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ULKOMAANLIIKENTEEN  MERIKULJETUSTIETOJEN KERAAMISESSA 
KÄYTETTÄ  VAT  LOMAKKEET  

Tullihallitus  on 1.9.2003  antanut määräyksen kaupallisen ulkomaanalusliikenteen ilmoitus- 
menettelystä  ja  uusien IMO:n  FAL-lomakkeiden käyttöönotosta. Määräyksellä saatetaan  S voimaan Euroopan parlamentin  ja  neuvoston  18.2.2002  antama direktiivi 2002/6/EY yhteisön 
jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitus-
muodollisuuksista. 

Merenkulkulaitoksen  1.9.2003  antaman määräyksen mukaan alusten omistajien  tai  heidän 
edustajiensa  on  käytettävä Tullihallituksen määräyksen mukaisia IMO:n  FAL-lomakkeita, kun  
he  antavat alusten kuljettamista tavara-  ja matkustajamääristä  tietoja Merenkulkulaitokselle. 
Tiedot voidaan antaa Tullihallituksen määräyksen mukaisesti myös PortNetin kautta. 

Tullihallituksen  ja Merenkulkulaitoksen  määräykset tulevat voimaan  9.9.2003,  jolloin myös uudet 
lomakkeet  on  otettava käyttöön. 

Oheisena  julkaistaan Merenkulkulaitoksen määräys ulkomaanliikenteen merikuijetustietojen 
keräämisessä käytettävistä lomakkeista.  

S Apulaisjohtaja 	 Markus Uomala 

Tilastoasiantuntija 	 Risto Hytti 

Asiaa koskevat tiedustelut: 	 Tilastopalvelut 

Dnro  1200/00/2003 
ISSN 1455-9048  

Tilaukset 	 Merenkulkulaitos 	 Käynttosoite 	 Postiosotte 	 Puhelin  
ja  myynti: 	Julkaisumyynti 	 Porkkalankatu  5 	 PL 171 	 0204 481 

00180 Helsinki 	 00181 Helsinki  

Faksi  
020448 4273  
keskushal l,nto(ifma.fi 



MERENKULKULAITOS 	MÄÄRÄYS 	 Antopäivä:  1.9.2003 
Dnro:  1200/00/2003 

Sisältöalue: 	 Ulkomaanliikenteen merikuijetustietojen keräämisessä käytettävät 
lomakkeet 

Säädösperusta: 	Laki merenkulkulaitoksesta  (13/1990) 2 §:n 3  momentti 
Euroopan parlamentin  ja  neuvoston direktiivi 2002/6/EY,  18.2.2002, 

 yhteisön jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä 
aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista 
EYVL  N:o  L 67, 9.3.2002, s. 31  

Voimassaoloaika: 	9.9.2003 -  toistaiseksi 

MERENKULKULAITOKSEN  MÄÄRÄYS 
ULKOMAANLIIKENTEEN MERIKULJETUSTIETOJEN KERÄÄMISESSÄ 

KÄYTETTÄ  VISTA LOMAKKEISTA  

Annettu Helsingissä  1  päivänä syyskuuta  2003 

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

1  

Merenkulkulaitoksen  tehtävänä  on merenkulkulaitoksesta  annetun  lain (13/1990) 2 §:n 3 
 momentin  mukaan kerätä suunnittelu-  ja valvontatehtäviään  varten tietoja alusten liikennöinnistä 

Suomen satamissa sekä aluksissa kuljetettavista matkustaja-  ja tavaramääristä.  Tietoja käytetään 
myös Merenkulkulaitoksen tilastojen laatimiseen.  

2  

Alusten omistajat  tai  heidän edustajansa ovat merenkulkulaitoksesta annetun  lain 2 §:n 3 
 momentin  nojalla velvollisia toimittamaan Merenkulkulaitokselle  1 §:ssä  tarkoitetut tiedot.  

3  

Tässä määräyksessä tarkoitettujen ulkomaanliikenteen merikuljetustietojen antamisessa  on 
 käytettävä IMO:n  FAL-lomakkeita siten kuin niistä määrätään Tullihallituksen  1  päivänä 

syyskuuta  2003  antamassa määräyksessä Dnro  155/010/03. 

4  

Tämä määräys tulee voimaan  9  päivänä syyskuuta  2003. 

 Helsingissä  I  päivänä syyskuuta  2003  

Pääjohtaja 	 Jukka  Hirvelä 
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Tilastoasiantuntija 	 Risto Hytti 
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