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RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
213. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins (2),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Til þess að framkvæmdastjórnin geti leyst af hendi þau verkefni
sem henni eru falin á sviði sameiginlegrar stefnu í
sjóflutningamálum verður hún að hafa aðgang að sambærilegum,
traustum, samræmdum og reglubundnum tölfræðilegum gögnum
um umfang og þróun vöru- og farþegaflutninga á sjó til og frá
bandalaginu, milli aðildarríkja og innanlands.

Aðildarríkjum og atvinnurekendum er og mikils um vert að hafa
staðgóða þekkingu á sjóflutningamarkaðinum.

Um þessar mundir eru ítarlegar hagtölur um vöru- og
farþegaflutninga á sjó ófáanlegar á vettvangi bandalagsins.

Í ákvörðun ráðsins 93/464/EBE frá 22. júlí 1993 um
rammaáætlun fyrir forgangsverkefni á sviði hagskýrslugerðar
1993 - 1997 (4) er lögð áhersla á þörf þess að ítarlegar hagtölur
séu teknar saman.

Með því að safna sambærilegum eða samræmdum gögnum á
vettvangi bandalagsins er unnt að koma á fót samhæfðu kerfi
sem miðlar traustum, einsleitum og nýjum upplýsingum.

Vinna verður gögn um vöru- og farþegaflutninga á sjó þannig að
þau séu sambærileg milli aðildarríkja og milli ólíkra
flutningsmáta.

Framkvæmdastjórninni ber, þegar þar að kemur, að leggja fram
skýrslu þar sem lagt er mat á framkvæmd þessarar tilskipunar.

Kveða ber á um aðlögunartímabil til að gera aðildarríkjunum
kleift að laga hagskýrslugerð sína að kröfum þessarar tilskipunar
og til að hrinda í framkvæmd áætlun um forkannanir á sértækum
vandkvæðum sem fylgja söfnun tiltekinna gagna.

Af þeim sökum ætti bandalagið í fyrstu að veita aðildarríkjunum
fjárstuðning til þessa verkefnis.

Með tilliti til beitingar þessarar tilskipunar, þar á meðal
nauðsynlegra ráðstafana til að laga hana að efnahags- og
tækniþróun, ber að styðjast við hagskýrsluáætlunarnefndina sem
komið var á fót samkvæmt ákvörðun ráðsins 89/382/EBE,
KBE (5).

Samkvæmt dreifræðisreglunni er einungis unnt að semja
sameiginlega hagskýrslustaðla, sem gera kleift að afla samhæfðra
upplýsinga, á vettvangi bandalagsins. Aðilar og stofnanir sem
annast samantekt opinberra hagtalna munu hafa yfirumsjón með
söfnun gagna í hverju aðildarríki um sig.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Aðildarríkin skulu safna bandalagshagtölum um vöru- og
farþegaflutninga með hafskipum sem koma til hafnar á
yfirráðasvæði þeirra.

2. gr.

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

1. ,,vöru- og farþegaflutningar á sjó“: vöru- og
farþegaflutningar með hafskipum í ferðum þar sem siglt er
að öllu leyti eða að hluta til á sjó.

Undir þessa tilskipun falla einnig vörur:(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 320, 30. 12. 1995, bls. 25,
var nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 17/98 frá 6.
mars 1998 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslur) við EES-
samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. C 214, 4. 8. 1994, bls. 12.

(2) Stjtíð. EB nr. C 151, 19. 6. 1995, bls. 493.

(3) Stjtíð. EB nr. C 397, 31. 12. 1994, bls. 6.

(4) Stjtíð. EB nr. L 219, 28. 8. 1993, bls. 1.

TILSKIPUN RÁÐSINS 95/64/EB

frá 8. desember 1995

um gerð hagskýrslna í tengslum við vöru- og farþegaflutninga á sjó(*)

(5) Stjtíð. EB nr. L 181, 28. 6. 1989, bls. 47.
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a) sem eru fluttar til mannvirkja á hafi úti;

b) sem safnað er á hafsbotni og skipað upp í höfnum.

Undir tilskipunina falla ekki eldsneyti og vistir til skipa;

2. ,,hafskip“: skip önnur en þau sem einungis er siglt á
skipgengum vatnaleiðum eða sjóleiðum í vari eða í
námunda við þær eða á svæðum þar sem reglugerðir um
hafnir gilda.

Fiskveiðiskip, fiskvinnsluskip, bor- og könnunarskip,
dráttarbátar, stjakbátar, hafrannsóknaskip, dýpkunar-
prammar, herskip eða skip einvörðungu til annars en
kaupsiglinga falla ekki undir þessa tilskipun;

3. ,,höfn“: staður þar sem aðstaða er til að festa kaupskip með
landfestum og ferma eða afferma eða fyrir farþega að stíga
um borð í skip eða fara frá borði;

4. ,,þjóðerni sjóflutningsaðila“: þegnréttur í því landi þar sem
raunverulegar aðalstöðvar fyrir viðskiptastarfsemi
flutningsaðilans eru;

5. ,,sjóflutningsaðili“: einstaklingur, eða annar í hans nafni,
sem gerir samning við farmsendanda eða farþega um
flutning vöru eða viðkomandi farþega á sjó.

3. gr.

Eiginleikar gagnasöfnunar

1. Aðildarríkjunum ber að safna gögnum er varða eftirfarandi
svið:

a) upplýsingar um farm og farþega;

b) upplýsingar um viðkomandi skip.

