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 säkra lastningen och lossningen av bulkfartyg.  
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1206/2004 

Lag  
om säker lastning och lossning av vissa buikfartyg  

Given  i Helsingfors  den 21  december  2004 

I  enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 	 S 
l  

Lagens syfle 

Genom denna  lag  genomförs Europaparla-
mentets och rådets direktiv  200 1/96/EG  om 
fastställande av harrnoniserade krav och  for-
faranden  fr säker lastning och lossning av 
buikfartyg, nedan  bulk!astdirektivet,  sådant 
det lyder ändrat genom Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/84/EG. 

Syftet med denna  lag är  att öka säkerheten 
hos bulkfartyg som anlöper hamnterminaler i 

 Finland  för att lasta eller lossa fasta bulkias
-ter,  genom att minska riskerna för överbe-

lastning och fysiska skador  på  fartygets kon-
struktion i samband med lastning eller loss-
ning. Detta skall åstadkommas genom fast-
ställande av  

1) harmoniserade lämplighetskrav för så-
dana fartyg och terminaler, och  

2) harmoniserade förfaranden för samarbe-
te och kommunikation mellan sådana fartyg 
och terminaler.  

2S  

Tillämpningsområde 

Denna  lag  tillämpas  på 
I)  bulkfartyg, oberoende av vilken flagg  dc 

 för, som anlöper  en teninal fir  att lasta eller 
lossa fasta bulklaster, och  

2)  terminaler i  Finland  som anlöps av  bulk-
fartyg som  faller  inom tillämpningsområdet 
för denna  lag.  

Denna  lag  tillämpas  dock  inte  på  anlägg-
ningar som endast i undantagsfall används 
för lastning och lossning av torr  last  i  bulk  i 
eller ur bulkfartyg eller när lastning eller 
lossning endast sker med det berörda bulkfar-
tygets egen utrustning. Detta  moment  be-
gränsar emellertid inte tillämpningen av re-
geln i kapitel  7  i bilaga  VI till 1974  års inter-
nationella konvention om säkerheten för 
människoliv  till  sjöss (FördrS  11/1981). 

I  fråga om arbetarskydd och arbetar- 
skyddsmyndigheternas övervakning gäller 
vad som särskilt föreskrivs om saken. Utöver 
vad som foreskrivs i denna  lag  iakttas för 

 Finland  bindande internationella avtal och in-
ternationella fiirpliktelser.  

3  

Definitioner  

I  denna  lag  avses med  
1)  internationella konventioner  de  konven-

tioner som anges i artikel  2.1  i rådets direktiv 
 95/2 1/EG  om harnnstatskontroll av fartyg, 

sådant direktivet lyder ändrat genom Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 

 2001/1 06/EG  och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/84/EG,  

S  
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2)1974  års SOLAS-konvention  1974  års in-
ternationella konvention om säkerheten för 
människoliv  till  sjöss, jämte ändringar.  

3)  BLU-koden koden för säker lastning och 
lossning av buikfartyg, jämte ändringar, i en-
lighet med bilagan  till  Internationella sjö-
fartsorganisationens  (IMO) resolution 
A.862(20), 

4)  bulkfartyg fartyg enligt definitionen i re-
geln i kapitel  1.6  i bilaga  IX till 1974  års 
SOLAS-konvention och tolkningen i  resolu-
tion  nr  6  från  1997  års SOLAS-konferens, 
det vill säga  

a) fartyg byggda med enkelt däck, topp-
vingtankar och hoppertankar i lastrummen, 
vilka huvudsakligen  är  avsedda att frakta torr 

 last  i  bulk,  eller  
b) malmfartyg, varmed avses havsgående 

fartyg med enkelt däck med två längsgåcnde 
skott och dubbel botten i hela lastlådan, vilka 

 är  avsedda att frakta malm endast i  de  mel-
lersta lastrummen, eller  

c) kombinationsfartyg enligt definitionen i 
regel  3.27  i kapitel  2  i bilaga  II till 1974  års 
SOLAS-konvention,  

5)  torr  last  i  bulk  eller  fast  bulk/as!  fast 
 bulklast enligt definitionen i regeln i kapitel 

 1.4  i bilaga XII  till 1974  års SOLAS- 
konvention, med undantag av spannmål,  

6)  spannmål spannmål enligt definitionen i 
regeln i kapitel  8.2  i bilaga  VI till 1974  års 
SOLAS-konvention,  

7) terminal  varje  fast,  flytande eller rörlig 
anläggning som  är  utrustad och används för 
att lasta eller lossa torr  last  i  bulk  i eller ur 
bulkfartyg,  

8)  terminaloperatör ägaren av  en terminal 
 eller  en organisation  eller  person till  vilken 

ägaren har överlämnat ansvaret för lastning 
eller lossning av ett enskilt buikfartyg vid 
terminalen,  

9)  terminalrepresentant  en person  som har 
utsetts av terminaloperatören och som har det 
övergripande ansvaret för och rätten att kon-
trollera förberedelsen, utförandet och avslu-
tandet av lastning eller lossning av ett enskilt 
bulkfartyg vid terminalen,  

10)  befälhavare  den person  som för befäl 
 på  ett bulkfartyg eller ett annat fartygsbefäl 

som befälhavaren har utsett att ansvara  for 
 lastning eller lossning, 

Il  ) flaggslalens  administration de  behöriga 
myndigheterna i  den  stat vars flagg bulkfar-
tyget har rätt att föra,  

12) lastin/årmation  de  upplysningar om 
lasten som krävs enligt regeln i kapitel  2  i bi-
laga  VI till 1974  års SOLAS-konvention,  

13) lasinings-  eller lossningsplan  den plan 
 som avses i regeln i kapitel  7.3  i bilaga  VI till 

1974  års SOLAS-konvention och som har 
 den form  som anges i bihang  2 till BLU

-koden,  
14) check/isla  för säkerheten i gränssnittet 

mellan fartyg och hamn  den  checklista som 
avses i kapitel  4  i BLU-koden och som har 

 den form  som anges i bihang  3 till BLU
-koden,  

15) deklaration av  bulkdensiteten  de  upp-
lysningar om lastens bulkdensitet som skall 
lämnas enligt regeln i kapitel  10  i bilaga XII 

 till 1974  års SOLAS-konvention,  
16) cerlif  lera!  kvalitetssäkringssvsten  ter-

minaloperatörens 	kvalitetssäkringssystem 
som certificrats enligt standarden  ISO 
9001:2000  eller  en  likvärdig  standard, 

17) hedömningsorgan  företag eller  organ  i-
sationer som har rätt att certifiera kvalitets-
säkringssystem, och  

18) nyligen inrättad  terminal en terminal 
 där  en  ny terminaloperatör som vill  in  i bran-

schen har för avsikt att inleda lastning eller 
lossning av  fast  bulklast i  en  finländsk hamn 
med egna eller hyrda lastnings- eller loss-
ningsanordningar.  

