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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EURO
PEISKE UNION HAR —

artikkel 10 nr. 2 bokstav a) i nevnte direktiv først når det
var høstet mer erfaring fra innsamlingen av gjeldende
variabler, og når det nåværende systemet var godt
etablert. Når det gjelder innsamling av vareopplysninger,
bør det tas hensyn til eventuelle reviderte utgaver av
NST/R-nomenklaturen (varenomenklaturen for transport
statistikk, 1967).

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte, særlig artikkel 338 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale
parlamentene,

3)

Det nåværende innsamlingssystemet fungerer godt, her
under gjennomføringen av de endringer som ble innført
ved kommisjonsvedtak 2005/366/EF av 4. mars 2005 om
gjennomføring av rådsdirektiv 95/64/EF om statistiske
oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs,
og om endring av vedlegg til dette(4), og den geografiske
utvidelsen av systemet som følge av utvidelsen av
Unionen i 2004 og 2007.

4)

En rekke medlemsstater som oversender data til
Kommisjonen (Eurostat) innenfor rammen av direktiv
95/64/EF, har regelmessig sendt Kommisjonen (Eurostat)
datasett B1 på frivillig grunnlag i samsvar med NST/Rnomenklaturen.

5)

Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1304/2007 av
7. november 2007 med hensyn til opprettelse av NST
2007 som fellesnomenklatur for gods transportert med
visse transportmåter(5) ble NST 2007 (varenomenklaturen
for transportstatistikk, 2007) innført som eneste nomen
klatur for transport av gods til sjøs, på vei, med jernbane
og på innlands vannveier. Denne nomenklaturen får
anvendelse fra referanseåret 2008, som omfatter dataene
fra 2008. De største problemene med å utarbeide data etter
godstype i samsvar med NST/R-nomenklaturen er, som
nevnt i Kommisjonens rapport, blitt løst ved innføringen
av NST 2007. I de fleste tilfeller vil derfor innsamlingen
av datasett B1 ikke medføre noen tilleggsbyrde for
oppgavegiverne.

etter den ordinære regelverksprosessen(1) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

I henhold til annet ledd i vedlegg VIII til europa
parlaments- og rådsdirektiv 2009/42/EF(2) skal
vilkårene for innsamling av datasett B1 (data om sjø
transport i de største europeiske havnene etter havn,
lasttype, gods og forbindelse) fastsettes av Rådet etter
forslag fra Kommisjonen på grunnlag av resultatene
av den forundersøkelsen som skal gjennomføres i en
overgangsperiode på tre år, som fastsatt i artikkel 10 i
rådsdirektiv 95/64/EF av 8. desember 1995 om statistiske
oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs(3).

Ifølge Kommisjonens rapport til Rådet og Europa
parlamentet om erfaringene fra arbeidet som er gjennom
ført i henhold til direktiv 95/64/EF («Kommisjonens
rapport»), virket det gjennomførbart å samle inn detaljerte
opplysninger om bulklast og semibulklast til en rimelig
kostnad. De største vanskelighetene oppstod imidlertid
ved utarbeidingen av slike opplysninger om containere
og roro-trafikk. Det var derfor hensiktsmessig å undersøke
mulig
heten for å utvide virkeområdet for direktiv
95/64/EF til å omfatte andre opplysninger angitt i

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 325 av 9.12.2010, s. 1,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2011 av 1. april 2011
om endring av EØS-avtalens XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 37 av 30.6.2011, s. 56.
(1) Europaparlamentets holdning av 19. oktober 2010 (ennå ikke offentliggjort
i EUT) og rådsbeslutning av 17. november 2010.
(2) EUT L 141 av 6.6.2009, s. 29.
(3) EFT L 320 av 30.12.1995, s. 25. Direktiv 95/64/EF er opphevet ved direktiv
2009/42/EF.

(4)
(5)

EUT L 123 av 17.5.2005, s. 1.
EUT L 290 av 8.11.2007, s. 14.
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6)

7)

8)

9)
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I henhold til rådsforordning (EF) nr. 1172/98 av 25. mai
1998 om statistiske oppgaver over godstransport på
vei(6), europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 91/2003 av 16. desember 2002 om statistikk over
jernbanetransport(7) og europaparlaments- og råds
forordning (EF) nr. 1365/2006 av 6. september 2006 om
statistikk over godstransport på innlands vannveier(8)
er innsamlingen av data etter godstype obligatorisk for
europeisk statistikk over transport på vei, med jernbane
og på innlands vannveier, men frivillig for transport til
sjøs. Det bør samles inn europeisk statistikk over alle
transportmåter i henhold til felles begreper og standarder
for å oppnå størst mulig sammenlignbarhet mellom
transportmåtene.
Innføringen i 2011 av kravet om å levere datasett B1 til
Kommisjonen (Eurostat) gir medlemsstatene tilstrekkelig
tid til en frivillig utarbeiding av data med nødvendige
prøvinger og tilpasninger.
Kommisjonen bør gis myndighet til å vedta delegerte
rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om
Den europeiske unions virkemåte med hensyn til
visse nærmere regler for gjennomføringen av direktiv
2009/42/EF. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder
hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid,
herunder på ekspertnivå.
Direktiv 2009/42/EF bør derfor endres.