Ekki þarf að safna gögnum um skip undir 100 brúttótonnum.

2. Eiginleikar gagnasöfnunarinnar, það er tölfræðilegar
breytur á hverju sviði og flokkunarkerfi þeirra, og einnig
skráningartíðni, eru tilgreindir í viðaukunum við þessa tilskipun.

3. Til að draga úr álagi á svarendur ber að byggja gagnasöfnun
á fyrirliggjandi heimildum, eftir því sem við verður komið.

4. gr.

Hafnir

1.  Að því er varðar þessa tilskipun ber að semja hafnaskrá,
kóðaða og flokkaða eftir löndum og sjávarstrandsvæðum, í
samræmi við aðferðina sem er tilgreind í 13. gr.

2. Hverju og einu aðildarríki ber að velja þær hafnir af þessari
skrá þar sem yfir ein milljón tonna af vörum fer í gegn á hverju
ári eða yfir 200 000 farþegar.

Hverju og einu aðildarríki er heimilt að velja aðeins hafnir þar
sem yfir tvær milljónir tonna af vörum fara í gegn á hverju ári
eða yfir 400 000 farþegar í þrjú ár hið lengsta eftir að þessi
tilskipun öðlast gildi.

Leggja ber fram ítarleg gögn um hverja höfn sem er valin, í
samræmi við ákvæði VIII. viðauka, sem varða þau svið (vörur,
farþegar) sem viðkomandi höfn uppfyllir valforsendu fyrir og
yfirlitsgögn um hitt sviðið, þar sem það á við.

3. Leggja ber fram yfirlitsgögn, í samræmi við gagnasafn A3
í VIII. viðauka, um þær hafnir sem eru ekki valdar af skránni.

5. gr.

Nákvæmni hagtalna

Aðferðir við gagnasöfnun skulu vera með þeim hætti að hagtölur
um sjóflutninga innan bandalagsins sýni þá nákvæmni sem
nauðsynleg er vegna þeirra tölfræðilegu gagnasafna sem er lýst í
VIII. viðauka. Staðla um nákvæmni skal setja í samræmi við
aðferðina sem er tilgreind í 13. gr.

6. gr.

Úrvinnsla gagna sem er safnað

Í því augnamiði að tölfræðilegar upplýsingar, sem er safnað
samkvæmt ákvæðum 3. gr., verði samanburðarhæfar ber
aðildarríkjunum að vinna úr þeim með hliðsjón af þeirri
nákvæmni sem um getur í 5. gr.

7. gr.

Afhending gagna sem er safnað

1. Aðildarríkin skulu senda þau gögn sem um getur í 3. gr. til
Hagstofu Evrópubandalaganna, þar með talin gögn sem
aðildarríkin lýsa trúnaðarmál samkvæmt landslögum eða
innlendum venjum um trúnaðarkvaðir í hagskýrslum, í samræmi
við reglugerð ráðsins (KBE, EBE) nr. 1588/90 frá 11. júní 1990
um afhendingu gagna sem eru háð trúnaðarkvöðum í hagskýrslum
til Hagstofu Evrópubandalagsins [sic] (1).

2. Afhenda ber gögnin í samræmi við framsetningu þeirra
tölfræðilegu gagnasafna sem er lýst í VIII. viðauka. Tæknileg
atriði í tengslum við afhendingu gagnanna verða ákveðin í
samræmi við málsmeðferðina í 13. gr.

3. Afhenda ber gögnin innan fimm mánaða frá lokum
skráningartímabils ef um er að ræða gögn sem ber að skila
ársfjórðungslega og innan átta mánaða ef um er að ræða gögn
sem ber að skila árlega.
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Fyrsta afhending skal ná yfir fyrsta ársfjórðung 1997.

8. gr.

Skýrslur

1. Aðildarríkin skulu veita framkvæmdastjórninni allar
upplýsingar sem máli skipta um aðferðir sem er beitt við
samantekt gagna. Þeim ber og að upplýsa um verulegar breytingar
sem verða á aðferðum við gagnasöfnun.

2. Þegar gögnum hefur verið safnað í þrjú ár skal
framkvæmda-stjórnin senda ráðinu skýrslu um þá reynslu sem
hefur verið aflað með því starfi sem unnið hefur verið samkvæmt
ákvæðum þessarar tilskipunar.

9. gr.

Dreifing tölfræðilegra gagna

Framkvæmdastjórnin skal dreifa viðeigandi tölfræðilegum
gögnum með svipaðri tíðni og niðurstöður berast.

Samþykkja ber reglur um það með hvaða hætti framkvæmda-
stjórnin birtir eða dreifir tölfræðilegum gögnum samkvæmt
málsmeðferðinni sem um getur í 13. gr.

10. gr.

Aðlögunartímabil

1. Heimilt er að veita undanþágur samkvæmt ákvæðum
þessarar tilskipunar, í samræmi við málsmeðferðina í 13. gr., á
þriggja ára aðlögunartímabili hið lengsta ef um það er að ræða
að innlend hagskýrslukerfi þarfnist verulegrar aðlögunar.

