
Nr. 46/508 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.8.2015 

REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 1365/2006 2015/EES/46/25 

frá 6. september 2006 

um hagskýrslur um vöruflutninga á skipgengum vatnaleiðum og niðurfellingu tilskipunar ráðsins 
80/1119/EBE (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
1. mgr. 285. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (1), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Skipgengar vatnaleiðir eru mikilvægur hluti af
flutninganeti Bandalagsins og efling flutninga um
skipgengar vatnaleiðir er eitt af markmiðum
sameiginlegrar stefnu í flutningamálum, bæði til efla
efnahagslega skilvirkni og til að draga úr orkunotkun og
umhverfisáhrifum af flutningum, eins og lýst er í
hvítbók framkvæmdastjórnarinnar: „Stefna Evrópu í
flutningamálum fram til 2010: tími ákvarðanatöku“.

2) Framkvæmdastjórnin hefur þörf fyrir hagskýrslur um
vöruflutninga á skipgengum vatnaleiðum til að geta
vaktað og þróað sameiginlegu stefnuna í flutninga-
málum, sem og flutningstengda þætti í stefnunum um
landsvæðin og samevrópsk netkerfi.

3) Hagskýrslum um skipgengar vatnaleiðir hefur verið
safnað samkvæmt tilskipun ráðsins 80/1119/EBE frá
17. nóvember 1980 um hagskýrslur um vöruflutninga á
skipgengum vatnaleiðum (2) sem uppfyllir ekki lengur
kröfur sem nú eru gerðar á þessu sviði. Því er
viðeigandi að leysa þá tilskipun af hólmi með nýjum
gerningi sem víkkar út gildissvið hennar og bætir
skilvirkni hennar.

4) Af þessum sökum ber að fella tilskipun 80/1119/EBE úr
gildi.

 ________________  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 264, 25.9.2006, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 38/2007 frá 27. apríl 
2007 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 38, 9.8.2007,  
s. 43.

(1) Álit Evrópuþingsins frá 17. janúar 2006 (hefur enn ekki verið birt í
Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 24. júlí 2006.

(2) Stjtíð. EB L 339, 15.12.1980, bls. 30. Tilskipuninni var síðast breytt með
aðildarlögunum frá 2003. 

5) Safna ætti hagskýrslum Bandalagsins um allar gerðir
flutninga samkvæmt almennum hugmyndum og
stöðlum í því skyni að ná fram sem mestum mögulegum
sambærileika milli flutningsmáta.

6) Þar eð flutningastarfsemi á skipgengum vatnaleiðum fer
ekki fram í öllum aðildarríkjum eru áhrifin af þessari
reglugerð takmörkuð við þau aðildarríki þar sem þessi
flutningsmáti er við lýði.

7) Þar eð aðildarríkin geta ekki náð til fulls markmiðum
reglugerðar þessarar, þ.e. að koma á sameiginlegum
hagskýrslustöðlum, sem gera kleift að afla samhæfðra
gagna, hvert í sínu lagi og markmiðin nást þar af
leiðandi betur á vettvangi Bandalagsins, getur
Bandalagið samþykkt ráðstafanir í samræmi við
nálægðarregluna, sbr. 5. gr. sáttmálans. Í samræmi við
meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein,
er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari
reglugerð til að ná þessu markmiði.

8) Í reglugerð ráðsins (EB) nr. 322/97 frá 17. febrúar 1997
um hagskýrslur Bandalagsins (3) er kveðið á um
viðmiðunarramma fyrir ákvæði þessarar reglugerðar.

9) Nauðsynlegar ráðstafanir til framkvæmdar þessari
reglugerð skulu samþykktar í samræmi við ákvörðun
ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um
meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni
er falið (4).

10) Samráð hefur verið haft við hagskýrsluáætlunar-
nefndina, sem komið var á fót með ákvörðun ráðsins
89/382/EBE, KBE (5), í samræmi við 3. gr. þeirrar
ákvörðunar.

