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                REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 6/2003                  2005/EES/27/44 

frá 30. desember 2002 

 um miðlun hagskýrslna um vöruflutninga á vegum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 1172/98 frá 
25. maí 1998 um hagskýrslur um vöruflutninga á vegum (1), 
einkum 6. og 9. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Rétt er að hagnýta hagskýrslugögn um vöruflutninga 

á vegum, sem um getur í reglugerð (EB) nr. 1172/98, 
eins vel og kostur er og virða jafnframt trúnaðarkvaðir 
einstakra gagnaskráa. 

 
2) Nauðsynlegt er að tryggja viðunandi gæði þeirra upp-

lýsinga sem miðlað er og að fyrirliggjandi hagskýrslu-
röðum sé viðhaldið. 

 
3) Nauðsynlegt er að koma tilteknum gögnum á fram-

færi við aðildarríkin svo að hægt sé að ljúka hag-
skýrslugerð um flutninga á vegum á landsvísu. 

 
4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglu-

gerð, eru í samræmi við álit hagskýrsluáætlunar-
nefndarinnar. 

 
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Nota skal einstöku gagnaskrárnar, sem aðildarríkin senda 
framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna) í 
samræmi við reglugerð (EB) nr. 1172/98, til að taka saman 

töflur í hagskýrslum yfir heildargildi sem fæst með því að 
leggja saman þau gögn sem liggja til grundvallar. Fram-
kvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) skal miðla 
þessum töflum í samræmi við ákvæðin sem mælt er fyrir 
um í 2. og 3. gr. 
 

2. gr. 
 
Heimila skal miðlun þeirra taflna í hagskýrslum sem 
skráðar eru í viðaukanum. 
 

3. gr. 
 
1. Miðlun taflna til annarra notenda en innlendra yfirvalda 
aðildarríkjanna skal vera bundin því skilyrði að hvert hólf 
byggist á a.m.k. 10 ökutækjaskrám, allt eftir því hvaða 
breyta er í töflunni. Ef hólf byggist á færri en 10 ökutækja-
skrám skal leggja það saman við önnur hólf eða setja 
viðeigandi kennimerki í stað þess. Töflurnar, sem um getur 
í A-lið viðaukans, eru undanskildar þessari reglu. 
 
2. Töflur, sem innihalda heildargildi sem byggist á færri en 
10 ökutækjaskrám, er heimilt að afhenda innlendum yfir-
völdum, sem eru ábyrg fyrir hagskýrslum Bandalagsins um 
flutninga í aðildarríkjunum, að því tilskildu að innlendu 
yfirvöldin láti skilyrðið, sem er sett fram í 1. mgr., gilda um 
allar töflur sem miðlað er til annarra notenda. 
 

4. gr. 
 
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
Gjört í Brussel 30. desember 2002. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Pedro SOLBES MIRA 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 1, 4.1.2003, bls. 45. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 94/2003 frá  
11. júlí 2003 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 54, 23.10.2003, bls. 9. 

(1) Stjtíð. EB L 163, 6.6.1998, bls. 1. 
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VIÐAUKI 
 

SKRÁ YFIR TÖFLUR SEM HEIMILT ER AÐ MIÐLA 
 

A. Samfelldni í fyrirliggjandi töflum 
 

Til að halda samfelldni er framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna) heimilt að miðla fyrirliggjandi töflum. 
 
B. Aðaltöflur 
 

Heimilt er að miðla eftirfarandi töflusamstæðum og einstökum töflum. 
 
 

Tafla Lýsing 
1. aths. 

Viðmiðunar-
tímabil 

Einingar 
2. aths. Athugasemdir 

B1 Samantekt á starfsemi eftir tegund rekstrar og tegund flutninga ár, ársfjórð-
ungur 

1 000 t 
millj. tonnkm 
ökutækjakm 

3. aths. 
4. aths. 

B2 Flutningar eftir tegund rekstrar ár, ársfjórð-
ungur 

1 000 t 
millj. tonnkm 

3. aths. 

B3 Flutningar eftir tegund vöru ár 1 000 t 
millj. tonnkm 

 

B4.1 Millilandaflutningar eftir lestunar- og losunarlöndum (niður-
stöðutala allra skýrslugjafarlanda) 

ár 1 000 t 
millj. tonnkm 

 

B4.2 Sama og fyrir töflu B4.1 auk frekari sundurliðunar eftir tegund 
vöru 

ár 1 000 t 
millj. tonnkm 

 

B4.3 Millilandaflutningar eftir lestunar- og losunarlöndum (auk sundur-
liðunar eftir skýrslugjafarlandi) 

ár 1 000 t 
millj. tonnkm 

 

B4.4 Sama og fyrir töflu B4.3, auk frekari sundurliðunar eftir tegund 
vöru. 

