Kommunikationsministeriet

VN/23344/2020
Begäran om utlåtande
11.11.2020

Begäran om utlåtande om ett utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning
om tillämpning av 1 kap. 1 och 1 a § i sjölagen
Inledning
Kommunikationsministeriet ber om ert utlåtande om ett utkast till statsrådets förordning om ändring av
statsrådets förordning om tillämpning av 1 kap. 1 och 1 a § i sjölagen.
Bakgrund
I utkastet till förordning föreslås det att statsrådets förordning om tillämpning av 1 kap. 1 och 1 a § i
sjölagen (907/2016) ska ändras så att det motsvarar det förslag till ändringar av sjölagen (674/1994)
som gäller bareboat-befraktning. Det föreslås att förordningens namn ändras. Det föreslås dessutom
att det till förordningen fogas en ny 7 a § där det föreskrivs om de villkor som gäller ansökan om bareboat-befraktning.
Det föreslås att det i sjölagen ska införas ändringar som möjliggör så kallad bareboat-befraktning, dvs.
att ett utländskt fartyg som är infört i ett utländskt fartygsregister och som hyrs utan besättning till Finland kan godkännas som finskt för viss tid och registreras i trafik- och transportregistret eller i det fartygsregister som förs av Statens ämbetsverk på Åland utan att det avförs ur den andra statens fartygsregister för motsvarande tid. Fartyget är i så fall i fråga om ägande infört i en annan stats fartygsregister
och i fråga om användning i ett register i Finland. I vårt land används också benämningen dubbelregistrering.1
Det är meningen att statsrådets förordning ska träda i kraft under 2021 samtidigt som den lagen som
gäller ändring av 1 kap. i sjölagen.
Målsättning
Genom de föreslagna ändringarna föreskrivs det om vilka krav som ställs på ansökan och bilagorna till
den vid ansökan om godkännande som finskt av ett fartyg som hyrs till Finland utan besättning med
stöd av 1 kap. 1 b § i sjölagen. Den ändrade förordningen underlättar verksamheten för Transport- och
kommunikationsverket och för verksamhetsutövare som planerar bareboat-befraktning, eftersom den
klargör vilka krav som gäller ansökan och dess bilagor.
Svarsanvisningar för mottagarna
Den som lämnar utlåtande ombes uttala sig om följande:
1. Allmänt om statsrådets utkast till förordning
Vänligen lämna utlåtandet genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten
utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas in separat per e-post eller post.
För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar
> Bruksanvisningar. Om du behöver hjälp med att använda tjänsten kan du kontakta lausuntopal-

1

Ytterligare uppgifter om det projekt som gäller regeringens proposition om ändring av sjölagen (dubbelregistrering blir möjlig i
vissa fall) finns i statsrådets projektportal under projektnumret LVM015:00/2020 (https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=LVM015:00/2020).

velu.om@om.fi. Om inlämnandet av ett utlåtande via webbplatsen utlåtande.fi misslyckas, kan utlåtandet även skickas till kommunikationsministeriets registratorskontor på kirjaamo@lvm.fi. Vi ber er använda diarienumret VN/23344/2020 som referens för utlåtandena.
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Tidsplan
Utlåtandena ska lämnas in senast onsdagen den 9 december 2020.
Beredare
Ytterligare uppgifter om regeringens utkast till proposition ges av överinspektör Katja Peltola, tfn
+358 295 342 031, katja.peltola@lvm.fi.
Bilagor:

Bilaga 1. Utkast till statsrådets förordning
Bilaga 2. Förordningspromemoria

Sändlista:
Ålands landskapsregering
Statens ämbetsverk på Åland
Justitieministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Finansministeriet
Försörjningsberedskapscentralen
Transport- och kommunikationsverket
Finlands näringsliv rf
Centralhandelskammaren
Skogsindustrin rf
Hamnoperatörerna rf
Finlands Speditions- och Logistikförbund rf
Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinbefälsförbund – Finnish Engineers' Association ry
Finlands Skeppsmäklareförbund rf
Suomen Laivanpäällystöliitto – Finlands Skeppsbefälsförbund ry
Matkustajalaivayhdistys - Passagerarfartygsföreningen i Finland ry
Finlands Sjömans-Union FSU rf
Finlands Hamnförbund rf
Rederierna i Finland rf
Företagarna i Finland
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