TSFS 2014:113
Föreskrifter
Utkom från trycket
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter
(TSFS 2009:1) om säkerhetsorganisation på rederier den 10 december 2014
och fartyg som inte omfattas av förordning (EG)
SJÖFART
nr 336/2006;
beslutade den 3 december 2014.
Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 6 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) att 2–4 §§ styrelsens föreskrifter (TSFS 2009:1)
om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006 ska ha följande lydelse.
2 § Dessa föreskrifter gäller för följande svenska fartyg som används till
sjöfart inom och utom Sveriges sjöterritorium, samt deras rederier:
1. passagerarfartyg, utom ro-ro-passagerarfartyg, i fartområde C–D,
2. passagerarfartyg i fartområde E,
3. fiskefartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer,
4. traditionsfartyg,
5. fartyg på vilka det bedrivs utbildning i sjömanskap, och
6. andra fartyg för vilka rederiet ansökt om certifiering enligt 6 § andra
stycket.
Dessa föreskrifter gäller inte för statsfartyg eller för fartyg i inlandssjöfart.
3 § Dessa föreskrifter gäller för följande utländska fartyg som används till
sjöfart inom Sveriges sjöterritorium, samt deras rederier:
1. passagerarfartyg, utom ro-ro-passagerarfartyg, i fartområde C–D, och
2. passagerarfartyg i fartområde E.
Dessa föreskrifter gäller även för ett utländskt fartyg som uppfyller följande kriterier:
1. fartyget används till sjöfart inom Sveriges sjöterritorium,
2. fartyget är från en stat som inte är medlem av EU eller EES,
3. fartyget används inte uteslutande på inrikes resor inom Sveriges sjöterritorium eller i reguljär linjetrafik mellan Sverige och en annan stat, och
4. fartyget är
a) ett passagerarfartyg, eller
b) ett lastfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer.
Dessa föreskrifter gäller även för sådana fartygs rederier.
Dessa föreskrifter gäller inte för fartyg i inlandssjöfart.
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4§

I dessa föreskrifter används följande definitioner.

fartyg i
inlandssjöfart

fartyg som har ett gemenskapscertifikat för inlandssjöfart i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd (TSFS 2014:96) om tekniska krav
för fartyg i inlandssjöfart

fartyg på vilka det
bedrivs utbildning
i sjömanskap

fartyg som, utöver besättningen enligt beslut om fartygets säkerhetsbesättning, medför personer som är
mönstrade eller finns upptagna på fartygets besättningslista, som kan uppvisa giltigt intyg avseende syn
och hörsel för avsedd uppgift och som utbildas
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
___________
Denna författning träder i kraft den 16 december 2014.
På Transportstyrelsens vägnar
STAFFAN WIDLERT
Dennis Lundin
(Sjö- och luftfartsavdelningen)
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