2. Á aðlögunartímabilinu, sem um getur í 1. mgr., skal
framkvæmdastjórnin samþykkja, í samræmi við málsmeðferðina
í 13. gr., áætlun um forkannanir sem fjalla um:

a) hvort gerlegt sé að safna eftirtöldum upplýsingum og
kostnað aðildarríkjanna og svarenda af slíkri söfnun:

- vörulýsingu samkvæmt skilgreiningu í III. viðauka
og VIII. viðauka, gagnasafni B1,

- fjölda farþega sem er fluttur á stuttum leiðum,

- upplýsingum um tengiflutninga og flutningakeðjur,

- gögnum um þjóðerni sjóflutningsaðilans;

b) möguleikann á að safna gögnum samkvæmt þeirri tilhögun
sem komið var á í tengslum við einföldun viðskiptahátta,
samkvæmt vinnureglum Alþjóðlegu staðlasamtakanna
(ISO), Staðlasamtaka Evrópu (CEN) og alþjóðlegum
tollareglum.

Framkvæmdastjórninni ber að tilkynna ráðinu um niðurstöður
forkannana og senda því tillögur varðandi þann kost að nýta það
fyrirkomulag sem um getur í þessari tilskipun í víðara samhengi,
í þeim tilgangi að koma á reglubundinni söfnun fyrrnefndra
upplýsinga.

11. gr.

Fjárhagsstuðningur

1. Bandalaginu ber að veita aðildarríkjunum fjárstuðning
fyrstu þrjú árin sem hagskýrslur, sem kveðið er á um í þessari
tilskipun, eru gerðar til að mæta kostnaði við þetta verkefni.

2. Ákveða ber árleg fjárframlög vegna fjárstuðningsins sem
um getur í 1. mgr. sem lið í árlegri fjárlagagerð.

3. Yfirvöld, sem fara með fjárlagagerð, skulu ákveða
fjárveitingu fyrir hvert ár.

12. gr.

Ítarleg framkvæmdarákvæði

Setja ber ítarleg ákvæði um framkvæmd þessarar tilskipunar,
meðal annars ákvæði um með hvaða hætti ber að laga hana að
efnahags- og tækniþróun, einkum að því er varðar:

- aðlögun eiginleika gagnasöfnunarinnar (3. gr.) og inntaks
viðaukanna við þessa tilskipun, að svo miklu leyti sem slík
aðlögun hefur ekki í för með sér verulegan kostnaðarauka
fyrir aðildarríkin og/eða aukið álag á svarendur,

- hafnaskrá sem framkvæmdastjórnin uppfærir reglulega,
kóðaða og flokkaða eftir löndum og sjávarstrandsvæðum
(4. gr.),

- kröfur um nákvæmni (5. gr.),

- tæknilýsingu gagnasafns og kóða vegna niðurstaðna sem
senda á framkvæmdastjórninni (7. gr.),

- tilhögun við birtingu eða dreifingu gagnanna (9. gr.),

- undanþágur frá ákvæðum þessarar tilskipunar, sem veita
ber á aðlögunartímabilinu, og áætlaðar forkannanir (10.
gr.),

- sambærilegt flokkunarkerfi í brúttótonnum fyrir hvern flokk
skipa (VII. viðauki),

í samræmi við málsmeðferðina sem kveðið er á um í 13. gr.
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13. gr.

Málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar hagskýrsluáæt-
lunarnefndarinnar sem komið var á fót með ákvörðun
89/382/EBE, KBE.

2. Fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar leggur fyrir nefndina
drög að þeim ráðstöfunum sem gera skal. Nefndin skal skila áliti
sínu á drögunum fyrir þau tímamörk sem formaðurinn setur eftir
því hversu brýnt málið er. Álitið skal samþykkt með þeim
meirihluta sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 148. gr. sáttmálans
þegar um er að ræða ákvarðanir sem ráðinu ber að samþykkja að
tillögu framkvæmdastjórnarinnar. Atkvæði fulltrúa
aðildarríkjanna í nefndinni vega eins og mælt er fyrir um í þeirri
grein. Formaðurinn greiðir ekki atkvæði.

3. a) Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ráðstafanirnar sem
öðlast gildi þegar í stað.

    b) Séu ráðstafanirnar hins vegar ekki í samræmi við álit
nefndarinnar skal framkvæmdastjórnin greina ráðinu
tafarlaust frá þeim.

Í því tilviki:

- skal framkvæmdastjórnin fresta því að ráðstafanirnar
komi til framkvæmda um þrjá mánuði frá því að þær
voru lagðar fyrir ráðið,

- er ráðinu heimilt að taka aðra ákvörðun með auknum
meirihluta innan þeirra tímamarka sem um getur í
undirliðnum hér að framan.

14. gr.

Framkvæmd

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að þessari tilskipun fyrir 1. janúar 1997.
Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau
verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um
slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu
ákvæði úr landslögum sem sett verða um málefni sem þessi
tilskipun nær til.

15. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

16. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 8. desember 1995.

Fyrir hönd ráðsins,

J. BORRELL FONTELLES

forseti.
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I. VIÐAUKI

BREYTUR OG SKILGREININGAR

1. TÖLFRÆÐILEGAR BREYTUR

a) Upplýsingar um farm og farþega:

- heildarþyngd vöru í tonnum,

- tegund farms, samkvæmt flokkunarkerfinu í II. viðauka,

- vörulýsing, stuðst við flokkunarkerfið í III. viðauka,

- skýrsluhöfn,

- komur eða brottfarir,

- vegna vöru sem er skipað upp: hleðsluhöfn (þ.e. sú höfn þar sem vörunni var skipað út
í skipið sem flutti hana til skýrsluhafnar), einstakar hafnir á Evrópska efnahagssvæðinu
(EES) sem er lýst í hafnaskránni og sjávarstrandsvæði utan EES lýst í IV. viðauka,

- vegna vöru sem er skipað út: uppskipunarhöfn (þ.e. sú höfn þar sem vörunni verður
skipað upp úr skipi sem flytur hana frá skýrsluhöfn), einstakar hafnir innan EES sem er
lýst í hafnaskránni og sjávarstrandsvæði utan EES lýst í IV. viðauka,

- fjöldi farþega sem fara í eða koma úr sjóferð.