 ________________  

(3) Stjtíð. EB L 52, 22.2.1997, bls. 1. Reglugerðin, eins og henni var breytt
með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB 
L 284, 31.10.2003, bls. 1). 

(4) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. Ákvörðun, eins og henni var breytt
með ákvörðun 2006/512/EB (Stjtíð. ESB L 200, 22.7.2006, bls. 11). 

(5) Stjtíð. EB L 181, 28.6.1989, bls. 47. 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr.

Efni 

Með þessari reglugerð eru settar sameiginlegar reglur um 
hagskýrslugerð Bandalagsins að því er varðar skipgengar 
vatnaleiðir. 

2. gr.

Gildissvið 

1. Aðildarríki skulu senda framkvæmdastjórninni (Hagstofu
Evrópubandalaganna) gögn sem varða flutninga á skipgengum
vatnaleiðum á yfirráðasvæði þeirra.

2. Aðildarríki, þar sem heildarmagn vöru, sem flutt er árlega
á skipgengum vatnaleiðum í innanlandsflutningum, alþjóð-
legum flutningum eða gegnumflutningi, fer yfir 1 000 000
tonn, skulu útvega gögnin sem um getur í 1. mgr. 4. gr.

3. Með fyrirvara um 2. mgr., skulu aðildarríki þar sem ekki
er neinn alþjóðlegur flutningur eða gegnumflutningur á
skipgengum vatnaleiðum, en árlegt heildarmagn vöru á
skipgengum vatnaleiðum, sem flutt er innanlands, fer yfir
1 000 000 tonn, aðeins útvega gögnin sem krafist er skv.
2. mgr. 4. gr.

4. Þessi reglugerð gildir ekki um:

a) vöruflutninga með skipum með burðargetu undir 50
tonnum,

b) skip sem aðallega eru notuð fyrir farþegaflutninga,

c) ferjur,

d) skip sem ekki eru notuð í viðskiptalegum tilgangi af
hafnarstjórnum og opinberum yfirvöldum,

e) skip sem eingöngu eru notuð undir eldsneyti eða sem
geymsla,

f) skip sem ekki eru notuð til vöruflutninga, s.s fiskiskip,
dýpkunarprammar, fljótandi verkstæði, húsbátar og
skemmtibátar.

3. gr.

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

a) „skipgengar vatnaleiðir“: vatnasvið sem ekki er hluti af
hafinu, sem skip með flutningsgetu ekki undir 50 tonnum
geta siglt yfir þegar þau eru eðlilega hlaðin. Þetta hugtak
nær yfir bæði skipgengar ár og vötn og skipgengna skurði,

b) „skip í siglingum á skipgengum vatnaleiðum“: fljótandi far
sem hannað er til vöruflutninga eða almennra
farþegaflutninga á skipgengum vatnaleiðum.

c) „ríkisfang skips“: vísun í landið þar sem skip í siglingum á
skipgengum vatnaleiðum er skráð.

4. gr.

Gagnasöfnun 

1. Gögnum skal safnað í samræmi við töflurnar í viðaukum
A til D.

2. Í því tilviki sem um getur í 3. mgr. 2. gr., skal safna
gögnum í samræmi við töfluna í viðauka E.

3. Að því er varðar þessa reglugerð skulu vörur flokkaðar í
samræmi við viðauka F.

5. gr.

Sending gagna 

1. Fyrsta athugunartímabilið skal hefjast 1. janúar 2007.
Sending gagna skal eiga sér stað eins fljótt og unnt er og eigi
síðar en fimm mánuðum eftir að viðkomandi athugunar-
tímabili lýkur.

2. Fyrstu þrjú árin sem þessari reglugerð er beitt má, í
samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 10. gr.,
framlengja þann frest sem veittur er til að senda gögnin skv. 1.
mgr.  Hámarksfresturinn sem veittur er fyrir sendingu, þ.m.t.
sérhver framlenging sem er gefin, skal ekki vera lengri en átta
mánuðir.

Í viðauka G eru settir fram framlengingarfrestir fyrir sendingu. 