4  

Krav med avseende  på  bulkfartvgs  lämplig- 
het ur operativ synvinkel 

Terminaloperatören säkerställer att  de 
 bulkfartyg som angör terminalen ur operativ 

synvinkel  är  lämpliga för lastning och loss-
ning av  fast bulkiast.  Terminaloperatören 
kontrollerar också att bulkfartygens lastrum 
och lucköppningar  är  tillräckligt stora och att 
systemen för styrning av luckorna och fram- 
drivningsmaskinerierna i lastrummet  är  i 
fungerande skick. 

Genom forordning av kommunikationsmi-
nisteriet kan närmare bestämmelser utfiirdas 
om minimikraven med avseende  på bulkfar-
tygs lämplighet ur operativ synvinkel, om  de- 



ras lastrum, lastluckor, krav  på  styrningssy-
stem och framdrivningsmaskinerier, last-
ningsräknare, framdrivningsmaskinerier och 
andra tekniska omständigheter som påverkar 
lastning och lossning av bulkiaster samt om 

 den däcksutrustning  som används vid förtöj- 
fling  och ankring av fartygen.  

5 *  
Lämpligheiskrav  för terminaler 

Terminaloperatören säkerställer beträffan-
de  den terminal for  vilken denne har ansvar 
enligt denna  lag  att  

1) lastning eller lossning av ett bulkfartyg 
vid terminalen godtas endast när fartyget  på 

 ett säkert sätt kan  angora  lastnings- eller 
lossningsanordningen och när terminalens 
lastnings- och lossningsutrustning uppfyller 
kraven  på  sådan utrustning, enligt vad som 
närmare föreskrivs genom förordning av 
kommunikationsministeriet,  

2) terminalen har utsett  en  eller flera  termi-
nairepresentanter,  

3) terminalen har utarbetat  informations-
broschyrer som innehåller  de  krav som anges 
i denna  lag  samt i bestämmelser och ffire-
skrifter som har utflirdats med stöd av  den, 

 och  
4) terminalen har utvecklat och genomfört 

samt upprätthåller ett certifierat kvalitetssäk-
ringssystem, som uppf,'llcr kraven enligt 
standarden  ISO 9001:2000  eller  en  likvärdig 

 standard  och som kontrolleras enligt riktlin-
jerna i ISO-standarden  10011:1991  eller  en 

 likvärdig  standard.  
Genom förordning av kommunikationsmi-

nisteriet kan närmare bestämmelser utfärdas 
om förutsättningarna för säker lastning och 
lossning av bulkfartyg, om terminalernas in-
formationsbroschyrer och innehållet i dem, 
om  de  krav  på  säker lastning och lossning av 
buikfartyg som har samband med certificrade 
kvalitetssäkringssystem och om kontrollför-
faranden.  

6* 

Teinporärt  verksamhetstillstånd  
Sjöfartsverket kan med avvikelse från kra- 

yen  i  5  § I mom. 4  punkten bevilja nyligen 
inrättade terminaler temporärt verksamhets-
tillstånd för högst  12  månader. Terminalen 
skall  dock  i  sin  skriftliga ansökan  visa  Sjö-
fartsverket att  den  har  en plan  för genomfö-
rande av ett certifierat kvalitetssäkringssy

-stem  i enlighet med  5  § I mom. 4  punkten.  

7 * 

Be/älhavarens  uppgifter 

Fartygets befälhavare skall  
1) ansvara för att bulkfartyget lastas och 

lossas  på  ett säkert sätt,  
2) lämna terminaloperatören och  terminal-

representanten fartygets identifieringsuppgi  f- 
ter  samt  den information  som behövs för att 
bulkfartyget skall kunna lastas och lossas  pa  
ett säkert sätt, enligt vad som närmare före-
skrivs genom förordning av kommunika-
tionsministeriet,  

3) säkerställa att han eller hon har fätt  den 
information  som krävs enligt  1974  års  SO-
LAS-konvention, framställd  på  det sätt som 
anges i BLU-koden, enligt vad som närmare 
föreskrivs genom förordning av kominunika-
tionsministeriet, och  

4) innan lasthanteringen börjar samt  under 
 lastning eller lossning  se till  att lastningen el-

ler lossningen och försiktighetsåtgärderna i 
samband med dem övervakas av  en person  ur 
fartygets befäl. 

Genom förordning av kommunikationsmi-
nisteriet kan närmare bestämmelser utfärdas 
om befälhavarens uppgifter innan lasthanter-
ingen inleds och  under  lastning eller loss-
ning.  

8* 

Terminairepresentantens  uppgifter 

Terminairepresentanten  skall  
1) i enlighet med BLU-koden lämna farty-

gets befälhavare  information  om hamnen, 
terminalen, lastningsförfaranden, lossning 
och motsvarande omständigheter, enligt vad 
som närmare föreskrivs genom förordning av 
kommunikationsministeriet,  

2) när ett fartyg lastas försäkra sig om att 
fartygets befälhavare  så  tidigt som möjligt 

.  

S  
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har blivit underrättad om innehållet i lastde-
klarationsformuläret,  

3) utan dröjsmål  till  fartygets beffilhavare 
och Sjöfartsverkct anmäla uppenbara brister 
som han eller hon har observerat ombord  på 
buikfartyget  och som kan äventyra säkerhe-
ten vid lastning eller lossning av fasta  bulk- 
laster, och  

4) innan lasthanteringen börjar samt  under 
 lastning eller lossning  se till  att fartygets  be-

tuilhavare  har kontaktinformationen  till den 
thr  lastningen eller lossningen ansvariga ter-
minalpersonalen eller befraktaren samt att 
alla försiktighetsåtgärder vid lastning eller 
lossning iakttas. 