Veita ber eftirfarandi viðbótarupplýsingar vegna vara sem eru fluttar í gámum eða
ekjueiningum:

- fjöldi gáma með farmi,

- fjöldi gáma án farms,

- fjöldi hreyfanlegra (ekju) eininga með farmi,

- fjöldi hreyfanlegra (ekju) eininga án farms.

b) Upplýsingar um viðkomandi skip:

- fjöldi skipa,

- burðargeta skipa eða brúttótonnatala,

- land eða yfirráðasvæði þar sem skipin eru skráð samkvæmt skránni í V. viðauka,

- gerð skipa samkvæmt flokkunarkerfinu í VI. viðauka,

- stærð skipa samkvæmt flokkunarkerfinu í VII. viðauka.
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2. SKILGREININGAR

a) ,,Flutningagámur“: flutningatæki,

1.  sem er varanlegt og nægilega traust til að þola endurtekna notkun;

2. sérhannað til að auðvelda vöruflutninga með einum eða fleiri flutningsmátum án þess
að koma þurfi til umhleðslu;

3. með áfestum búnaði sem auðveldar meðhöndlun, einkum yfirfærslu frá einum
flutningsmáta til annars;

4. sem er þannig hannað að auðvelt er að fylla það og tæma;

5. sem er ekki undir 20 fetum að lengd.

b) ,,Ekjueining“: ökutæki til farmflutninga, t.d. vöruflutningabifreið, eftirvagn eða festivagn,
sem unnt er að aka eða draga um borð í skip. Eftirvagnar, sem tilheyra höfnum eða skipum,
falla undir þessa skilgreiningu. Flokkun skal vera í samræmi við tilmæli nr. 21 frá
efnahagsnefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu ,,Reglur um farmtegundir, umbúðir og
umbúðaefni“ (Codes for types of cargo, packages and packaging materials).

c) ,,Gámafarmur“: gámar með farmi í eða tómir sem er lyft um borð eða frá borði skipa sem
flytja þá sjóleiðis.

d) ,,Ekjufarmur“: gámafarmur og annar farmur á ekjueiningum og ekjueiningar sem er ekið um
borð og frá borði skipa sem flytja þau sjóleiðis.

e) ,,Heildarþungi vöru“: vörumagn í tonnum sem er flutt, að meðtöldum pakkningum en að
frátöldum töruþunga gáma eða ekjueininga.

f) ,,Burðargeta (DWT)“: mismunur í tonnum talið milli særýmis skips miðað við
sumarhleðslulínu í vatni með eðlisþyngdina 1,025 og eiginþyngdar skips, þ.e. særýmis þess
í tonnum án farms, eldsneytis, smurolíu, kjölfestuvatns, ferskvatns og drykkjarvatns í tönkum,
vista og farþega og áhafnar ásamt eigum þeirra.

g) ,,Brúttótonnatala“: heildarmæling á stærð skips, ákvörðuð í samræmi við ákvæði
alþjóðasamnings frá 1969 um mælingar skipa.
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II. VIÐAUKI

FLOKKUN FARMS

Flokkur (1) Kóði Lýsing Magn Fjöldi
í tonnum

Fljótandi búlkafarmur 10 Vara í fljótandi formi í búlkum (engar farmeiningar) x
11 Fljótandi gas x
12 Hráolía x
13 Olíuvörur x
19 Annar fljótandi búlkafarmur x

Fastur búlkafarmur 20 Vara í föstu formi í búlkum (engar farmeiningar) x
21 Málmgrýti x
22 Kol x
23 Landbúnaðarafurðir (t.d. korn, sojabaunir, tapíókamjöl) x
29 Annar fastur búlkafarmur x

Gámar 30 Stórir gámar x x
31 20 feta farmeiningar x x
32 40 feta farmeiningar x x
33 Farmeiningar > 20 fet og < 40 fet x x
34 Farmeiningar > 40 fet x x

Ekjuflutningar 50 Hreyfanlegar einingar, knúnar eigin vélarafli x x
(fyrir eigin vélarafli) 51 Ökutæki til vöruflutninga ásamt eftirvögnum x (3) x

52 Farþegabifreiðar ásamt eftirvögnum/hjólhýsum x (2)
53 Stórar farþegabifreiðar x (2)
54 Ökutæki til innflutnings/útflutnings x x (2)
56 Dýr á fæti x x (2)

Ekjuflutningar 60 Aðrar hreyfanlegar einingar x x
(ekki fyrir eigin vélarafli) 61 Eftirvagnar og festivagnar til vöruflutninga án dráttartækis x (3) x

62 Hjólhýsi án dráttartækis og aðrir landbúnaðar- og iðnaðar-
eftirvagnar til aksturs á vegum x x (2)

63 Járnbrautarvagnar, skiptækir eftirvagnar fluttir á milli hafna
og skiptækir prammar til vöruflutninga x (3) x

Annar almennur farmur 90 Annar farmur, ekki tilgreindur annars staðar x
(þar með taldir litlir gámar) 91 Skógarafurðir x

92 Járn- og stálvörur x
99 Annar almennur farmur x

(¹) Þessir flokkar eru í samræmi við tilmæli nr. 21 frá efnahagsnefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu.