6. gr.

Miðlun 

Hagskýrslum Bandalagsins, sem byggjast á gögnunum sem 
um getur í 4. gr., skal miðlað álíka oft og mælt er fyrir um að 
aðildarríkin sendi inn gögn. 

7. gr.

Gæði gagna 

1. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna)
skal þróa og birta aðferðafræðilegar kröfur og viðmiðanir sem
hannaðar eru til að tryggja gæði þeirra gagna sem tekin eru
saman, í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr.
10. gr.,

2. Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til
að tryggja gæði gagnanna sem send eru.
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3. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) 
skal meta gæði gagnanna sem send eru. Aðildarríki skulu láta 
framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna) í té 
skýrslu sem inniheldur þær upplýsingar og gögn sem hún 
óskar eftir til að geta sannreynt gæði gagnanna sem send eru. 

8. gr. 

Skýrsla um framkvæmd 

Framkvæmdastjórnin skal, fyrir 15. október 2009 og eftir 
samráð við hagskýrsluáætlunarnefndina, leggja skýrslu fyrir 
Evrópuþingið og ráðið um framkvæmd þessarar reglugerðar. Í 
þeirri skýrslu skal einkum: 

a) lagt mat á þann ávinning sem Bandalagið, aðildarríkin og 
veitendur og notendur tölfræðilegra upplýsinga hafa af 
hagskýrslunum sem gerðar eru, miðað við kostnað þeirra, 

b) lagt mat á gæði þeirra hagskýrslna sem eru gerðar, 

c) tilgreina svið þar sem mögulegt er að gera umbætur og 
allar breytingar sem teljast nauðsynlegar í ljósi fenginna 
niðurstaðna. 

9. gr. 

Framkvæmdarráðstafanir 

Mæla skal fyrir um ráðstafanir til framkvæmdar þessari 
reglugerð, þ.m.t. ráðstafanir sem hafa hliðsjón af 
efnahagslegum og tæknilegum horfum, í samræmi við 
málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 10. gr. Slíkar 
ráðstafanir skulu varða: 

a) aðlögun viðmiðunarmarksins fyrir hagskýrslugerð um 
flutninga á skipgengum vatnaleiðum (2. gr.), 

b) aðlögun á skilgreiningunum og viðbótarskilgreiningunum 
(3. gr.), 

c) aðlögun á umfangi gagnasöfnunarinnar og innihaldi 
viðaukanna (4. gr.), 

d) tilhögun á sendingu gagna til framkvæmdastjórnarinnar 
(Hagstofu Evrópubandalaganna) þ.m.t. stöðlum um 
gagnaskipti (5. gr.), 

e) tilhögun á miðlun niðurstaðna frá framkvæmdastjórninni 
(Hagstofu Evrópubandalaganna) (6. gr.), 

f) þróun og birtingu aðferðafræðilegra krafna og viðmiða  
(7. gr.). 

10. gr. 

Nefndarmeðferð 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar hagskýrslu-
áætlunarnefndar sem komið var á fót með 1. gr. ákvörðunar 
89/382/EBE, KBE. 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda 5. og 7. gr. 
ákvörðunar 1999/468/EB, með hliðsjón af ákvæðum 8. gr. 
hennar. 

Fresturinn, sem um getur í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

3. Nefndin setur sér starfsreglur. 

11. gr. 

Umbreytingarákvæði og niðurfelling 

1. Aðildarríki skulu láta í té niðurstöður hagskýrslna fyrir 
árið 2006 í samræmi við tilskipun 80/1119/EBE. 

2. Tilskipun 80/1119/EBE er hér með felld úr gildi frá og 
með 1. janúar 2007. 

12. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Strassborg 6. september 2006. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. BORRELL FONTELLES P. LEHTOMÄKI  

forseti. forseti. 
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VIÐAUKI A 

Tafla A1 Vöruflutningar eftir tegund vara (ársgögn) 