ár 1 000 t 
millj. tonnkm 

 

B5.1 Flutningar eftir lestunarsvæði ár 1 000 t 
millj. tonnkm 
hreyfing 

 

B5.2 Flutningar eftir losunarsvæði ár 1 000 t 
millj. tonnkm 
hreyfing 

 

B6.1 Flutningar eftir vegalengd ár 1 000 t 
millj. tonnkm 
millj. ökutækjakm 
hreyfing 

 

B6.2 Sama og fyrir töflu B6.1 auk frekari sundurliðunar eftir tegund 
vöru 

ár 1 000 t 
millj. tonnkm 
millj. ökutækjakm 
hreyfing 

 

B7 Flutningar eftir samskipan ása ár millj. tonnkm 
millj. ökutækjakm 
hreyfing 

 

B8 Flutningar eftir aldri ökutækis ár millj. tonnkm 
millj. ökutækjakm 
hreyfing 
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Tafla 
Lýsing 

1. aths. 
Viðmiðunar-

tímabil 
Einingar 

2. aths. 
Athugasemdir 

B9 Flutningar eftir leyfilegum heildarþunga ökutækis ár millj. tonnkm 

millj. ökutækjakm 

hreyfing 

 

B10 Flutningar eftir hleðslugetu ökutækis ár millj. tonnkm 

millj. ökutækjakm 

hreyfing 

 

B11  Flutningar eftir atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins 
(NACE) 

ár millj. tonnkm 

millj. ökutækjakm 

hreyfing 

 

B12 Hreyfing ökutækis með farm og án farms ár millj. ökutækjakm 

hreyfing 

 

B13.1 Hreyfing ökutækis í gegnumferð eftir landi sem farið er gegnum, 
með farm/án farms og eftir leyfilegum heildarþunga ökutækis 
(niðurstöðutala allra skýrslugjafarlanda) 

ár, 
ársfjórðungur 

1 000 t 

hreyfing 

 

B13.2 Hreyfing ökutækis í gegnumferð eftir landi sem farið er gegnum 
(ásamt sundurliðun eftir skýrslugjafarlandi) 

ár 1 000 t 

hreyfing 

 

B14 Flutningur á hættulegum varningi eftir tegund hættulegs varnings ár millj. tonnkm 

millj. ökutækjakm 

hreyfing 

 

B15 Flutningar eftir tegund farms ár millj. tonnkm 

millj. ökutækjakm 

hreyfing 

 

1. aths. Í töflunum er sundurliðun eftir skýrslugjafarlandi nema annað sé tekið fram. 

2. aths. Eftirfarandi er reiknað í hverri töflu: 

 1 000 t 
Millj. tonnkm 
Millj. ökutækjakm (hlaðið, tómt) 
Hreyfing (með farm, án farms) 
Fjöldi ökutækjaskráa sem notaður er til að reikna úr töfluhólfunum 

 

Í þessum dálki eru tilgreindar þær mælieiningar sem verða að jafnaði tiltækar notendum. Heimilt er að miðla öðrum mælieiningum eða 
einingum að beiðni notenda. 

Allt eftir þörfum notenda geta töflurnar byggst á breytum, tengdum ferð (upplýsingar úr gagnasafni A2), eða á rekstri, tengdum vöru 
(upplýsingar úr gagnasafni A3) (sjá reglugerð (EB) 1172/98). Því skal merkja hreyfingu annaðhvort sem fjölda ferða eða fjölda grunnflutninga. 
Merkja skal gegnumferð sem slíka. 

3. aths. Tegund starfsemi er sundurliðuð sem hér segir: 

 — Innanlandsferð: lestunar- og losunarstaðir í skýrslugjafarlandi 

 — Millilandaferð: lestunar- eða losunarstaðir eða hvortveggja í öðrum löndum en skýrslugjafarlandinu (= samtala fjögurra eftirfarandi 
flokka) 

(þar af) 

 —  útleið (varningur lestaður í skýrslugjafarlandi): ferð hefst í skýrslugjafarlandi, lýkur á einhverjum öðrum stað 

 — innleið (varningur losaður í skýrslugjafarlandi): ferð hefst á einhverjum öðrum stað, lýkur í skýrslugjafarlandi 

 — millilandaflutningar utan skráningarríkis: ferð milli tveggja landa, annarra en skýrslugjafarlandsins 

 — gestaflutningar: ferð milli staða í öðru landi en skýrslugjafarlandinu. 