(²) Heildarfjöldi eininga.

(³) Skráð magn er heildarþyngd vara að meðtöldum pakkningum en að frátöldum töruþunga gáma eða ekjueininga.
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III. VIÐAUKI

VÖRUFLOKKUNARKERFI

Vöruflokkunarkerfið, sem er notað, er í samræmi við NST/R(1) uns framkvæmdastjórnin, að höfðu samráði við aðildarríkin, ákveður að
nota annað í þess stað.

VÖRUFLOKKAR

Vöru- Kafli Flokkar Lýsing
flokkar í NST/R í NST/R

1 0 01 Korn
2 02, 03 Kartöflur, annað grænmeti, ferskt eða frosið, ferskir ávextir
3 00, 06 Lifandi dýr, sykurrófur
4 05 Viður og korkur
5 04, 09 Textílar, textílvörur og tilbúnar trefjar, önnur hráefni úr

dýra- eða jurtaríki

6 1 11, 12, 13, 14, 16, 17 Matvæli og dýrafóður
7 18 Olíuauðug fræ og ávextir, fituefni

8 2 21, 22, 23 Eldsneyti úr jarðefnum í föstu formi

9 3 31 Hrá jarðolía
10 32, 33, 34 Jarðolíuafurðir

11 4 41, 46 Járngrýti, járn- og stálúrgangur og salli frá málmbræðsluofnum
12 45 Járnlausar steintegundir ásamt úrgangi

13 5 51, 52, 53, 54, 55, 56 Málmafurðir

14 6 64, 69 Sement, kalk, unnar byggingarvörur
15 61, 62, 63, 65 Hrá og unnin jarðefni

16 7 71, 72 Náttúrlegur og unninn áburður

17 8 83 Kemísk efni úr kolum, tjara
18 81, 82, 89 Kemísk efni að undanskildum kemískum efnum úr kolum

og tjöru
19 84 Pappírsmassi og úrgangspappír

20 9 91, 92, 93 Flutningatæki, vélar, tæki og hreyflar, samsett eða ósamsett,
og hlutar þeirra

21 94 Framleiðsla úr málmi
22 95 Gler, glervörur, leirvörur
23 96, 97 Leður, textílar, fatnaður, ýmsar unnar vörur
24 99 Ýmsar vörur

(¹) Útgefið af Hagstofu Evrópubandalaganna (útgáfa frá 1968).
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IV. VIÐAUKI

SJÁVARSTRANDSVÆÐI

Notast ber við geo-flokkunarkerfi sem er viðurkennt fyrir 1993 með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EBE) nr. 208/93 frá 1. febrúar 1993 um landaflokkun í hagskýrslum um utanríkisverslun bandalagsins
og viðskipti milli aðildarríkja þess(1) með eftirfarandi undantekningu: nota ber kóðana 017 og 018 fyrir
Belgíu annars vegar og Lúxemborg hins vegar þegar fjalla á um þessi lönd hvort fyrir sig.

Í hverjum kóða eru fjórir tölustafir: þriggja tölustafa kóðinn úr fyrrnefndu flokkunarkerfi með núlli á
eftir (t.d. kóðinn 0030 fyrir Holland), nema fyrir lönd sem skiptast í tvö eða fleiri sjávarstrandsvæði sem
eru einkennd með fjórða tölustaf sem ekki er núll (frá 1 til 7) samanber eftirfarandi:

Kóði Sjávarstrandsvæði

0011 Frakkland: Atlantshaf og Norðursjór
0012 Frakkland: Miðjarðarhaf
0041 Þýskaland: Norðursjór
0042 Þýskaland: Eystrasalt
0043 Þýskaland: Rín
0061 Breska konungsríkið
0062 Mön
0063 Ermarsundseyjar
0111 Spánn: Norður-Atlantshaf
0112 Spánn: Miðjarðarhaf og Suður-Atlantshaf
0301 Svíþjóð: Eystrasalt
0302 Svíþjóð: Norðursjór
0521 Tyrkland: Svartahaf
0522 Tyrkland: Miðjarðarhaf
0751 Rússland: Svartahaf
0752 Eystrasaltshluti Rússlands
0753 Asíuhluti Rússlands
2041 Marokkó: Miðjarðarhaf
2042 Marokkó: Vestur-Afríka
2201 Egyptaland: Miðjarðarhaf
2202 Egyptaland: Rauðahaf
6241 Ísrael: Miðjarðarhaf
6242 Ísrael: Rauðahaf
6321 Sádi-Arabía: Rauðahaf
6322 Sádi-Arabía: Persaflói
4001 Bandaríki Norður-Ameríku: Norður-Atlantshaf
4002 Bandaríki Norður-Ameríku: Suður-Atlantshaf
4003 Bandaríki Norður-Ameríku: Mexíkóflói
4004 Bandaríki Norður-Ameríku: Suður-Kyrrahaf
4005 Bandaríki Norður-Ameríku: Norður-Kyrrahaf
4006 Bandaríki Norður-Ameríku: Vötnin miklu
4007 Púertó Ríkó:
4041 Kanada: Atlantshaf
4042 Kanada: Vötnin miklu og Efri St. Lawrence-flói
4043 Kanada: Vesturströndin
4801 Kólumbía: Norðurströndin
4802 Kólumbía: Vesturströndin

með viðbótarkóðum
9991 Mannvirki á hafi úti
9992 Samsöfn og sjávarstrandsvæði sem eru ekki tilgreind annars staðar

