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Förordning
om ändring i fartygssäkerhetsförordningen
(1988:594);

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

utfärdad den 30 maj 2002.
Regeringen föreskriver1 i fråga om fartygssäkerhetsförordningen
(1988:594)
dels att 9 kap. 4 § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 9 kap. 5 §, av följande lydelse.

9 kap.
4 §2 Sjöfartsverket skall underrätta
1. den behöriga myndigheten i en flaggstat och de behöriga myndigheterna i berörda värdstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) om brister som framkommit vid besiktningar enligt 10 kap. 9 b och
9 c §§ fartygssäkerhetslagen (1988:49) och om beslut enligt 11 kap. 1, 1 d
eller 5 § samma lag meddelade med anledning av förrättningarna,
2. Europeiska gemenskapernas kommission om resultatet av besiktningar
enligt 10 kap. 9 b och 9 c §§ fartygssäkerhetslagen,
3. Europeiska gemenskapernas kommission om det råder bestående
oenighet mellan behöriga myndigheter inom EES om i fall ett fartyg uppfyller kraven vad avser inledande kontroller enligt 10 kap. 9 b § 1 fartygssäkerhetslagen,
4. den behöriga myndigheten i en stat utanför EES som bär antingen
flaggstatens ansvar eller ansvar liknande värdstatens för ett fartyg som avses
i 10 kap. 9 a § fartygssäkerhetslagen, och som går i trafik mellan en hamn i
EES och en hamn utanför EES, om de krav som gäller för ett rederi i rådets
direktiv 1999/35/EG av den 29 april 1999 om ett system med obligatoriska
besiktningar för en säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik, och
5. befälhavaren, fartygets redare eller ägare samt flaggstaten om beslut
enligt 11 kap. 1, 1 a, 1 c, 1 d och 5 §§ fartygssäkerhetslagen (1988:49).

1
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/95/EG av den 13 december 1999
om tillsyn av efterlevnaden av bestämmelser om arbetstidens längd för sjömän
ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar (EGT L 14, 20.1.2000, s. 29,
Celex 31999L0095).
2
Senaste lydelse 2001:878.
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5 § Om Sjöfartsverket mottar ett klagomål som gäller efterlevnaden av lagen (1998:958) om vilotid för sjömän ombord på ett utländskt fartyg som
anlöpt svensk hamn skall verket, om inte klagomålet är uppenbart ogrundat,
sända en rapport till den stat där fartyget är registrerat. Detsamma gäller om
Sjöfartsverket har bevis för att samma lag inte efterlevs ombord på fartyget.
En bestämmelse om sekretess för anmälan eller annan utsaga av enskild
finns i 7 kap. 43 § sekretesslagen (1980:100).
Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2002.
På regeringens vägnar
BJÖRN ROSENGREN
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)
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