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AUTOMATISKT IDENTIFIERINGSSYSTEM FÖR FARTYG (ALS) 

Sjöfartsverket har  den 16  juni  2004  meddelat föreskrifter om utrustande av fartyg med automatiskt 
identifieringssystem  (automatic identification system, AlS).  

Föreskrifterna träder i kraft  den 1juli 2004.  

Föreskrifterna publiceras bifogat.  Information  om  de  åtgärder som bör vidtas för att AlS-systemet 
skall kunna godkännas ingår i Sjöfartsverkets informationsbiad nr  9/12.12.2003.  

Byråchef 	 Pekka Korhonen  
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SJÖFARTS VERKET 
	

FÖRESKRIFT 
	

Datum: 16.6.2004  
Dnr:  1413/30/2004  

Innehåll: 

Normgivnings - 
bemyndigande: 

Giltighetstid 

Utrustande av fartyg med automatiskt identifieringssystem (AlS) 

Lagen om sättande i kraft av  de  bestämmelser som hör  till  området för 
lagstiftningen i ändringarna av bilagan  till 1974  års internationella kon-
vention om säkerheten för människoliv  till  sjöss  (1358/2002) 
2 § 2 morn. 

1.7.2004 - tills  vidare 

SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER 
 OM  ETT AUTOMATISKT IDENTIFIERINGSSYSTEM FÖR FARTYG 

Givna i Helsingfors  den 16juni 2004  

Sjöfartsverket har med stöd av  2 § 2 mom.  i lagen av  den 30  december  2002  om sättande i kraft 
av  de  bestämmelser som hör  till  området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan  till 1974  års 
internationella konvention om säkerheten för människoliv  till  sjöss  (1358/2002)  beslutat: 

Automatiskt  identifieringssystemförfartyg  (AlS)  

Fartyg i internationell trafik skall utrustas med automatiskt identifieringssystem (AlS) enligt  den 
 tidtabell som framgår av SOLAS  1974-konventionen (FördrS  11/1981).  

Passagerarfartyg i inrikes trafik med  en  längd av minst  24 meter  och lastfartyg i inrikes trafik 	S  
med  en  bruttodräktighet om  300  eller mer, byggda  den 1  juli  2004  eller senare, skall utrustas med 
ett automatiskt identifieringssystem (AlS) innan  de  sätts i trafik, om inte annat föreskrivs någon 
annanstans. 

Passagerarfartyg i inrikes trafik med  en  längd av minst  24 meter  och lastfartyg i inrikes trafik 
med  en  bruttodräktighet om  300  eller mer, byggda före  den 1  juli  2004,  skall utrustas med ett 
automatiskt identifieringssystem (AlS) enligt följande, om inte annat fuireskrivs någon annanstans:  

I)  passagerarfartyg med  en  bruttodräktighet om  300  eller mer, senast  den 31  december  2004, 

2) passagerarfartyg med  en  längd av minst  24 meter  och  en  bruttodräktighet  under 300,  senast 
 den 1juli 2007, 

3) tankfartyg senast  den 31  december  2004, 
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4) fartyg med  en  bruttodräktighet om  50 000  eller mer, med undantag för passagerarfartyg och 
tankfartyg, senast  den I  juli  2004, 

5) fartyg med  en  bruttodräktighet om  10 000  eller mer  men under 50 000,  med undantag för 
passagerarfartyg och tankfartyg, senast  den  1juli  2005, 

6) fartyg med  en  bruttodräktighet om  3 000  eller mer  men under 10 000,  med undantag för 
passagerarfartyg och tankfartyg, senast  den 1  juli  2006,  samt  

7) fartyg med  en  bruttodräktighet om  300  eller mer  men under 3 000,  med undantag för 
passagerarfartyg och tankfartyg, senast  den I  juli  2007. 

2  
1krajiträdande  

Dessa föreskrifter träder i kraft  den 1  juli  2004.  

Helsingfors  den  16juni  2004  

Generaldirektör 	 Markku Mylly  

Sj  ösäkerhetsdirektör 	 Jukka  Häkämies  
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