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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 22 maj 2001
om åtgärder för offentliggörande eller spridning av statistiska uppgifter som insamlats enligt rådets
direktiv 95/64/EG om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss
[delgivet med nr K(2001) 1456]
(Text av betydelse för EES)

(2001/423/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 95/64/EG av den 8 december
1995 om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss (1), senast ändrat genom kommissionens beslut
2000/363/EG (2), särskilt artiklarna 9 och 12 i detta, och

(1)

Enligt artikel 9 i direktiv 95/64/EG skall kommissionen
sprida de relevanta statistikuppgifterna med en periodicitet som svarar mot överlämnandet av uppgifter.

(2)

Vid spridningen av uppgifterna skall reglerna om statistiska uppgifters konfidentialitet i rådets förordning (EEG,
Euratom) nr 1588/90 (3) och rådets förordning (EG) nr
322/97 (4) beaktas.
De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från den kommitté för det statistiska
programmet som inrättats genom rådets beslut 89/
382/EEG, Euratom (5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Mål
Målet med detta beslut är att fastställa reglerna för kommissionens offentliggörande eller spridning av de uppgifter som
insamlats enligt direktiv 95/64/EG inom ramen för de allmänna
reglerna om spridning av uppgifter på statistikens område.
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Periodicitet
Statistikuppgifterna skall offentliggöras eller spridas med en
periodicitet som svarar mot överlämnandet av uppgifter. Kvartalsvisa uppgifter skall spridas eller offentliggöras inom fem
månader efter det att medlemsstaterna överlämnat dem. Årliga
uppgifter skall spridas eller offentliggöras inom åtta månader
efter det att medlemsstaterna överlämnat dem.
Artikel 3

av följande skäl:

(3)

Artikel 2

320, 30.12.1995, s. 25.
132, 5.6.2000, s. 1.
151, 15.6.1990, s. 1.
52, 22.2.1997, s. 1.
181, 28.6.1989, s. 47.

Konfidentialitet
Spridning eller offentliggörande av statistiska uppgifter som
insamlats enligt direktiv 95/64/EG skall överensstämma med
bestämmelserna i förordning (EEG, Euratom) nr 1588/90 och
förordning (EG) nr 322/97.
Artikel 4
Detaljeringsnivå på de uppgifter som skall spridas
Fram till dess att kommissionen antar ett annat beslut enligt
förfarandet i artikel 13 i direktiv 95/64/EG, är den högsta
detaljeringsnivån på vilken uppgifter kan offentliggöras eller
spridas hamn till havskustområde och havskustområde till
hamn. Kommissionen kan dock offentliggöra uppgifter på en
mer aggregerad nivå om kvaliteten och/eller fullständigheten av
uppgifterna inte motsvarar en sådan detaljerad nivå.
Artikel 5
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 22 maj 2001.
På kommissionens vägnar
Pedro SOLBES MIRA

Ledamot av kommissionen

