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Julkinen

Jakelussa mainituille

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi
painolastivesiyleissopimuksen hyväksymisestä
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta
lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi Lontoossa vuonna 2004
tehdyn painolastivesiyleissopimuksen hyväksymisestä ja merenkulun
ympäristönsuojelulain ja aluksen teknisestä turvallisuudesta ja
turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta. Suomi allekirjoitti
yleissopimuksen hyväksymisvaraumin toukokuussa 2005. Yleissopimus
ei ole vielä tullut kansainvälisesti voimaan.
Luonnos hallituksen esitykseksi on ollut laajalla lausuntokierroksella
kesällä 2011. Tämän jälkeen keväällä 2012 esityksestä on kuultu
erikseen Saimaan alueen toimijoita. Esityksen jatkovalmistelussa on
tullut esille tarve rajoittaa yleissopimuksen soveltamisalaa niin, että
yleissopimusta ei sovellettaisi Suomen kotimaan liikenteeseen siten,
kuin kotimaan liikenne on määritelty kansallisessa lainsäädännössä.
Tämän vuoksi yleissopimukseen harkitaan tehtäväksi sen soveltamisalaa
koskeva varauma.
Varaumaa koskeva teksti on kirjoitettu oheiseen hallituksen
esitysluonnokseen siten, että varauma koskisi kaikkea kotimaan
liikennettä. Vaihtoehtoisesti varauma voitaisiin muotoilla siten, että
yleissopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle suljettaisiin ainoastaan
sellainen kotimaan liikenne, jota harjoitetaan olemassa olevilla aluksilla.
Tällöin uudet, säännösten voimaantulon jälkeen rakennetut alukset
kuuluisivat yleissopimuksen soveltamisalan piiriin, ja niiden tulisi
käsitellä painolastivetensä yleissopimuksen mukaisesti. Jakelussa
mainittuja
pyydetään
huomioimaan
myös
tämä
vaihtoehto
lausunnossaan.
Varaumaa koskevien muutosten lisäksi edellisen lausuntokierroksen
jälkeen esitysluonnokseen on tehty muun muassa laintarkastuksesta
aiheutuneita teknisiä muutoksia. Varaumaa koskevat muutokset on
korostettu punaisella värillä.
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne viimeistään
maanantaina
19.8.2013.
Lausunto
pyydetään
toimittamaan
sähköisesti liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen
kirjaamo@lvm.fi. Lisätietoja antaa hallitussihteeri Veera Kojo
(veera.kojo@lvm.fi ja 0295 34 2382).
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Ruotsinkielinen versio luonnoksesta hallituksen esitykseksi valmistuu
kesäkuun aikana, ja se lähetetään lausuttavaksi Ahvenanmaan
maakuntahallitukselle erillisenä jakeluna. Jos muut jakelussa mainitut
organisaatiot haluavat saada käyttöönsä ruotsinkielisen tekstin,
pyydetään ottamaan yhteyttä hallitussihteeri Veera Kojoon tai liikenneja viestintäministeriön kirjaamoon. Yhteystiedot yllä.

Mikael Nyberg
Osastopäällikön sijainen, hallitusneuvos

Silja Ruokola
Hallitusneuvos, yksikön päällikkö
Allekirjoittajat ovat hyväksyneet asiakirjan sähköisesti liikenne- ja
viestintäministeriön
asianhallintajärjestelmässä.
Hyväksynnän
voi
tarkistaa liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamosta.

Liitteet

1. luonnos hallituksen esitykseksi, 3.5.2013
2. sopimusliite suomi – englanti

Jakelu

Valtiovarainministeriö
Oikeusministeriö
Ulkoasiainministeriö
Sisäasiainministeriö
Puolustusministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ympäristöministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Liikenteen turvallisuusvirasto
Liikennevirasto
Suomen ympäristökeskus
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Etelä-Pohjanmaan ELY
Etelä-Savon ELY
Hämeen ELY
Kaakkois-Suomen ELY
Kainuun ELY
Keski-Suomen ELY
Lapin ELY
Pirkanmaan ELY
Pohjanmaan ELY
Pohjois-Karjalan ELY
Pohjois-Pohjanmaan ELY
Pohjois-Savon ELY
Satakunnan ELY
Uudenmaan ELY
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Varsinais-Suomen ELY
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kuntaliitto
Suomen Laivameklariliitto ry
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry
Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Suomen Satamaliitto
Suomen Yrittäjät ry
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Satamaoperaattorit ry
Suomen Varustamot ry
Suomen Konepäällystöliitto
Suomen Laivanpäällystöliitto
Suomen Erikoisalusten työnantajaliitto
Meriteollisuusyhdistys ry
Suomen purjehdus ja veneily ry
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Veneilyalan keskusliitto Finnboat ry
Suomen meripelastusseura ry
Suomen luonnonsuojeluliitto
WWF Suomi
Merimiespalvelutoimisto
Saimaan kanavan neuvottelukunta
Suomen Vesitieyhdistys
Oy Helsinki Chartering Ab
Oy Finnshipping Ltd
Oy Intercarriers Ltd
Mopro Oy
Ahvenanmaan
valmistuttua)
Tiedoksi
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