Þættir Lýsing kóða Flokkunarkerfi Eining 

Tafla Tveir stafir A1  

Skýrslugjafarland Tveggja bókstafa ISO-landskóði  

Ár 4 tölustafir áááá  

Land þar sem fermt er/svæði 
þar sem fermt er 

Tveir bókstafir eða fjórir 
stafir 

ISO-landskóði eða flokkun 
hagskýrslusvæða II (NUTS II) 

 

Land þar sem affermt er/svæði 
þar sem affermt er 

Tveir bókstafir eða fjórir 
stafir 

ISO-landskóði eða flokkun 
hagskýrslusvæða II (NUTS II) 

 

Tegund flutninga 1 tölustafur  1 = landsbundinn  

2 = alþjóðlegur (að 
undanþegnum gegnumflutningi) 

3 = gegnumflutningur 

Tegund vöru 2 tölustafir Vöruflokkunarkerfi 
Evrópusambandsins fyrir 
flutningahagskýrslur 2000 
(NST 2000) 

 

Tegund umbúða 1 tölustafur 

  

1 = vörur í gámum  

2 = vörur ekki í gámum 

Flutt tonn   Tonn 

Tonnkílómetrar     Tonnkílómetrar 
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VIÐAUKI B 

Tafla B1 Flutningur eftir ríkisfangi skips og tegund skips (ársgögn) 

Þættir Lýsing kóða Flokkunarkerfi Eining 

Tafla Tveir stafir B1  

Skýrslugjafarland Tveir bókstafir ISO-landskóði  

Ár Fjórir tölustafir áááá  

Land þar sem fermt er/svæði 
þar sem fermt er 

Tveir bókstafir eða fjórir 
stafir 

ISO-landskóði eða flokkun 
hagskýrslusvæða II 
(NUTS II) 

 

Land þar sem affermt er/svæði 
þar sem affermt er 

Tveir bókstafir eða fjórir 
stafir 

ISO-landskóði eða flokkun 
hagskýrslusvæða II 
(NUTS II) 

 

Tegund flutninga 1 tölustafur 1 = landsbundinn 

2 = alþjóðlegur (að 
undanskildum 
gegnumflutningi) 

3 = gegnumflutningur 

 

Tegund skips 1 tölustafur 1 = vélknúinn prammi 

2 = prammi sem ekki er 
vélknúinn 

3 = vélknúinn tankprammi 

4 = tankprammi sem ekki er 
vélknúinn 

5 = önnur vöruflutningaskip 

 

Ríkisfang skips Tveir bókstafir ISO-landskóði  

Flutt tonn     Tonn 

Tonnkílómetrar     Tonnkílómetrar 

 

Tafla B2 Umferð á sjó (ársgögn) 

Þættir Lýsing kóða Flokkunarkerfi Eining 

Tafla Tveir stafir B2  

Skýrslugjafarland Tveir bókstafir ISO-landskóði  

Ár 4 tölustafir áááá  

Fjöldi hlaðinna skipa     Skip 

Fjöldi tómra skipa     Skip 

Skip-km (hlaðin skip)     Skip-km 

Skip-km (tóm skip)     Skip-km 

Athugasemd: Afhending gagnanna sem nefnd eru í þessari töflu B2 er valfrjáls. 
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VIÐAUKI C 

Tafla C1 Gámaflutningar eftir tegund vara (ársgögn) 

Þættir Lýsing kóða Flokkunarkerfi Eining 

Tafla Tveir stafir C1  

Skýrslugjafarland Tveir bókstafir ISO-landskóði  

Ár 4 tölustafir áááá  

Land þar sem fermt er/svæði 
þar sem fermt er 

Tveir bókstafir eða stafir ISO-landskóði eða flokkun 
hagskýrslusvæða (NUTS II) 

 

Land þar sem affermt er/svæði 
þar sem affermt er 

Tveir bókstafir eða fjórir 
stafir 

ISO-landskóði eða flokkun 
hagskýrslusvæða (NUTS II) 

 

Tegund flutninga 1 tölustafur 

  