Genom förordning av kommunikationsmi-
nisteriets kan närmare bestämmelser utfärdas 
om terminalrepresentantens uppgifter innan 
lasthanteringen inleds och  under  lastning el-
ler lossning samt om  den information  som 
terminalrepresentanten skall lämna fartygets 
befälhavare.  

9  

Förfaranden mellan  buikfartyg  och  terminal 

På  lastning eller lossning av ett bulkfartyg 
med  fast  bulklast tillämpas fblj ande förfaran-
den:  

1) innan  en fast bulkiast  lastas eller lossas 
skall fartygets befälhavare med terminalre-
presentanten komma överens om  en last- 
flings-  eller lossningsplan i enlighet med 
BLU-koden,  på  det sätt som närmare före-
skrivs genom ffirordning av kommunika-
tjonsmjnjsterjet; närmare bestämmelser om 
utarbetande, beredning och godkännande av 
lastnings- eller lossningsplanen, om grunder-
na för förvarande av planen och om förva-
ringstiden  på  fartyget och i terminalen kan 
utfärdas genom förordning av kommunika-
tionsministeriet,  

2) innan lastningen eller lossningen inleds 
skall checklistan för säkerheten i gränssnittet 
mellan fartyg och hamn gemensamt fyllas i 
och undertecknas av befälhavaren och termi-
nalrepresentanten i enlighet med BLU-
koden,  på  det sätt som närmare föreskrivs 
genom förordning av kommunikationsmini-
steriet,  

3) mellan fartyget och terminalen upprättas 
och upprätthålls fungerande kommunikation,  

4) befälhavaren och terminalrepresentanten 
leder lastningen eller lossningen enligt  den 

 överenskomna lastnings- eller lossningspia-
nen; terminalrepresentanten ansvarar för 
lastningen eller lossningen av  den  fasta  bulk- 
lasten vad beträffar  den lastrumsordning, 

 lastkvantitet och lastnings- eller lossningstakt 
som anges i planen; terminairepresentanten 

 far  inte avvika från  den  överenskomna  last- 
flings-  eller lossningspianen utan att först  ha 

 samrått och upprättat  en  skriftlig överens-
kommelse med befälhavaren. 

Bestämmelser om forfaranden mellan be-
fälhavaren och terminalrepresentanten när 
lastningen eller lossningen har avslutats samt 
om vilka frågor som när det gäller lossning 
skall ingå i  den  skriftliga överenskommelsen, 
såsom eventuella skador  på  fartyget, utfärdas 
genom förordning av kommunikationsmini-
steriet.  

lo  

Bedömningsorgan och deras uppgifter 

Sjöfartsverket utnämner  på  ansökan be-
dömningsorgan med rätt att certifiera termi-
naloperatörers kvalitetssäkringssystem. Ut-
nämningen gäller  tills  vidare. 

Med ett bedömningsorgan jämställs utifrån 
principen om ömsesidighet företag eller öv-
riga organisationer registrerade i andra med-
lemsstater i Europeiska unionen eller i andra 

 stater  inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, som enligt lagstiftningen i re-
spektive medlemsstat har rätt att certifiera 
kvalitetssäkringssystem  på  det sätt som avses 
i denna  lag.  

Il § 

Ulnämningsförutsättningar 

Ett bedömningsorgan skall  visa sin  kompe-
tens genom  en  utvärdering gjord av Mättek-
nikcentralen eller  på  motsvarande sätt. 
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Återtagande av ett bedömningsorgans ut- 
nämning  

Om  ett bedömningsorgan inte upprätthåller 
 sin  kompetens  på  det sätt som kompetensen 

har utvärderats i enlighet med il § eller om 
det beviljar certifikat för  en  terminalopera-
törs kvalitetssäkringssystem som inte uppf'l-
ler kraven enligt standarden  ISO 9001:2000  
eller  en  likvärdig  standard,  skall Sjöfartsver-
ket sätta ut  en  tid inom vilken bedömnings-
organet skall rätta  till  saken. Sjöfartsverket 
skall återkalla utnämningen, om bedöm-
ningsorganet inte har rättat  till  saken inom 
utsatt tid.  

13  §  

God IÖ rva  lining  och rättsskvdd vid hedöin- 
ningsförjårandel samt tjänsteansvar 

När ett bedömningsorgan utför sina uppgif-
ter enligt denna  lag  skall det iaktta vad som 
föreskrivs i forvaltningslagen  (434/2003),  
språklagen  (423/2003),  lagen om elektronisk 
kommunikation i myndigheternas verksam-
het  (13/2003),  lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet  (621/1999)  och ar-
kivlagen  (831/1994).  

Vid utflirandet av  de  bedömningsuppgifter 
som avses i denna  lag  handlar  dc  anställda 
vid bedömningsorganet  under  tjänsteansvar.  

l4 

Reparation  av skador som uppstått i sam- 
band med lastning eller lossning 

Terminalrepresentanten rapporterar  till  far-
tygets beflilhavare om fartygets konstruktion 
eller utrustning har skadats i samband med 
lastningen eller lossningen. Skadorna skall 
vid behov repareras.  

Om  skadan kan antas försvaga fartygskon-
struktionens hållfasthet, minska skrovets vat-
tentäta integritet eller försämra  ti Ilförlitlighe-
ten  hos fartygets väsentliga tekniska  system, 

 skall terminalrepresentanten eller beflilhava-
ren informera flaggstatens  administration el- 

ler ett klassiuIceringssällskap som denna er -
känner och företräds av samt Sjöfartsverket 
om saken. Ett beslut om huruvida reparatio-
ner krävs omedelbart eller om  de  kan utföras 
senare fattas av Sjöfartsverket med beaktan-
de av ett eventuellt utlåtande från flaggsta-
tens  administration  eller från  den organisa-
tion  som  den  erkänner och företräds av samt 
beflilhavarens uppfattning.  Om  omedelbara 
reparationer anses nödvändiga, skall  de  utfö-
ras samt beflilhavaren och Sjöfartsverket 
godkänna dem innan fartyget lämnar ham-
nen. 

