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BLANKETTER FÖR INSAMLING  AV  UPPGIFTER  OM  SJÖTRANSPORTER 
 I  UTRIKESTRAFIK  

Tulistyrelsen  har  den 1  september  2003  meddelat  en  föreskrift om deklarationsförfarandet för 
• 	fartyg i kommersiell utrikestrafik och om införandet av IMO:s nya FAL-formulär, Genom 

föreskriften sätts Europaparlamentets och rådets direktiv  2002/6IEG  av  den 18  februari  2002  om 
rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer  till ochleller  avgår från hamnar i 
gemenskapens medlemsstater i kraft. 

Enligt Sjöfartsverkets föreskrift av  den 1  september  2003  skall fartygens ägare eller deras 
representanter använda IMO:s FAL-blanketter enligt Tulistyrelsens föreskrift när  de  för 
Sjöfartsverket deklarerar  de  kvantiteter  gods  eller antal passagerare fartygen transporterar. 
Deklarering kan enligt Tulistyrelsens föreskrift också ske  via PortNet. 

Tulistyrelsens  och Sjöfartsverkets föreskrifter träder i kraft  den 9  september  2003 då  också  de  nya 
blanketterna skall tas i bruk. 

Bifogat publiceras Sjöfartsverkets föreskrift om blanketter för insamling av uppgifter om 
sjötransporter i utrikestrafik. 
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SJÖFARTS VERKET 
	

FÖRESKRIFT 
	

Datum: 1.9.2003  
Dnr:  1200/00/2003  

Innehåll: 	 Blanketter för insamling av uppgifter om sjötransporter i utrikestrafik 

Normgivnings- 	Lag  om sjöfartsverket  (13/1990)2 § 3 mom.  
bemyndigande: 	Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/6/EG,  18.2.2002,  

om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer  till ochleller 
 avgår från hamnar i gernenskapens medlemsstater 

EGT  nr  L 67, 9.3.2002, s. 31  

Giltighetstid: 	 9.9.2003 - tills  vidare 

SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFT 
 OM  BLANKETTER FÖR INSAMLING  AV  UPPGIFTER 

 OM  SJÖTRANSPORTER  I  UTRIKESTRAFIK  

Given  i Helsingfors  den 1  september  2003  

Sjöfartsverket har med stöd av  2 § 3 mom.  lagen  den 5  januari  1990  om Sjöfartsverket 
 (13/1990)  beslutat:  

1  

Enligt  2 § 3 mom.  lagen om sjöfartsverket  (13/1990)  har Sjöfartsverket  till  uppgift att för sina 
planerings- och övervakningsuppdrag samla  in  uppgifter om fartygstrafiken i  de  finska hamnarna 
och om  de  kvantiteter  gods  och  de  antal passagerare som fartygen transporterar. Uppgifterna 
används även för upprättande av Sjöfartsverkets statistik.  

2  

Fartygens ägare eller deras representanter  är  enligt  2 § 3 mom.  lagen om sjöfartsverket skyldiga 
att lämna Sjöfartsverket  de  uppgifter som nämns  I 1 §. 

3  

Vid deklarering av  de  uppgifter om utrikes sjötransporter som avses i denna föreskrift skall 
IMO:s FAL-blanketter användas i enlighet med vad som föreskrivs i Tullstyrelsens föreskrift 
Dnr  155/010/03  av  den 1  september  2003. 

4  

Denna föreskrift träder i kraft  den 9  september  2003. 

 Helsingfors  den 1  september  2003  

Generaldirektör 	 Jukka  Hirvelä  

Statistikexpert 	 Risto Hytti 
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