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
I direktiv 2009/42/EF gjøres følgende endringer:
1. I artikkel 3 nr. 4 skal annet ledd lyde:
«Kommisjonen kan vedta disse tiltakene gjennom delegerte
rettsakter i samsvar med artikkel 10a og med forbehold for
de vilkår som er nevnt i artikkel 10b og 10c.»
2. I artikkel 4 nr. 1 skal annet ledd lyde:
«Kommisjonen kan vedta disse tiltakene gjennom delegerte
rettsakter i samsvar med artikkel 10a og med forbehold for
de vilkår som er nevnt i artikkel 10b og 10c.»
3. I artikkel 5 skal tredje ledd lyde:
«Kommisjonen kan vedta disse tiltakene gjennom delegerte
rettsakter i samsvar med artikkel 10a og med forbehold for
de vilkår som er nevnt i artikkel 10b og 10c.»
4. I artikkel 10 oppheves tredje ledd.
( 6)
( 7)
( 8)

EFT L 163 av 6.6.1998, s. 1.
EFT L 14 av 21.1.2003, s. 1.
EUT L 264 av 25.9.2006, s. 1.
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5. Følgende artikler tilføyes:
«Artikkel 10a
Utøvelse av delegert myndighet
1. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene
nevnt i artikkel 3 nr. 4, artikkel 4 nr. 1 og artikkel 5
tredje ledd gis Kommisjonen for en periode på fem år fra
29. desember 2010. Kommisjonen skal utarbeide en
rapport om den delegerte myndigheten senest seks
måneder før utgangen av femårsperioden. Den delegerte
myndigheten skal forlenges automatisk med perioder av
samme varighet med mindre Europaparlamentet eller
Rådet tilbakekaller den i samsvar med artikkel 10b.
2. Så snart Kommisjonen har vedtatt en delegert rettsakt,
skal den samtidig underrette Europaparlamentet og Rådet
om dette.
3. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis
Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i
artikkel 10b og 10c.
Artikkel 10b
Tilbakekalling av delegert myndighet
1. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 3 nr. 4,
artikkel 4 nr. 1 og artikkel 5 tredje ledd kan når som helst
tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet.
2. Institusjonen som har innledet en intern framgangs
måte for å beslutte om en delegert myndighet skal tilbake
kalles, skal bestrebe seg på å underrette den andre
institusjonen og Kommisjonen i rimelig tid før endelig
beslutning treffes, med angivelse av hvilken delegert
myndighet som kan bli tilbakekalt samt mulige årsaker til
tilbakekallingen.
3. Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den
delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører
å gjelde. Den får anvendelse umiddelbart eller på et
senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke
gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt
i kraft. Den skal offentliggjøres i Den europeiske unions
tidende.
Artikkel 10c
Innsigelse mot delegerte rettsakter
1. Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsigelse
mot en delegert rettsakt innen en frist på to måneder fra den
dag underretningen ble gitt.
På Europaparlamentets eller Rådets initiativ kan denne
fristen forlenges med to måneder.
2. Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har
gjort innsigelse mot den delegerte rettsakten innen fristen
nevnt i nr. 1, skal den kunngjøres i Den europeiske unions
tidende og tre i kraft den dag som angis der.
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Den delegerte rettsakten kan kunngjøres i Den europeiske
unions tidende og tre i kraft før utløpet av nevnte frist
dersom både Europaparlamentet og Rådet har underrettet
Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre
innsigelse.
3. Dersom Europaparlamentet eller Rådet gjør innsigelse
mot den delegerte rettsakten innen fristen nevnt i nr. 1, trer
den ikke i kraft. Institusjonen som gjør innsigelse mot den
delegerte rettsakten, skal grunngi dette.»
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6) I vedlegg VIII oppheves annet ledd.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Første referanseår for anvendelse av denne forordning skal
være 2011 og omfatte opplysninger for 2011.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Strasbourg, 24. november 2010.

For Europaparlamentet

For Rådet

President

Formann

J. BUZEK

O. CHASTEL
___________________