För att fatta ett beslut enligt  2 mom.  får 
Sjöfartsverket anlita  en  erkänd  organisation 

 som avses i rådets direktiv  94/57/EG  om ge-
mensamma regler och standarder för organi-
sationer som utför inspektioner och utövar 
tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministra-
tionernas verksamhet i ffirbindelsc därmed, 
sådant direktivet lyder ändrat och  är  genom-
fört i  Finland,  för att inspektera skadan och 
ge råd om nödvändigheten att utföra repara-
tioner och om hur brådskande reparationerna 
ar. 

Utan  hinder  av vad som fOreskrivs i denna 
paragraf tillämpas lagen om tillsyn över far-
tygssäkerheten  (370/1995)  samt  de  bestäm-
melser som utflirdats med stöd av  den. 

15 § 

Overvakn  ing 

Iakttagandet  av denna  lag  och  de  bestäm-
melser som utfiirdats med stöd av  den  över-
vakas av Sjöfartsverket. Sjöfartsverket över-
vakar regelbundet att kraven enligt  5, 8  och  9 
§  iakttas. Overvakning sker också genom 
överraskningsinspektioner  under  lastning och 
lossning. 

Sjöfartsvcrket  utför med behövliga inter-
valler inspektioner av terminaler och bulkfar-
tyg fbr att säkerställa att terminaloperatörer-
na iakttar sina skyldigheter enligt  4  §  I mom. 

Sjöfartsverkct  lämnar  till  Europeiska ge-
menskapernas kommission  en rapport  om re-
sultatet av övervakning som utförts i enlighet 
med denna  lag,  enligt vad som närmare före-
skrivs genom förordning av kommunika-
tionsministeriet.  

S  
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l6  

Rätt att  ut/öra  inspektioner 

Sjöfartsverket har rätt att  få  tillträde  till  far-
tyg, områden eller lokaler och andra sådana 
utrymmen  till  vilka tillträde behövs för över-
vakningen enligt denna  lag,  samt rätt att där 
utföra inspektioner och vidta andra åtgärder 
som övervakningen kräver. Overvakningen 
kan  dock  inte utsträckas  till  lokaliteter av-
sedda för boende.  

l7  

Brister eller missförhållanden som  observe- 
rats  vid lastning eller lossning  avj2irtvg  

Om  terminaloperatören, terminalrepresen-
tanten eller fartygets befälhavare inte iakttar 
denna  lag,  skall Sjöfartsverket efter förhand-
lingar med  den  berörda parten ge lämpliga 
instruktioner fOr avhjälpande av bristerna el-
ler missförhållandena. Sjöfartsverket kan sät-
ta ut  en  tid inom vilken bristerna eller  miss-
förhållandena skall vara avhjälpta.  

Om  terminaloperatören, terminalrepresen-
tanten eller fartygets befälhavare tredskas el-
ler saken inte tål dröjsmål, kan Sjöfartsverket 
efter att  ha  hört berörda parter ålägga veder-
börande att vidta behövliga åtgärder för att 
avhjälpa bristen eller missförhållandet. Gäll-
er beslutet ett utländskt fartyg, anses  den  som 
saken gäller  ha  blivit hörd när befälhavaren 
har hörts i samband med inspektionen.  

förordna att redaren innan fartyget lämnar 
finsk hamn skall ställa  en  säkerhet som mot-
svarar vitet. När  den  åtgärd som Sjöfartsver-
kct beslutat om blivit vidtagen skall säkerhe-
ten återställas  till  redaren.  

l9  

Förhindrande eller  avhrm'tande  av lastning 
eller lossning av  fast  buiklast  

Sjöfartsverket skall förhindra eller avbryta 
lastning eller lossning av  fast  bulklast, om 
verket har fått vetskap om omständigheter 
enligt vilka det  är  uppenbart att lastningen el-
ler lossningen äventyrar fartygets eller  be-
säuningens  säkerhet. Bestämmelserna i den-
na paragraf begränsar  dock  inte befälhava-
rens rättigheter och skyldigheter att avbryta 
lastningen eller lossningen av fartyget enligt 
regeln i kapitel  7.7  i bilaga  VI till 1974  års 
SOLAS-konvention.  

20 §  

Rätt  att/ä  information  av andra myndigheter 

Sjöfartsverket har utan  hinder  av bestäm-
melserna om sekretess i lagen om offentlig-
het i myndigheternas verksamhet rätt att av 
andra myndigheter ra sådan  information  som 
behövs för övervakningen av att denna  lag 

 iakttas.  

21 § 

• 	 Utlämnande av sekretessbelagd  in/ormation  
18  §  

Vite och  hot  om avbrytande 

Sjöfartsverket kan förena ett åläggande en-
ligt  17 § 2 mom.  med vite eller  hot  om av-
brytande. Vite och  hot  om avbrytande kan fö-
reläggas terminaloperatören, terminalrepre-
sentanten eller fartygets befälhavare.  I  fråga 
om vite och  hot  om avbrytande gäller vad 
som föreskrivs i viteslagen  (1113/1990).  

Har Sjöfartsvcrket grundad anledning att 
misstänka att fartygets befälhavare försöker 
undvika iakttagandct av beslutet genom att ta 
fartyget ur trafik i  Finland,  kan Sjöfartsverket 

Utan  hinder  av sekretessen enligt lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet får 
Sjöfartsvcrket lämna ut sekretessbelagd  in-
formation  som verket har fått i samband med 
skötseln av sina uppgifter enligt denna  lag till 

I)  åklagare, polisen. gränsbcvakningsvä-
sendet eller tullmyndighetcn för förebyggan-
de eller utredande av brott,  

2) arbetarskyddsmyndighetcrna  och miljö-
skyddsmyndigheterna, när  den handling  som 
skall lämnas ut innehåller  information  som 
för myndigheten i fråga  är relevant  för sköt-
seln av dess uppgifter, och  till 



3) en  behörig utländsk myndighet och ett 
internationellt  organ  för genomfôrande av  en 

 skyldighet enligt Europeiska gemenskapens 
direktiv eller ett för  Finland  bindande inter-
nationellt avtal.  