1 = landsbundinn  

 2 = alþjóðlegur (að 
undanskildum 
gegnumflutningi) 

3 = gegnumflutningur 

Stærð gáma 1 tölustafur 1 = 20 feta farmeiningar  

  2 = 40 feta farmeiningar  

3 = farmeiningar > 20 fet og 
< 40 fet 

4 = farmeiningar > 40 fet 

Staða fermingar 1 tölustafur 1 = hlaðnir gámar  

   2 = tómir gámar  

Tegund vöru 2 tölustafir Vöruflokkunarkerfi 
Evrópusambandsins fyrir 
flutningahagskýrslur 2000 
(NST 2000) 

 

Flutt tonn (*)      Tonn 

Tonnkílómetrar (*)      Tonnkílómetrar 

Sáttmálinn um 
Evrópusambandið (SESB) 

    SESB 

SESB-km     SESB-km 

(*) Aðeins fyrir hlaðna gáma. 
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VIÐAUKI D 

Tafla D1 Flutningur eftir ríkisfangi skips (ársfjórðungsgögn) 

Þættir Lýsing kóða Flokkunarkerfi Eining 

Tafla Tveir stafir D1  

Skýrslugjafarland Tveir bókstafir ISO-landskóði  

Ár 4 tölustafir áááá  

Ársfjórðungur Tveir stafir Q1, Q2, Q3 eða Q4  

Tegund flutninga 1 tölustafur  1 = landsbundinn  

2 = alþjóðlegur (að undanskildum 
gegnumflutningi) 

3 = gegnumflutningur 

Ríkisfang skipsins Tveir bókstafir ISO-landskóði  

Flutt tonn     Tonn 

Tonnkílómetrar     Tonnkílómetrar 

 

Tafla D2. Gámaflutningur eftir ríkisfangi skipa (ársfjórðungsgögn) 

Þættir Lýsing kóða Flokkunarkerfi Eining 

Tafla Tveir stafir D2  

Skýrslugjafarland Tveir bókstafir ISO-landskóði  

Ár 4 tölustafir áááá  

Ársfjórðungur Tveir stafir Q1, Q2, Q3 eða Q4  

Tegund flutninga 1 tölustafur  1 = landsbundinn  

2 = alþjóðlegur (að undanskildum 
gegnumflutningi) 

3 = gegnumflutningur 

Ríkisfang skips Tveir bókstafir ISO-landskóði  

Staða fermingar 1 tölustafur 1 = hlaðnir gámar  

   2 = tómir gámar  

Flutt tonn (*)      Tonn 

Tonnkílómetrar (*)      Tonnkílómetrar 

Sáttmálinn um 
Evrópusambandið (SESB) 

    SESB 

SESB-km     SESB-km 

(*) Aðeins fyrir hlaðna gáma 

 

 



20.8.2015  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 46/515 
    

VIÐAUKI E 

Tafla E1 Vöruflutningar (ársgögn) 

Þættir Lýsing kóða Flokkunarkerfi Eining 

Tafla Tveir stafir E1  

Skýrslugjafarland Tveir bókstafir ISO-landskóði  

Ár 4 tölustafir áááá  

Heildartonn flutt     tonn 

Heildartonnkílómetrar     Tonnkílómetrar 
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VIÐAUKI F 

Vöruflokkunarkerfi 

Vöruflokkunarkerfi Evrópusambandsins fyrir flutningahagskýrslur 2000 (NST 2000) 

Flokkar í 
vöruflokkunarkerfi 
Evrópusambandsins 

fyrir 
flutningahagskýrslur 

Vörulýsing 

Skilgreining eftir afurðum í 
deildum vöruflokkunar 

Evrópubandalagsins eftir 
atvinnugreinum 

01 Afurðir frá landbúnaði, veiðum og skógrækt, fiskur og aðrar 
fiskafurðir 

01, 02, 05 

02 Kol og brúnkol, mór, hráolía og jarðgas, úran og þóríum 10, 11, 12 

03 Málmgrýti og önnur efni unnin úr jörðu 13, 14 

04 Matvæli, drykkjarvörur og tóbak 15, 16 

05 Textílefni og textílvörur; leður og leðurvörur 17, 18, 19 

06 Viður og vörur úr viði og korki (aðrar en húsgögn), vara úr hálmi og 
fléttiefnum, pappírsdeig, pappír og pappírsvörur, prentað efni og 
upptekið efni 

