt som planeras anses entydigt som en 
fråga som hänför sig till handelssjöfarten och 
ingår i rikets lagstiftningsbehörighet 

DETALJMOTIVERING 

l. Motivering till Jagförslaget 

8 §. Enligt nuvarande 8 § 2 mom. kan angå
ende konstruktion, utrustning, bemanning och 
besiktning av fartyg samt annan tillsyn över 
dess sjövärdighet stadgas genom förordning. 

Det föreslås att paragrafens ordalydelse änd
ras så, att den blir mera täckande. Sålunda 
skall genom förordning också stadgas om säker 
drift av fartyg och om ledningsarrangemang i 
anknytning till säker drift av fartyg. 

I praktiken ingår bestämmelser gällande sä
ker drift av fartyg, t.ex. rörande lastning, redan 
bl.a. i förordningen om kemikalie- och gas
tankfartyg, förordningen om fartygs stabilitet, 
förordningen om vakthållningen på fartyg, 
förordningen angående transport å fartyg av 
vissa slag av gods och levande djur samt 
förordningen om transport av spannmål på 
fartyg. 

I den säkra driften av fartyg ingår vidare 
bl.a. brandövning, utrymmingsövning och 
andra liknande övningar som arrangeras om
bord. 

Avsikten är att även angående sådana led
ningsarrangemang i anknytning till en säker 
drift av fartyg, som genomförs på fartyget, 
skall stadgas genom förordning som utfärdas 
med stöd av 8 § 2 m om. Avsikten är att det 
skall stadgas att det åligger fartygets befålha
vare att tillse att fartyget har ett fungerande 
säkerhetssystem. Genom säkerhetssystemet 
skall det säkerställas bl.a. att det för fartyget 
finns skriftligt formulerade förfaringssätt angå-

ende en säker drift av fartyget och miljöskydd. 
I fartygets säkerhetssystem skall bl.a. definieras 
vilka de ansvariga personerna är vid utförandet 
av uppgifter som anknyter till säkerheten. 
Systemet skall även omfatta ett system för 
rapportering och analysering av olyckor, bris
ter som inverkar på säkerheten och incidenter 
som skulle hakunnat leda till olyckor samt för 
avhjälpande av missförhållanden som observe
rats. Fartyget skall även ha en verksamhetsplan 
för nödsituationer. Dessutom skall det finnas 
en plan för service på anordningar och system 
som anknyter till säkerheten. säkerhetssyste
met skall granskas med jämna mellanrum och 
ändras vid behov. 

Vid IMO bereds även bestämmelser som 
gäller en sjösäkerhetsorganisation för redare. 
Beredningen baserar sig på IMO:s rekommen
dation 680(17). Det är fråga om sådana åtgär
der inom ledningsmetoderna i rederierna som 
är inriktade på en säker drift av fartyg och 
förebyggande av miljöförstöring. Man avser att 
inta de internationella bestämmelser som even
tuellt kommer till på detta sätt i den lag om 
tillsyn över fartygs sjösäkerhet som är under 
beredning. 

De nya normberedningsanvisningarna förut
sätter att normer som riktar sig till instanser 
utanför staten i regel grundar sig på ett så 
exakt och klart bemyndigande som möjligt i 
lag. Av denna anledning föreslås att det i 8 § 2 
mom. uttryckligen sägs att om passagerarför
teckningar och helikopterverksamhet på fartyg 
stadgas genom förordning. Avsikten är att 
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utfärda detaljerade förordningar i dessa frågor 
omedelbart efter det att den förevarande lagen 
har trätt i kraft. 

Enligt 8 § 3 mom. skall behörigheten att 
meddela föreskrifter kunna delegeras vidare 
genom förordning i de fall som avses i 8 § 2 
mom. Vidaredelegeringen skall emellertid ofta
re än enligt nuvarande praxis ske till trafikmi
nisteriet 

Med stöd av gällande 8 § har det utfårdats 
förordningar där lagstiftningsmakt har delege
rats vidare med stöd av ett bemyndigande i 
förordning. Lagen har emellertid saknat be
myndigande till vidaredelegering. 