22 §  

Utlämnande av  information  från  bedörn- 
ningsorgan  

Bedömningsorganen  är  utan  hinder  av sek-
retessen enligt lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet skyldiga att  

I) till  andra bedömningsorgan som avses i 
denna  lag  och  till  sådana i  10 § 2 mom.  av-
sedda organisationer som kan jämställas med 
bedömningsorgan lämna  information  som 
behövs för bedömningsorganens samarbete, 
och  

2) till Sjöfartsverkct  lämna  information 
 som behövs för övervakningen enligt denna 
 lag.  

eller lossningen av  fast bulkiast,  skall redaren 
eller dennes representant i  Finland  eller ter-
minaloperatören ersätta alla kostnader  for  yt-
terligare inspektioner. 

För Sjöfartsverkets rådgivning och allmän-
na övervakning i samband med tillämpning-
en och iakttagandet av denna  lag  tas ingen 
avgift ut.  

25 §  

Sökande av ändring 

Förvaltningsbeslut som Sjöfartsverkct har 
fattat med stöd av denna  lag far  överklagas i 
enlighet mcd forvaltningsprocesslagen  
(586/1996).  Beslutet skall iakttas  trots  att 
ändring har sökts, om inte besvärsmyndighe-
ten bestämmer annat.  

26 § 

Rättelseförfarande  och överklagande av be-
23 § 
	

dömningsorgans beslut  

Handräckningsmyndigheter  

I  frågor som avses i denna  lag är  hamn-, 
tull-,  gran sbevaknings-,  polis-, arbetar-
skydds- och hälsovårdsmyndigheterna samt 
ffirsvarsmaktcn inom sina respektive områ-
den skyldiga att  på  begäran ge Sjöfartsvcrket 
behövlig handräckning.  

Om  någon försöker förhindra eller störa in-
spektioner eller andra åtgärder enligt denna 

 lag,  skall polisen ge handräckning för över-
vakningen av att denna  lag  iakttas.  

24 §  

Ersättning för kostnader 

Bestämmelser om när åtgärder samt bevil-
jande av intyg enligt denna  lag  skall vara av-
giftsbelagda och om grunderna thr avgifterna 
finns i lagen om grunderna för avgifter  till 

 staten  (150/1992). Om  det vid inspektioner 
enligt denna  lag  konstateras sådana brister 
som enligt  19 §  i denna  lag  ålägger Sjöfarts-
verket att ffirhindra eller avbryta lastningen 

I  ett beslut av ett bedömningsorgan att inte 
certifiera  en  terminaloperatörs kvalitetssäk-
ringssystem rar rättelse sökas hos bcdöm-
ningsorganet inom  30  dagar från delfaendet 
av beslutet.  I  beslutet får ändring inte sökas 
genom besvär.  Till  beslutet skall fogas  en 

 anvisning om rättelseyrkande. Ett rättelseyr-
kande skall behandlas utan dröjsmål. 

Bedömningsorganets beslut i rättelseförfa-
randet rar överklagas hos förvaltningsdom-
stolen i enlighet med förvaltningsprocessla-
gen. 

Bedömningsorganets beslut att inte certifie-
ra ett kvalitetssäkringssystem skall iakttas, 
om inte  den  myndighet som behandlar rättel-
seyrkandet eller besvärsmyndigheten be-
stämmer annat.  

27 § 

Ikrafiträdande-  och övergångs bestämmelse 

Denna  lag  träder i kraft  den 1  januari  2005. 
En  terminaloperatör skall upprätta ett kvali- 

tetssäkringssystem tbre  den 5  februari  2005 
 och systemet skall certificras senast  den 5 

. 



februari  2006.  
För att  f  bedriva verksamhet skall  en  nyli-

gen inrättad  terminal  inom tre månader efter  

att verksamheten inleddes  ha  fatt ett i  6  §  av-
sett temporärt verksamhetstillstånd. 

Helsingfors  den 21  december  2004  

Republikens  President  

TARJA HALONEN  

Kommunikationsminister  Leena Luhianen  

S  



1411/2004  

Kommunikationsministeriets förordning 
om säker lastning och lossning av vissa  buikfartyg  

Given  i Helsingfors  den 30  december  2004 

I  enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen av  den 21 
 december  2004  om säker lastning och lossning av vissa buikfartyg  (1206/2004):  

Tillämpningsområde 

Denna flirordning tillämpas  på  sådana 
bulkfartyg och finska terminaler som avses i 

 2 § 1 mom.  i lagen om säker lastning och 
lossning av vissa bulkfartyg  (1206/2004),  
nedan  hulk!astlagen.  

2  

Krav med avseende  på  buikfarivgens  lämp- 
lighet ur operativ synvinkel 

Terminaloperatören säkerställer att bulkfar-
tygen ur operativ synvinkel  är  lämpliga för 
lastning och lossning av fasta bulkiaster  så 

 att bulkfartygen uppfyller följande krav:  
I) de är  försedda med lastrum och luck-

öppningar av tillräcklig storlek och av  en  så-
dan konstruktion att  fast bulkiast  kan lastas, 
stuvas, trimmas och lossas  på  ett tillfredsstäl-
lande sätt,  

2) lastluckorna  är  försedda med identifie-
ringsnummer som stämmer överens med 
numren i lastnings- eller lossningsplanen, 
dessa nummer  är  placerade och har  en  sådan 
storlek och flirg att  de är  väl synliga och 
identifierbara för  den personal  som sköter 
terminalens lastnings- och lossningsutrust

-fling, 
3) lastluckorna, systemen för styrning av 

lastluckor och säkerhetsanordningarna  är  i 
väl fungerande skick och används endast i 
avsett syfte,  

4) om lampor som indikerar slagsida har 
monterats, testas  de  och deras funktionsdug-
lighet påvisas innan lastning eller lossning 
påbörjas,  

5) om det krävs att ombord  på  fartyget 
skall finnas ett godkänt lastinstrument,  är  

detta certifierat och med det kan utföras be-
lastningsberäkningar  under  lastning eller 
lossning,  

6) framdrivnings- och hjälpmaskinerierna 
 är  väl fungerande.  