4. aths. Útlit þessarar töflu er sýnt í E-þætti þessa viðauka. 
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C. Töflur yfir gestaflutninga 
 

Til að hægt sé að veita upplýsingar um gestaflutninga sem samsvara upplýsingunum í reglugerð ráðsins 
(EB) nr. 3118/93 (1) er heimilt að miðla eftirfarandi töflusamstæðum og einstökum töflum: 

 

 Lýsing Tímabil Eining 

C1 Gestaflutningar farmflytjenda frá hverju skýrslugjafarlandi eftir skýrslugjafarlandi ár tonnkm 

C2 Gestaflutningar farmflytjenda frá öllum skýrslugjafarlöndum eftir því landi þar sem 
gestaflutningar fara fram 

ár tonnkm 

C3 Gestaflutningar eftir skýrslugjafarlandi x landi þar sem gestaflutningar fara fram ár tonnkm 

 
D. Töflur til handa innlendum yfirvöldum aðildarríkjanna 

 
Til að gera innlendum yfirvöldum annarra aðildarríkja en skýrslugjafarlandsins fært að taka saman hagskýrslur um 
flutningastarfsemi á vegum á yfirráðasvæði þeirra er heimilt að afhenda innlendu yfirvöldunum eftirfarandi 
gagnasafn: 

 

 Lýsing Tímabil Safnað saman eftir eftirfarandi Einingar (1) 

D1 Flutningastarfsemi á landsvísu 
(ferðir með farm) 

ár — skýrslugjafarland 
— lestunarland 
— losunarland 
— tegund vöru 

tonn 
tonnkm 
ökutækjakm 
hreyfing 
fjöldi ökutækjaskráa 

D2 Flutningastarfsemi á landsvísu 
(ferðir án farms) 

ár — skýrslugjafarland 
— upprunaland 
— ákvörðunarland 

ökutækjakm 
hreyfing 
fjöldi ökutækjaskráa 

D3 Flutningastarfsemi á svæðisvísu 
(ferðir með farm) 

ár — skýrslugjafarland 
— upprunasvæði 
— ákvörðunarsvæði 

tonn 
tonnkm 
ökutækjakm 
hreyfing 
fjöldi ökutækjaskráa 

D4 Flutningastarfsemi á svæðisvísu 
(ferðir án farms) 

ár — skýrslugjafarland 
— upprunasvæði 
— ákvörðunarsvæði 

ökutækjakm 
hreyfing 
fjöldi ökutækjaskráa 

D5 Umflutningur (ferðir með farm 
og án farms) 

ár — gegnumferðarland 
— skýrslugjafarland 
— með farm/án farms 

tonn 
hreyfing 
fjöldi ökutækjaskráa 

(1) Hreyfing getur vísað til fjölda ferða eða til fjölda grunnflutninga. 

 
Allt eftir þörfum notenda geta þættirnir og einingarnar, sem um getur í töflunum til handa innlendum yfirvöldum 
aðildarríkjanna, tekið til viðbótarbreytna úr gagnaöfluninni í samræmi við reglugerð (EB) 1172/98, sbr. þó 
samkomulag aðildarríkjanna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtíð. EB L 279, 12.11.1993, bls. 1. 
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E. Samantekt á starfsemi eftir tegund rekstrar og tegund flutninga 

 
Skýrslugjafarland: 
 
Ár ........../Ársfjórðungur.......... 
 

Fyrir eigin reikning Gegn gjaldi Samtals 
Tegund rekstrar 

Tonn Tonnkm Ökutækja
km Tonn Tonnkm Ökutækja

km Tonn Tonnkm Ökutækja
km 

Ferð með farm 

Innanlandsferð          

Millilandaferð          

Varningur lestaður í skýrslugjafarlandi          

Varningur losaður í skýrslugjafarlandi          

Millilandaflutningar utan skráningarríkis          

Gestaflutningar          

Allar millilandaferðir með farm          

Allar ferðir með farm          

Ferð án farms 

Innanlandsferð          

Millilandaferð          

Allar ferðir án farms          

 


