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MERIKULJETUSTILASTOT 

Euroopan unionin neuvoston  8.12.1995  antama direktiivi 95/64/EY  tavaroiden  ja  mat-
kustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista  on  saatettava voimaan jäsenvaltioissa 

 1.1.1997  mennessä. 

Direktiivin  tarkoituksena  on,  että komissio  ja jäsenvaltiot  saavat vertailukelpoisia  ja  säännöl-
lisesti kerättyjä tilastotietoja Euroopan yhteisöön saapuvien  ja  sieltä lähtevien sekä jäsenval-
tioiden välillä  ja  niiden sisällä tapahtuvien tavaroiden  ja  matkustajien merikuijetusten 
laajuudesta  ja  kehityksestä. 

Direktiivi  saatetaan voimaan merenkulkuhallituksen päätöksellä, joka  on  luonteeltaan tekni-
nen, eikä tule olennaisesti muuttamaan käytäntöä tavaroiden  ja  matkustajien merikuljetuksia 
koskevien tilastojen laatimisessa. 

Päätöksen mukaan  Suomi  toimittaa Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle tietoja pääasiassa 
sellaisten satamien tavaramääristä, joissa käsitellään vuosittain yli miljoona  tonnia  tavaraa 
sekä sellaisten satamien matkustajamääristä, joiden kautta kulkee vuosittain yli  200 000 

 matkustajaa. Alusten omistajat  tai  heidän edustajansa  ja  satamat toimittavat tiedot meren-
kulkulaitokselle, joka kerää, muokkaa  ja  toimittaa ne edelleen Euroopan yhteisöjen tilasto- 
toimistolle. 

Päätös tulee voimaan  1.1.1997.  

Ylijohtaja 	 Heikki Muttilainen  

Toimistopäällikkö 	 Risto Hytti 
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Sisältöalue: 

Säädösperusta:  

Kohderyhmät: 

Voimassaoloaika:  

Merikuijetustilastojen  kerääminen 

Laki merenkulkulaitoksesta  (13/1990) 2 § : n 3  momentti 
Euroopan unionin neuvoston direktiivi 95/641EY  

Varustamot  ja  satamat 

 1.1.1997  -  toistaiseksi 

MERENKULKUHALLITUKSEN PÄÄTÖS 
TAVAROIDEN  JA  MATKUSTAJIEN  MERIKULJETUKSIA 

 KOSKEVISTA TILASTOISTA 

Annettu Helsingissä  16  päivänä joulukuuta  1996 

Merenkulkuhallitus  on  päättänyt merenkulkulaitoksesta  5  päivänä tammikuuta  1990  annetun 
 lain (13/1990) 2 §:n 3  momentin  nojalla:  

1  
Päätöksen tarkoitus 

Merenkulkulaitos  laatu tilastoja suomalaisissa satamissa käyvien alusten meritse kuljetta-
mista tavara-  ja matkustajamääristä  tämän päätöksen mukaisesti. 

Tilastoja vasten tarvittavat tiedot kerätään vähintään tavaroiden  ja  matkustajien merikulje-
tuksia koskevista tilastoista annetun neuvoston direktiivin (95/64/EY)  edellyttämässä 
laajuudessa.  

2 
Tietojenkeruu  

Alusten omistajat  tai  heidän edustajansa  ja  satamat ovat velvollisia toimittamaan merenkul-
kulaitokselle tavaroita  ja  matkustajia sekä aluksia koskevat tiedot merenkulkulaitoksesta 
annetun  lain (13/1990) 2 §:n 3  momentin  (1621/1995)  mukaisesti. 

Merenkulkulaitos  muokkaa saamansa tiedot siten, että tietojenkeruun tunnusmerkit eli 
kunkin alan tilastomuuttujat, niiden luokittelussa käytettävät nimikkeistöt sekä niiden 
havaintojaksot vastaavat sitä, mitä direktiivin 95/641EY liitteissä  on  määritelty. 
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3 
 Satamat  

Merenkulkulaitos  valitsee Euroopan yhteisöjen  komission direktiivin  95/64 fEY  tarkoitusta 
varten laatimasta satamaluettelosta sellaiset satamat, joissa käsitellään vuosittain yli miljoona 

 tonnia  tavaroita  tai  joiden kautta kulkee vuosittain yli  200 000  matkustajaa. Jokaisen valitun 
sataman tavara-  ja matkustajamääristä  toimitetaan direktiivin 95/64IEY liitteen  VIII  mukaiset 
yksityiskohtaiset tiedot siltä osin kuin edellä mainitut valintakriteerit täyttyvät. Muilta osin 
toimitetaan tarvittaessa  2  momentin  mukaiset yhdistetyt tiedot. 

Satamista, joita ei valita luettelosta, toimitetaan yhdistetyt tiedot direktiivin 95/641EY 
liitteen Tiedosto  A 3:n  mukaisesti. 

4 
Tietojenkeruun  tulosten toimittaminen 

Merenkulkulaitos  toimittaa tietojenkeruun tulokset Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle 
tiedostoina,  jotka ovat yhteensopivia direktiivin 95/641EY liitteessä  VIII määriteltyjen 
tilastotiedostojen  kanssa. Merenkulkulaitos antaa lisäksi Euroopan yhteisöjen komissiolle 
kaikki tiedot tietojen tuottamiseen käytettävistä menetelmistä sekä keruumenetelmiin tehdyistä 
huomattavista muutoksista. 

Tulokset toimitetaan viiden kuukauden kuluessa havaintojakson päättymisestä neljännes-
vuosittain kerättävien tietojen osalta  ja  kandeksan kuukauden kuluessa vuosittaisten tietojen 
osalta. Ensimmäinen toimitus kattaa vuoden  1997  ensimmäisen neljänneksen.  

5 
Voimaantulo  

Tämä päätös tulee voimaan  1  päivänä tammikuuta  1997. 

• 	Helsingissä  16  päivänä joulukuuta  1996  

Pääjohtaja 	 Kyösti Vesterinen 

Ylijohtaja 	 Heikki Muttilainen 



OY  EDITAAB,  HELSINKI 1997 
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