Hittills har vidaredelegeringarna till största 
delen skett till sjöfartsstyrelsen. Trafikministe
riet har endast utfärdat ett beslut om tillämp
ning (1265/90) med stöd av 83 § förordningen 
om fartygsbemanning och fartygspersonalens 
behörighet. Enligt förslaget skall trafikministe
riet i framtiden vara den instans som huvud
sakligen meddelar föreskrifter i samhälleligt 
eller ekonomiskt sett viktiga frågor. 

Ministeriets kapacitet räcker inte till för att 
utfärda mycket långtgående tekniska bestäm
melser. Av denna anledning skall i 8 § 3 mom. 
alltjämt stadgas att sjöfartsstyrelsen med stöd 
av ett uttryckligt bemyndigande i förordning 
skall ha rätt att meddela närmare föreskrifter 
om tekniska detaljer som ansluter sig till 
fartygs sjövärdighet. 

Dessutom skall sjöfartsstyrelsen genom för
ordning kunna ges rätt att i enskilda fall bevilja 
undantag från kraven i stadganden och be
stämmelser som utfårdats med stöd av sjöla
gen. Sårlana bemyndiganden ingår för närva
rande t.ex. i 12 § förordningen om brandsäker
heten på fartyg, 30 § förordningen om vakthåll
ningen på fartyg samt 2 § 2 mom. förordningen 
om radioutrustning på fartyg. 

238 a§. I lagen ingår för närvarande inte 
något allmänt straffstadgande som skulle kri
minalisera brott mot sjölagen eller mot stad
ganden som utfårdats med stöd av den. Lagen 
innehåller endast särskilda straffstadganden för 
vissa brott. Detta har lett till att straffstadgan
den har intagits i förordningar som utfärdats 
med stöd av antingen den allmänna rätten att 
utfärda förordningar enligt 28 § regeringsfor
men eller 8 § sjölagen. 

I de förordningar som har utfårdats med 
stöd av 8 § sjölagen har intagits straffstadgan
den som strider mot den rådande tolkningen av 
innehållet i de grundläggande rättigheterna, 
och de ifrågavarande punkterna i förordning
arna skulle enligt 92 § 2 mom. regeringsformen 
inte få tillämpas. 

För att rätta till situationen föreslås det att 
till lagen fogas ett straffstadgande enligt vilket 
det skall vara möjligt att straffa den som bryter 
mot stadganden eller bestämmelser som ut
färdats med stöd av 8 §. På grundval av den 
nya 238 a § kan böter utdömas för sjölagsför
seelse. Om någon uppsåtligen eller av likgiltig
het bryter mot stadgandena eller bestämmel
serna så att gärningen är ägnad att äventyra 
säkerheten inom sjöfarten, är straffet för en 
sådan sjösäkerhetsförseelse böter eller fängelse 
i högst sex månader. Om förseelsen med 
beaktande av omständigheterna är ringa, kan 
enligt förslaget eftergift ske i fråga om anmä
lan, åtal eller straff. 

2. Närmare stadganden och bestäm
melser 

De närmare stadganden och bestämmelser 
som skall utfårdas med stöd av de nu föreslag
na 8 § 2 och 3 mom. existerar redan till största 
delen. Reformen tjänar i första hand till att 
ändra situationen så, att den svarar mot de 
krav som numera ställs på normgivningen av 
lägre rang. 

Utkast till förordning om passagerarfartygs 
passagerarförteckningar och till förordning om 
helikopterverksamhet på fartyg kommer att 
ställas till riksdagens disposition vid bered
ningen av ärendet. 

3. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter att den har antagits och blivit 
stadfäst. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 
om ändring av sjölagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sjölagen av den 9 juni 1939 (167/39) 8 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 26 maj 

1967 (237/67), samt 
fogas till 8 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 26 maj 1967, ett nytt 

3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., samt till lagen en ny 238 a§ som följer: 

8§ 

Angående konstruktion, utrustning, beman
ning, säker drift och ledningsarrangemang i 
anknytning till en säker drift samt besiktning 
av fartyg och annan tillsyn över dess sjövär
dighet stadgas genom förordning. Genom för
ordning kan även stadgas om uppgörande av 
förteckningar över passagerare och om heli
kopterverksamhet på fartyg. 

Trafikministeriet kan genom förordning be
myndigas att meddela närmare föreskrifter om 
sådant som nämns i 2 mom. Dessutom kan 
sjöfartsstyrelsen genom förordning bemyndigas 
att meddela närmare föreskrifter om tekniska 
detaljer som ansluter sig till fartygs sjövärdig
het samt att i enskilda fall bevilja undantag 
från kraven i stadganden och bestämmelser 
som utfärdats med stöd av denna lag. 

Helsingfors den 4 februari 1994 

238 a§ 
Den som bryter mot stadganden eller be

stämmelser som utfärdats med stöd av 8 § skall, 
om inte strängare straff för gärningen stadgas 
på något annat ställe i lag, för sjölagsförseelse 
dömas till böter. 

Den som uppsåtligen eller av likgiltighet 
bryter mot stadganden eller bestämmelser som 
utfärdats med stöd av 8 § så att gärningen är 
ägnad att äventyra säkerheten inom sjöfarten, 
skall för sjösäkerhetsförseelse dömas till böter 
eller till fångelse i högst sex månader. 

Vid sjölags- eller sjösäkerhetsförseelse får 
eftergift ske i fråga om anmälan, åtal eller 
straff, om förseelsen med beaktande av om
ständigheterna är ringa. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Trafikminister Ole Norrback 

2 331287Y 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av sjölagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sjölagen av den 9 juni 1939 (167/39) 8 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 26 maj 

1967 (237/67), samt 
fogas till 8 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 26 maj 1967, ett nytt 

3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., samt till lagen en ny 238 a § som följer: 

Gällande lydelse 

8§ 

Angående konstruktion, utrustning, beman
ning och besiktning av fartyg samt annan 
tillsyn över dess sjövärdighet stadgas genom 
förordning. 

Föreslagen lydelse 

8§ 

Angående konstruktion, utrustning, beman
ning, säker drift och ledningsarrangemang i 
anknytning till en säker drift samt besiktning av 
fartyg och annan tillsyn över dess sjövärdighet 
stadgas genom förordning. Genom förordning 
kan även stadgas om uppgörande av förtecknin
gar över passagerare och om helikopterverksam
het på fartyg. 

Trafikministeriet kan genom förordning be
myndigas att meddela närmare föreskrifter om 
sådant som nämns i 2 mom. Dessutom kan 
sjöfartsstyrelsen genom förordning bemyndigas 
att meddela närmare föreskrifter om tekniska 
detaljer som ansluter sig till fartygs sjövärdighet 
samt att i enskilda fall bevilja undantag från 
kraven i stadganden och bestämmelser som 
utfärdats med stöd av denna lag. 

238 a§ 
Den som bryter mot stadganden eller bestäm

melser som utfärdats med stöd av 8 § skall, om 
inte strängare straff för gärningen stadgas på 
något annat ställe i lag, för sjölagsförseelse 
dömas till böter. 

Den som uppsåtligen eller av likgiltighet bry
ter mot stadganden eller bestämmelser som 
utfärdats med stöd av 8 § så att gärningen är 
ägnad att äventyra säkerheten inom sjöfarten, 
skall för sjösäkerhetsförseelse dömas till böter 
eller till fängelse i högst sex månader. 

Vid sjölags- eller sjösäkerhetsförseelse får 
eftergift ske i fråga om anmälan, åtal eller 
straff, om förseelsen med beaktande av omstän
digheterna är ringa. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 


