1(3)

Lausuntopyyntö
LVM/1087/03/2013
9.5.2019

Jakelussa mainituille

Lausuntopyyntö – Hallituksen esitysluonnos vuoden 1996 kansainväliseen yleissopimukseen
vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä muuttamisesta tehdyn vuoden 2010 pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Liikenne- ja viestintäministeriössä on yhteistyössä ympäristöministeriön
kanssa valmisteltu ehdotus hallituksen esitykseksi, joka sisältää ehdotuksen
kansainväliseen yleissopimukseen vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä muuttamisesta
tehdyn vuoden 2010 pöytäkirjan (ns. vuoden 2010 HNS-yleissopimus) määräysten hyväksymisestä, laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta. Esitys sisältää myös ehdotuksen merilain muutokseksi, jolla merilakiin lisättäisiin
uusi HNS-yleissopimusta koskeva 11 luku sekä ehdotuksen uudeksi vaarallisten aineiden raportointia koskevaksi laiksi.
Esityksellä on tarkoitus hyväksyä vuoden 2010 HNS-yleissopimuksen määräykset siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan. Yleissopimuksessa
määrätään vastuusta meritse kuljetettavan vaarallisen ja haitallisen aineen
aiheuttamasta vahingosta. Yleissopimuksella pyritään varmistamaan riittävä, nopea ja tehokas korvaus henkilöille, joille aiheutuu vahinkoa tällaisissa tapauksissa. Yleissopimuksen vahinkovastuurakenne perustuu samoille perusperiaatteille kuin voimassa olevat öljyvahinkovastuuta koskevat
kansainväliset yleissopimukset. Aluksen omistaja on ensisijaisessa, ankarassa vastuussa vahingosta tiettyyn vastuun enimmäismäärään saakka. Hänen vastuutaan täydentää yleissopimuksella perustettava kansainvälinen
korvausrahasto, HNS-rahasto, jonka toiminta rahoitetaan sopimusvaltioissa
toimivien vaarallisten ja haitallisten aineiden vastaanottajien suorittamilla
maksuilla.
Ympäristöministeriötä, Suomen ympäristökeskusta ja vaarallisten aineiden
vastaanottajia sekä heidän edunvalvontajärjestöjään pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että hallituksen esitysluonnos sisältää kaksi vaihtoehtoa kynnysarvoksi meritse kuljetetun vaarallisen ja haitallisten lastin raportointikynnykselle muiden kuin pysyvien öljyjen osalta (3. lain (raportointilaki) 3 §). Ensimmäinen vaihtoehto on 17 000 tonnia/vuosi, joka vastaisi kansainvälistä suositusta soveltaa raportointiin hieman alempaa kynnysarvoa
kuin maksuvelvollisuuteen. Toinen vaihtoehto on 20 000 tonnia/vuosi, joka
vastaa maksuvelvollisuuden kynnysarvoa. Lausunnonantajia pyydetään
lausumaan kumpaa vaihtoehtoa he kannattavat.
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Lausunnon voivat toimittaa myös muut kuin jakelussa mainitut toimijat.
Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään 7.6.2019 vastaamalla lausuntopalvelu.fi julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnossa tulee maininta
asiaan liittyvä LVM:n diaarinumero (LVM/1087/03/2013).
Toissijaisesti lausunto voidaan toimittaa liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi) ja kopio Tiina Ranteelle (tiina.ranne@lvm.fi).
Lausunnossa tulee maininta asiaan liittyvä LVM:n diaarinumero
(LVM/1087/03/2013).
Lisätietoja asiasta antaa hallitusneuvos Tiina Ranne, p. 029 534 2004.

Sini Wirén
Yksikön johtaja, viestintäneuvos

Tiina Ranne
Hallitusneuvos

Liitteet

Luonnos hallituksen esitykseksi

Jakelu

Ulkoasiainministeriö
Oikeusministeriö
Ympäristöministeriö
Suomen ympäristökeskus
Liikenne- ja viestintävirasto
Suomen Varustamot ry
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry
Finanssiala ry
Elinkeinoelämän keskusliitto ry
Kemianteollisuus ry
Teknologiateollisuus ry
Suomen Konepäällystöliitto ry
Suomen Laivapäällystöliitto ry
Suomen Merimiesunioni ry
Alandia
Baltic Tank Oy
BEWIStyrochem Oy
Borealis Polymers Oy
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Brenntag Nordic Oy
Forchem Oyj
Freebolt Cobalt Oy
Oy Gard Ab
Haminan Energia Oy
Kemira Oyj
Manga LNG Oy
Neste Oyj
North European Oil Trade Oy
UPM-Kymmene Oyj
Skangas Oy
Stora Enso Oyj
Teboil Oy
Terrafame Oy
Yara Suomi Oy

Tiedoksi

Merenkulun sidosryhmäverkon lainsäädäntöjaosto
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