7) dcii däcksutrustning  som används vid 
förtöjning och ankring fungerar,  är  i  god  ord-
ning och i gott skick.  

3 

Lämpligheiskrav  för terminaler 

Fasta bulkiaster  far  lastas och lossas endast 
i fråga om sådana buikfartyg som  på  ett sä-
kert sätt kan angöra kajen längs lastnings- el-
ler lossningsanordningen med beaktande av 
kajplatsens djup, fartygets maximistorlek, 
förtöj ningsanordningar. fendrar, säkert till-
träde  till  hamnen och möjliga  hinder  för last-
ningen eller lossningen. 

Terminalens lastnings- och lossningsut-
rustning skall vara certifierad  på  behörigt 
sätt,  den  skall hållas i gott funktionsdugligt 
skick i enlighet med relevanta bestämmelser 
och standarder och  den far  endast skötas av 
behörig  personal  som vid behov  är certifie

-rad. 
Terminalpersonalen skall utbildas i alla 

aspekter som gäller säker lastning och loss-
ning av bulkfartyg  på  ett sätt som  är  förenligt 
med vars och  ens  ansvarsområde.  

Den personal  som deltar i lastning och 
lossning skall  ha  tillgång  till  och använda 
personlig skyddsutrustning och skall utöver 
detta vila tillräckligt för undvikande av 
olyckor som beror  på  trötthet.  

I den  handbok som upprättas om arbetet 
vid terminaler skall tas  in de  uppgifter om 
hamnar och terminaler som räknas upp i 
punkt  1.2  i bihang  1 till BLU-koden, som 
nämns i  3 § 3  punkten i bulklastlagen.  Ter- 

. 

. 



. 

. 

minaloperatören  eller terminalrepresentanten 
skall ställa handböckerna  till  förfogande för 
befälhavaren  på  sådana bulkfartyg som anlö-
per terminalen i fråga för att lasta eller lossa 
fasta bulkiaster. 

Befälhavarens uppgift att lämna upp/vs- 
ningar 

Fartygets beflilhavare skall meddela termi-
nalrepresentanten i hamnen fartygets beräk-
nade ankomsttid  till  området utanför hamnen 

 så  tidigt som möjligt och uppdaterar inforrna-
tionen efter behov.  

I  sitt meddelande om fartygets ankomsttid 
skall befälhavaren lämna följande upplys-
ningar  till  terminalen:  

1) fartygets namn, anropssignal,  IMO- 
nummer, flagg, hemmahamn,  

2) fartygets lastnings- eller lossningsplan, i 
vilken anges lastens kvantitet, stuvning  per 

 lastrum, lastnings- eller lossningsordning 
samt  den  kvantitet som skall lastas ombord i 
varje omgång eller lossas vid varje steg i 
lossningen,  

3) djupgående vid ankomst och foreslaget 
djupgående vid avgång,  

4) tid som krävs  for  fyllning eller länsning 
av barlast,  

5) fartygets totala längd, fartygets största 
bredd samt längden  på de  lastrum i vilka  last 

 skall lastas eller lossas, räknad från förkant 
 på luckkarmcn på  det lastrum som  är  beläget 

längst för över  till  akterkant  på luckkanrien 
på  det lastrum som  är  beläget längst akter 
över,  

6) avståndet från vattenlinjen  till  luckan för 
det första lastrum som skall lastas eller lossas 
samt avståndet från fartygets sida  till luck-
öppningen.  

7) placering av fartygets landgång,  
8) avståndet mellan fartygets högsta punkt 

och vattenytan,  
9) detaljerade uppgifter om och kapaciteten 

 på lasthanteringsutrustning,  om sådan finns,  
10) antal och typ av förtöjningar,  
11) andra särskilda behov, såsom uppgifter 

om trimning av lasten eller fortlöpande mät-
ning av lastens fukthalt,  

12) detaljerade uppgifter om eventuella 
nödvändiga reparationer som kan försena far-
tygets förtöjning, påbörjandet av lastning el-
ler lossning eller fartygets avgång efter det 
att lastning eller lossning genomförts, och  

13) andra upplysningar om fartyget som 
terminalen begär.  

5  

Befälhavarens s/tyldighet att inhämta in/br- 
mation 

Befälhavaren skall före lastningen säker-
ställa att han eller hon har ffitt  den  lastinfor-
mation som krävs i regel VI/2.2. i bilagan  till 
1974  års SOLAS-konvention, som nämns i  3 
§ 2 mom.  i bulklastlagen, och vid behov  en 

 deklaration av bulkdensiteten. Dessa uppgif-
ter skall framställas i lastdeklarationsformu-
läret  på  det sätt som anges i bihang  5 till 
BLU-koden.  

6 

Befihihavarens  uppgifter i samband med  lasi- 
fling  och lossning 

Före och  under  lastningen eller lossningen 
skall betlilhavaren säkerställa att  

1) lastning eller lossning av  last  samt fy11-
fling  eller länsning av barlastvatten överva-
kas av  en person  som hör  till  fartygsbefälet,  

2) lastens och barlastvattnets fördelning 
övervakas  under  hela lastnings- eller loss-
ningsprocessen för att säkerställa att fartygets 
konstruktion inte överbelastas,  

3) fartyget ligger utan slagsida eller, om 
slagsida krävs av operationella skäl, att  den 
är så  liten som möjligt,  

4) fartyget hela tiden  är  säkert förtöjt med 
beaktande av lokala väderförhållanden och 
väderprognoser,  

5) ett tillräckligt stort antal befäl och be-
sättningsmän  är  kvar ombord för att  dc  skall 
kunna justera fOrtöjningar eller hantera andra 
normala situationer eller  en  nödsituation med 
beaktande av  de  tillräckliga vilotider för be-
sättningen som fastställts för att undvika 
trötthet,  

6) terminalrepresentanten uppmärksammas 
 på  krav att trimma lasten i enlighet med för- 



farandena  I BC-koden  (IMO Code of Safe 
Practice for Solid Bulk Cargoes,  försälj-
ningsnummer  IMO-260E), 