(¹) Stjtíð EB nr. L 25, 2. 2. 1993, bls. 11.
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V. VIÐAUKI

SKRÁNINGARLAND SKIPS

Notast ber við geo-flokkunarkerfi sem er viðurkennt fyrir 1993 með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EBE) nr. 208/93 frá 1. febrúar 1993 um landaflokkun í hagskýrslum um utanríkisverslun bandalagsins
og viðskipti milli aðildarríkja þess(1) með eftirfarandi undantekningu: nota ber kóðana 017 og 018 fyrir
Belgíu annars vegar og Lúxemborg hins vegar þegar fjalla á um þessi lönd hvort fyrir sig.

Í hverjum kóða eru fjórir tölustafir: þriggja tölustafa kóðinn úr fyrrnefndu flokkunarkerfi með núlli á
eftir (t.d. kóðinn 0010 fyrir Frakkland), nema fyrir lönd sem hafa fleiri en eina skrá.

Ef um fleiri en eina skrá er að ræða í sama landi verða kóðarnir með eftirfarandi hætti:

0011 Frakkland
0012 Kergúeleneyjar

0061 Breska konungsríkið
0062 Mön
0063 Ermarsundseyjar
0064 Gíbraltar

0081 Danmörk
0082 Danmörk (DIS)

0101 Portúgal
0102 Portúgal (MAR)

0111 Spánn: Norður-Atlantshaf
0112 Spánn (Rebeca)

4001 Bandaríki Norður-Ameríku
4002 Púertó Ríkó

4611 Bresku-Jómfrúreyjar
4612 Montserrat

8141 Nýsjálenska Óseanía
8142 Cooks-eyjar

8901 Önnur pólsvæði
8902 Frönsk yfirráðasvæði í Suður-Íshafi

(¹) Stjtíð EB nr. L 25, 2. 2. 1993, bls. 11.
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VI. VIÐAUKI

FLOKKUNARKERFI FYRIR GERÐIR SKIPA (ICST-COM)

Gerð Flokkar skipa fyrir hverja gerð

10 Fljótandi búlkafarmur Olíuflutningaskip
Efnaflutningatankskip
Gasflutningaskip
Tankprammar
Önnur tankskip

20 Fastur búlkafarmur Búlkaskip/olíuskip
Búlkaskip

31 Gámar Gámaflutningaskip

32 Skip til sérhæfðra flutninga Prammamóðurskip
Efnaflutningaskip
Skip til flutninga á geislavirku eldsneyti
Skip til flutninga á húsdýrum
Skip til flutninga á ökutækjum
Skip til annarra sérhæfðra flutninga

33 Skip til almennra vöruflutninga, ósérhæfðra Kæliskip
Ekju-farþegaferjur
Ekju-gámaflutningaskip
Ekjuskip til annarra flutninga
Fjölnotaskip bæði til almennra vöruflutninga og farþegaflutninga
Fjölnotaskip bæði til almennra vöruflutninga og gámaflutninga
Skip með einu þilfari
Skip með mörgum þilförum

34 Þurrflutningaprammar Prammar með þilfari
Prammar sem losa sig sjálfir
Vöruflutningaprammi ( Sea-bee-gerð)
Opnir þurrflutningaprammar
Lokaðir þurrflutningaprammar
Aðrir þurrflutningaprammar, ekki skilgreindir annars staðar

35 Farþegar Skemmtiferðaskip
Önnur skip einungis til farþegaflutninga

41 Fiskveiðar (*) Fiskveiðiskip (*)
Fiskvinnsluskip (*)

42 Starfsemi á hafi úti Bor- og könnunarskip (*)
Aðdrættir á hafi úti

43 Dráttarbátar (*) Dráttarbátar (*)
Stjakbátar (*)

49 Ýmis konar skip (*) Dýpkunarprammar (*)
Hafrannsókna- og könnunarskip (*)
Önnur skip, ekki skilgreind annars staðar

(*) Fellur ekki undir þessa tilskipun.
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VII. VIÐAUKI

STÆRÐARFLOKKUN SKIPA

eftir burðargetu (DWT) eða brúttótonnatölu (GT)

Þessi flokkun gildir aðeins fyrir skip sem eru 100 brúttótonn eða meira.

Neðri mörk Efri mörk

Flokkur Burðargeta Brúttótonnatala Burðargeta Brúttótonnatala

01 - allt að 499
02 500 999
03 1 000 1 999
04 2 000 2 999
05 3 000 3 999
06 4 000 4 999
07 5 000 5 999
08 6 000 6 999
09 7 000 7 999
10 8 000 8 999
11 9 000 9 999
12 10 000 19 999
13 20 000 29 999
14 30 000 39 999
15 40 000 49 999
16 50 000 79 999
17 80 000 99 999
18 100 000 149 999
19 150 000 199 999
20 200 000 249 999
21 250 000 299 999
22 300 000 og yfir

Ath.: Ef skip sem eru undir 100 brúttótonnum að stærð verða felld undir þessa tilskipun ber að úthluta
þeim flokkunarkóðanum ,,99“.
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VIII. VIÐAUKI

UPPBYGGING TÖLFRÆÐILEGRA GAGNASAFNA

Í þeim gagnasöfnum, sem eru tilgreind í þessum viðauka, kemur fram hve oft ber að taka saman hagtölur
um sjóflutninga sem bandalagið óskar eftir. Í hverju gagnasafni kemur fram víxlflokkun sem nær yfir
takmarkaðan fjölda þátta á ólíkum þrepum flokkunarkerfanna, þar sem safnað er saman upplýsingum
þvert á aðra þætti sem krefjast vandaðra hagtalna.

