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Jakelussa mainituille

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle MARPOL 73/78 -yleissopimuksen VI liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi
merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Määräaika 16.3.2018

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne asiakohdassa mainitusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Lausunnon saavat antaa myös
muut tahot kuin jakelussa mainitut.
Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa on hyväksytty vuosina
2016 ja 2017 muutoksia MARPOL-yleissopimukseen, joilla on laajennettu
ja tarkennettu alusten aiheuttamien typen oksidipäästöjen rajoittamista
koskevaa sääntelyä. Suomen kannalta keskeisin päätös oli muutos, jolla
nimettiin Itämeri ja Pohjanmeri typen oksidipäästöjen valvonta-alueiksi.
Päätöksellä rajoitetaan alusten typen oksidipäästöjä näillä alueilla vuodesta 2021 alkaen. Lisäksi
Esityksellä ehdotetaan edellä tarkoitettujen muutosten hyväksymistä ja
kansallista voimaansaattamista siltä osin kuin ne kuuluvat lainsäädännön
alaan ja Suomen toimivaltaan. Lisäksi ehdotetaan niistä johtuvia muutoksia
merenkulun ympäristönsuojelulakiin.
Kyseessä on suppea hallituksen esitys, minkä vuoksi lausuntoaika on tavallista lyhyempi, kaksi viikkoa.
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 16.3.2018 sähköpostitse
liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.
Kopio lausunnosta pyydetään toimittamaan ylitarkastaja Laura Sarlinille
osoitteeseen laura.sarlin@lvm.fi.
Lisätietoja asiassa antaa ylitarkastaja Laura Sarlin (laura.sarlin@lvm.fi;
+358 29 534 2052).
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Liitteet

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle MARPOL 73/78 -yleissopimuksen VI liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Jakelu

Valtioneuvoston kanslia
Ulkoministeriö
Oikeusministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ympäristöministeriö
Ahvenanmaan maakunnan hallitus (lausuntopyyntö toimitetaan myöhemmin ruotsiksi ja lausuntoaika on vastaavasti pidempi)
Liikennevirasto
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Rajavartiolaitos
Suomen ympäristökeskus
Tulli
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Meriteollisuus ry
Metsäteollisuus ry
Natur och Miljö r.f.
Suomen Konepäällystöliitto
Suomen Laivameklariliitto ry
Suomen Laivanpäällystöliitto r.y.
Suomen Luonnonsuojeluliitto
Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Suomen Satamaliitto ry
Suomen Varustamot ry
Suomen Yrittäjät ry
Teknologiateollisuus ry
WWF Suomi
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