7) terminairepresentanten  uppmärksammas 
 på  kraven om överensstämmelse när det gäll-

er att balansera fyllning eller länsning av  bar-
Iastvatten mot  lastning eller lossning samt 
takten fbr lastning och lossning, liksom även 
varje avvikelse från planen för barlasthanter-
ingen eller varje annan omständighet som 
kan påverka lastningen eller lossningen av 
lasten,  

8) barlastvattnet  länsas i  en  takt som stäm-
mer överens med  den  överenskomna last-
ningsplanen och att  så  vattnet inte svämmar 
över  på  kajen eller intilliggande fartyg; i  de 
fall  det inte i praktiken  är  möjligt för fartyget 
att fullfölja länsningen av barlastvattnet före 
lastningsprocessens trimningsfas, skall beffil-
havaren komma överens med terminairepre-
sentanten om avbrytande av lastningen och 
om avbrottets längd,  

9) med terminairepresentanten har över-
enskommits  de  åtgärder som skall vidtas i 
händelse av regn eller andra förändringar av 
väderförhållandena om lasten  är  sådan att 
risker kan uppstå vid sådana vädcrleksfOr-
ändringar,  

10) medan fartyget ligger vid kaj  far 
 svetsarbete utföras ombord eller i fartygets 

närhet endast med tillstånd av terminalrepre-
sentanten och i enlighet med eventuella krav 
från  den  behöriga myndigheten,  

11) lastnings- eller lossningsarbetet samt 
fartygets tillstånd  under de  avslutande faser-
na av lastningen eller lossningen övervakas 
noggrant,  

12) terminalrepresentanten omedelbart un-
derrättas, om lastnings- eller lossningspro-
cessen har orsakat skador eller riskfyllda si-
tuationer eller löper sannolik  risk  att göra 
detta,  

13) terminalreprcscntanten  informeras när 
 den  slutliga trimningen av lasten måste på-

börjas för att transportanordningen skall 
kunna stannas,  

14) lossningen  på  fartygets högra sida,  sett 
 från aktern  mot  fören, synkronises med loss-

ningen  på  vänstra sidan i samma lastrum för 
att undvika att fartyget utsätts för vridpåkän-
ningar, och  

15) risken för utsläpp av eventuella  brand-
farliga ångor när ett eller flera lastrum fylls 
med barlast beaktas och försiktighetsåtgärder 
vidtas innan eventuella svetsarbetcn tillåts in-
till eller ovanför dessa lastrum.  

7  

Terminairepresentaniens  uppgift  all  lämna 
upplysningar 

Terminalrepresentanten skall lämna följan-
de upplysningar  till befillhavaren: 

1) namnet  på den  kaj vid vilken lastning el-
ler lossning genomförs och beräknad tid  for 

 förtöjning och avslutad lastning eller loss-
ning,  

2) beskrivning av lastnings- eller loss-
ningsutrustningen inklusive tcrminalens no-
minella lastnings- eller lossningstakt och det 
antal lastnings- eller lossningsenhcter som 
används, liksom även hur lång tid som be-
räknas  gå åt  för att avsluta varje lastnings-
omgång eller hur lång tid som beräknas  gå åt 

 för varje steg i lossningen.  
3) sådana uppgifter om kajplatsen eller pi-

ren som beflilhavaren skall känna  till,  såsom 
placering av fasta och rörliga  hinder, fendrar, 

 pollare och fortöjningsanordningar,  
4) minsta vattendjup längs kajen och i in-

seglings- och utseglingsleder,  
5) vattendensitet vid kajen,  
6) maximiavståndet mellan vattenlinjen 

och högsta punkten  på  lastluckorna eller 
luckkarmarna, beroende  på  vilket av dessa 
avstånd som  är relevant  för lastningen eller 
lossningen, samt fartygets maximala höjd,  

7) landgångar och andra anordningar för 
tillträde,  

8) vilken av fartygets sidor som skall ligga 
 mot  kaj,  

9) högsta tillåtna hastighet vid ingång  till 
tilläggningsplatsen  samt tillgång  till  bogser-
båtar, inklusive deras typ och största  drag-
kraft,  

10) ordningsfdljden  vid lastning för olika 
 poster  av  last  samt andra begränsningar, om 

det inte  är  möjligt att lasta i  en  ordning eller i 
ett lastrum som passar fartyget, 

Il) uppgifter om sådana egenskaper hos 
dcii  last  som skall lastas som kan medföra  

S 

S  



4  

risker, om lasten kommer i kontakt med an-
nan  last  eller lastrester som finns ombord,  

12) förhandsinformation om  de  föreslagna 
lastnings- eller lossningsförfarandena eller 
ändringar av befintliga lastnings- eller  loss-
ningspianer, 

13) huruvida terminalens lastnings- eller 
lossningsutrustning  är fast  eller har några be-
gränsningar i fråga om rörlighet,  

14) krav  på fdrtöjningar, 
15) underrättelse om ovanliga förtöjnings-

anordningar,  
16) eventuella begränsningar för intag eller 

Iänsning av barlastvatten,  
17) största djupgående som  den  behöriga 

myndigheten tillåter, och  
18) andra upplysningar som befälhavaren 

begär om terminalen.  

8  

Förfaranden mellan bulkfartvg och  terminal 

På  lastning eller lossning av bulkfartyg 
med  fast  bulklast tillämpas följande förfaran-
den:  

1)  innan  en fast bulkiast  lastas eller lossas 
skall befiilhavarcn med terminalrepresentan-
ten komma överens om  en  lastnings- eller 
lossningsplan i vilken säkerställs att  

a) skärkraften och böj momenten i fråga om 
fartyget inte överskrider  de  tillåtna gränserna 

 under  lastning och lossning,  
b) lastnings- eller lossningsplanen beaktar 

takten, kvantiteten och graden av lastnings- 
och lossningsåtgärderna,  

c) lastnings- och lossningsplanen beaktar 
lastnings- eller lossningstakten, antalet tipp-
ningar samt kapaciteten fbr länsning och  in-
tag  av barlastvatten i fråga om fartyget.  