Ráðið mun að tillögu framkvæmdastjórnarinnar ákveða þau skilyrði sem gilda um söfnun gagna að því
er varðar gagnasafn B1, að teknu tilliti til niðurstaðna forkönnunar sem skal gerð á aðlögunartímabili
sem nær yfir þrjú ár eins og skilgreint er í 10. gr. þessarar tilskipunar.

SAMANTEKNAR OG SUNDURLIÐAÐAR HAGTÖLUR

* Gagnasöfn um vörur og farþega, sem skal leggja fram fyrir valdar hafnir, eru A1, A2, B1, C1, D1,
E1 og F1.

* Gagnasöfn um vörur en ekki farþega, sem skal leggja fram fyrir valdar hafnir, eru A1, A2, A3, B1,
C1, E1 og F1.

* Gagnasöfn um farþega en ekki vörur, sem skal leggja fram fyrir valdar hafnir, eru A3, D1 og F1.

* Það gagnasafn, sem skal leggja fram fyrir hafnir sem eru ekki valdar sérstaklega, er A3.

Gagnasafn A1 Sjóflutningar til og frá helstu höfnum í Evrópu, að því er varðar hverja höfn,
tegund farms og vensl

Hve oft ber að skila: Ársfjórðungslega

Breytur Lýsing kóða Flokkunarkerfi

Þættir Gagnasafn Tveir bók-/tölustafir A1
Viðmiðunarár Fjórir bók-/tölustafir (t.d. 1997)
Viðmiðunarárs-
fjórðungur Einn bók-/tölustafur (1, 2, 3, 4)
Skýrsluhöfn Fimm bók-/tölustafir Valdar EES-hafnir í hafnaskránni
Stefna Einn bók-/tölustafur Inn, út (1, 2)
Hleðslu-/
uppskipunarhöfn Fimm bók-/tölustafir EES-hafnir í hafnaskránni
Vensl Fjórir bók-/tölustafir Sjávarstrandsvæði, IV. viðauki
Tegund farms Einn bók-/tölustafur Tegund farms, II. viðauki

1., 2., 3., 5., 6. og 9. flokkur

Gögn: Brúttóþyngd vöru í tonnum.
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Gagnasafn A2 Sjóflutningar, ekki gáma- eða ekjuflutningar, til og frá helstu höfnum í Evrópu,

að því er varðar hverja höfn, tegund farms og vensl

Hve oft ber að skila: Ársfjórðungslega

Breytur Lýsing kóða Flokkunarkerfi

Þættir Gagnasafn Tveir bók-/tölustafir A2
Viðmiðunarár Fjórir bók-/tölustafir (t.d. 1997)
Viðmiðunarárs-
fjórðungur Einn bók-/tölustafur (1, 2, 3, 4)
Skýrsluhöfn Fimm bók-/tölustafir Valdar EES-hafnir í hafnaskránni
Stefna Einn bók-/tölustafur Inn, út (1, 2)
Hleðslu-/
uppskipunarhöfn Fimm bók-/tölustafir EES-hafnir í hafnaskránni
Vensl Fjórir bók-/tölustafir Sjávarstrandsvæði, IV. viðauki
Tegund farms Tveir bók-/tölustafir Tegund farms (að undanskildum

gáma- eða ekjuflutningum), II.
viðauki (undirflokkar 10, 11, 12,
13, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 90, 91,
92 og 99)

Gögn: Brúttóþyngd vöru í tonnum.

Gagnasafn A3 Upplýsingar sem óskað er frá höfnum þar sem nákvæmra upplýsinga er ekki
krafist fyrir (sjá 3. mgr. 4. gr.)

Hve oft ber að skila: Árlega

Breytur Lýsing kóða Flokkunarkerfi

Þættir Gagnasafn Tveir bók-/tölustafir A3
Viðmiðunarár Fjórir bók-/tölustafir (t.d. 1997)
Viðmiðunarárs-
fjórðungur Einn bók-/tölustafur (0)
Skýrsluhöfn Fimm bók-/tölustafir Allar EES-hafnir í hafnaskránni
Stefna Einn bók-/tölustafur Inn, út (1, 2)

Gögn: Brúttóþyngd vöru í tonnum.
Farþegafjöldi.

Gagnasafn B1 Sjóflutningar til og frá helstu höfnum í Evrópu, að því er varðar hverja höfn,
tegund farms, vörur og vensl

Hve oft ber að skila: Árlega

Breytur Lýsing kóða Flokkunarkerfi

Þættir Gagnasafn Tveir bók-/tölustafir B1
Viðmiðunarár Fjórir bók-/tölustafir (t.d. 1997)
Viðmiðunarárs-
fjórðungur Einn bók-/tölustafur (0)
Skýrsluhöfn Fimm bók-/tölustafir Valdar EES-hafnir í hafnaskránni
Stefna Einn bók-/tölustafur Inn, út (1, 2)
Hleðslu-/
uppskipunarhöfn Fimm bók-/tölustafir EES-hafnir í hafnaskránni
Vensl Fjórir bók-/tölustafir Sjávarstrandsvæði, IV. viðauki
Tegund farms Einn bók-/tölustafur Tegund farms, II. viðauki (flokkar

1, 2, 3, 5, 6 og 9)
Vara Tveir bók-/tölustafir Vöruflokkunarkerfi, III. viðauki

Gögn: Brúttóþyngd vöru í tonnum.
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Gagnasafn C1 Sjóflutningar, gáma- eða ekjuflutningar til og frá helstu höfnum í Evrópu, að
því er varðar hverja höfn, tegund farms, vensl og hleðslustöðu

Hve oft ber að skila: Ársfjórðungslega

Breytur Lýsing kóða Flokkunarkerfi

Þættir Gagnasafn Tveir bók-/tölustafir C1
Viðmiðunarár Fjórir bók-/tölustafir (t.d. 1997)
Viðmiðunarárs-
fjórðungur Einn bók-/tölustafur (1, 2, 3, 4)
Skýrsluhöfn Fimm bók-/tölustafir Valdar EES-hafnir í hafnaskránni
Stefna Einn bók-/tölustafur Inn, út (1, 2)
Hleðslu-/
uppskipunarhöfn Fimm bók-/tölustafir EES-hafnir í hafnaskránni
Vensl Fjórir bók-/tölustafir Sjávarstrandsvæði, IV. viðauki
Tegund farms Tveir bók-/tölustafir Tegund farms (aðeins gáma- og

ekjuflutningar), II. viðauki (undir-
flokkar 30, 31, 32, 33, 34, 51, 54,
56, 60, 61, 62 og 63)

Gögn: Brúttóþyngd vöru í tonnum (tegund farms: undirflokkar 30, 31, 32, 33, 34, 51, 54, 56, 60, 61,
62 og 63).
Einingafjöldi (tegund farms: undirflokkar 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 62
og 63).
Einingafjöldi (tegund farms: undirflokkar 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 60, 61 og 63).
Einingafjöldi (tegund farms: undirflokkar 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 60, 61 og 63).

Gagnasafn D1 Farþegaflutningar til og frá helstu höfnum í Evrópu, að því er varðar vensl

Hve oft ber að skila: Ársfjórðungslega

Breytur Lýsing kóða Flokkunarkerfi

Þættir Gagnasafn Tveir bók-/tölustafir D1
Viðmiðunarár Fjórir bók-/tölustafir (t.d. 1997)
Viðmiðunarárs-
fjórðungur Einn bók-/tölustafur (1, 2, 3, 4)
Skýrsluhöfn Fimm bók-/tölustafir Valdar EES-hafnir í hafnaskránni
Stefna Einn bók-/tölustafur Inn, út (1, 2)
Höfn þar sem stigið
er um borð/frá borði Fimm bók-/tölustafir EES-hafnir í hafnaskránni
Vensl Fjórir bók-/tölustafir Sjávarstrandsvæði, IV. viðauki
Skráningarland skips Fjórir bók-/tölustafir Skráningarland skips, V. viðauki

Gögn: Farþegafjöldi.
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Gagnasafn E1 Sjóflutningar til og frá helstu höfnum í Evrópu, að því er varðar hverja höfn,

tegund farms, vensl og skráningarland skips

Hve oft ber að skila: Árlega

Breytur Lýsing kóða Flokkunarkerfi

Þættir Gagnasafn Tveir bók-/tölustafir E1
Viðmiðunarár Fjórir bók-/tölustafir (t.d. 1997)
Viðmiðunarárs-
fjórðungur Einn bók-/tölustafur (0)
Skýrsluhöfn Fimm bók-/tölustafir Valdar EES-hafnir í hafnaskránni
Stefna Einn bók-/tölustafur Inn, út (1, 2)
Hleðslu-/
uppskipunarhöfn Fimm bók-/tölustafir EES-hafnir í hafnaskránni
Vensl Fjórir bók-/tölustafir Sjávarstrandsvæði, IV. viðauki
Tegund farms Einn bók-/tölustafur Tegund farms, II. viðauki (flokkar

1, 2, 3, 5, 6, og 9)
Skráningarland skips Fjórir bók-/tölustafir Skráningarland skips, V. viðauki

Gögn: Brúttóþyngd vöru í tonnum.

Gagnasafn F1 Skipaumferð í helstu höfnum í Evrópu, gerð og stærð skipa sem losa og taka
vörur um borð

Hve oft ber að skila: Ársfjórðungslega

Breytur Lýsing kóða Flokkunarkerfi

Þættir Gagnasafn Tveir bók-/tölustafir F1
Viðmiðunarár Fjórir bók-/tölustafir (t.d. 1997)
Viðmiðunarárs-
fjórðungur Einn bók-/tölustafur (1, 2, 3, 4)
Skýrsluhöfn Fimm bók-/tölustafir Valdar EES-hafnir í hafnaskránni
Stefna Einn bók-/tölustafur Inn, út (1, 2)
Gerð skips Einn bók-/tölustafur Gerð skips, VI. viðauki
Stærð skips,
burðargeta (DWT) Tveir bók-/tölustafir Burðargeta eða flokkar eftir

brúttótonnatölu, VI. viðauki
Gögn: Skipafjöldi.

Burðargeta skipa í tonnum eða brúttótonnatala.