2)  lastnings- och lossningsplanen skall gö-
ras upp enligt bihang  till BLU-koden i  den 
form  som anges i dess bihang  2,  och  den 

 skall uppta bulkfartygets  IMO-nummer; 
dessutom skall befälhavaren och terminalre-
presentanten med  sin  underskrift fastställa att 

 de  godkänner planen,  
3)  befälhavaren och terminalrepresentanten 

skall förbereda och godkänna alla sådana 
ändringar i lastnings- och lossningsplanen 
som enligt någondera parten kan inverka  på 

 fartygets eller besättningens säkerhet och  

dessa ändringar skall framställas såsom  en 
 reviderad  plan, 

4) lastnings- och lossningsplanen och  de 
 eventuella reviderade och godkända planerna 

förvaras  på  fartyget och i terminalen i  sex 
 månader,  

5) innan lastningen och lossningen inleds 
skall checklistan fOr säkerheten i gränssnittct 
mellan fartyg och hamn gemensamt fyllas i 
och undertecknas av befälhavaren och  termi-
nairepresentanten  enligt  de  riktlinjer som an-
ges i bihang  4 till BLU-koden och  

6) när lastningen eller lossningen har avslu-
tats skall i  den  skriftliga överenskommelse 
som ingåtts mellan befälhavaren och termi-
nalrepresentanten fastställas att lastningen el-
ler lossningen har utförts i överensstämmelse 
med lastnings- eller lossningsplanen och  de 

 eventuella ändringar som gjorts i  den,  i fråga 
om lossning skall i  den  skriftliga överens-
kommelsen dessutom nämnas eventuella 
skador som fOrorsakats fartyget i samband 
med lossning samt  de  eventuella reparationer 
som utförts, liksom även att lastrummen har 
tömts och rengjorts i överensstämmelse med 
befälhavarens krav.  

9 

Term inairepresentantens uppgitier  i sam- 
band med lastning och lossning 

Före och  under  lastningen eller lossningen 
skall terminalrepresentanten  

1) informera befälhavaren om kontakt-
information  och forfaranden  for  att kontakta 

 den  terminalpersonal eller  den  representant 
för befraktaren som ansvarar ftr lastningen 
eller lossningen  for  att möjliggöra befälhava-
rens kontakt med dem,  

2) vidta alla försiktighetsåtgärder fbr att 
undvika att lastnings- eller lossningsutrust-
ningen orsakar skador  på  fartyget och om 
skador uppstår, informera befälhavaren om 
dessa,  

3) säkerställa att fartyget ligger utan slagsi-
da eller, om slagsida krävs av operationella 
skäl för att lastnings- eller lossningsarbetet 
skall kunna utföras, att  den är så  liten som 
möjligt,  

4) säkerställa att lossningen  på  fartygets 
högra sida,  sett  från aktern  mot  fören, syn- 



kroniseras  med lossningen  på  vänstra sidan i 
samma lastrum för att undvika att fartyget ut-
sätts för vridpåkänningar,  

5) underrätta beflulhavaren om laster med 
hög bulkdcnsitct eller om enskilda skoplaster 
som  är  stora,  då  höga lokala belastningar  på 

 fartygskonstruktionen  är  möjliga  till  dess att 
tanktaket helt täcks av  last,  särskilt om det  är 

 tillåtet att släppa  last  från hög höjd, samt att 
särskild försiktighet iakttas när lastningen av 
varje lastrum påbörjas,  

6) säkerställa att det finns  en  överenskom-
melse mellan befälhavaren och terminalre-
presentanten beträffande alla faser och alla 
aspekter av lastningen eller lossningen, och 
att befälhavaren informeras om varje ändring 
av  den  överenskomna lastningstakten samt 
vid fullbordandet av varje lastningsomgång,  

7) protokollföra vikten hos  den last  som 
lastas eller lossas och dess placering i  last-
rummen samt säkerställa att lastvikten i  last-
rummen inte avviker från  den  överenskomna 
lastnings- eller lossningsplanen,  

8) säkerställa att lasten vid lastning eller 
lossning har trimmats i enlighet med beflil-
havarens krav,  

9) säkerställa att  den  lastkvantitet som 
krävs fOr att uppnå behövligt djupgående och 

 trim  inför avgången gör det möjligt att töm-
ma lastanläggningens transportanordning när 
lastningen avslutas; i detta syfte skall termi-
nalrepresentanten informera befälhavaren om 

 den  nominella vikten  på last  som finns i 
transportanordningen och om eventuella krav 

 på  tömning av transportanordningen  då  last-
ningen avslutas,  

10) vid lossning, varsla beflilhavaren när 
 man  avser att öka eller minska antalet använ- 

da lossningsenheter samt underrätta beffllha-
varen om när lossningen av varje lastrum be-
räknas vara avslutad, och 

Il) säkerställa att inget svetsarbete utförs 
ombord eller i fartygets närhet medan farty-
get ligger vid kaj, förutom med befälhava-
rens tillstånd och i enlighet med eventuella 
krav från  den  behöriga myndigheten.  

l0 

Rapport  om resultatet av kontrollerna 

Sjöfartsverket skall vart tredje  år  lämna Eu-
ropeiska gemenskapernas kommission  en 
rapport  om resultatet av  de  kontroller som ut-
förts med tanke  på iakttagandet  av bestäm-
melserna i bulklastlagen och denna förord-
ning. 

Rapporten skall innehålla  en  bedömning av 
hur  de  harmoniserade förfaranden för samar-
bete och kommunikation mellan bulkfartyg 
och terminaler som foreskrivs i det i  1 bulk- 
lastlagen avsedda bulklastdirektivet fungerar. 

Sjöfartsverket skall lämna rapporten  till 
 kommissionen senast  den 30  april det  år  som 

följer  på den  treårsperiod som rapporten av-
ser. Sjöfartsverket skall lämna  den  första 
rapporten  till  kommissionen  år 2008.  

Il § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft  den 1  janu-
ari  2005.  

[1 

S  
Helsingfors  den 30  december  2004  

Kommunikationsminister  Leena Luhtanen  

Regeringssekreterare  Pekka Kouhia 
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