20, 21, 22 

07 Koks, hreinsaðar olíuvörur og kjarnaeldsneyti 23 

08 Íðefni, iðnefnavörur og tilbúnar trefjar, gúmmí- og plastvörur 24, 25 

09 Önnur málmlaus jarðefnaafurð 26 

10 Hrámálmar, málmvörur, að undanskildum vélum og búnaði 27, 28 

11 Vélar og búnaður, ót.a., skrifstofuvélar og tölvur, rafbúnaður og 
tæki, ót.a., útvarps- og sjónvarpstæki og fjarskiptabúnaður og tæki, 
tæki til lækninga og nákvæmnivinnu og sjóntæki, úr og klukkur 

29, 30, 31, 32, 33 

12 Flutningatæki 34, 35 

13 Húsgögn, aðrar framleiðsluvörur ót.a. 36 

14 Endurunnið hráefni, sorp og annar úrgangur, ekki skilgreindur 
annars staðar í vöruflokkun Evrópubandalagsins eftir 
atvinnugreinum (CPA) 

37 + sorp (sem ílag til CPA 
deild 90) og annar úrgangur 
ekki skilgreindur annars 
staðar í CPA 

15 Bréf, pakkar  

Aths.: þessi liður er venjulega notaður fyrir vörur sem fluttar eru 
með póstmálayfirvöldum og sérhæfðri hraðsendingarþjónustu í 
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE) 1. endursk. 
deild 64. 

16 Búnaður og efni notað við flutning á vörum  

Aths.: þessi liður nær yfir hluti eins og tóma gáma, vörubretti, 
öskjur, grindur og hjólabúr. Hann nær einnig yfir ökutæki sem 
notuð eru undir vörur, þegar ökutækið sjálft er flutt á öðru ökutæki. 

Að til sé kóði fyrir þessa gerð efna felur ekki í sér úrskurð um hvort 
telja eigi slík efni sem „vörur“, það mun ráðast af reglunum um 
gagnasöfnun fyrir hvern og einn flutningsmáta. 

 



20.8.2015  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 46/517 
    

Flokkar í 
vöruflokkunarkerfi 
Evrópusambandsins 

fyrir 
flutningahagskýrslur 

Vörulýsing 

Skilgreining eftir afurðum í 
deildum vöruflokkunar 

Evrópubandalagsins eftir 
atvinnugreinum 

17 Vörur sem eru fluttar í tengslum við búslóðar- og skrifstofuflutning, 
farangur sem er fluttur aðskilinn frá farþegum, vélknúin ökutæki 
sem eru flutt til viðgerða, aðrar vörur sem eru ekki til sölu á 
markaði ót.a. 

  

18 Vörur sem er safnað saman: blanda vörutegunda sem eru fluttar 
saman 

 

Aths.: þessi liður er notaður hvenær sem ekki þykir rétt að setja 
vörur aðskilið í flokka 01-16. 

19 Óskilgreinanlegar vörur: vörur sem af einhverjum ástæðum ekki er 
unnt að skilgreina og því ekki hægt að setja þær í flokka 01-16 

 

Aths.: þessum lið er ætlað að ná yfir vörur þegar 
skýrslugjafaeiningin hefur engar upplýsingar um gerð varanna sem 
fluttar eru. 

20 Aðrar vörur ót.a.  

Aths.: þessi liður nær yfir sérhvern hlut sem ekki er hægt að setja í 
neinn af flokkum 01-19. Þar sem flokkum 01-19 er ætlað að ná yfir 
alla fyrirsjáanlega flokka af fluttum vörum, ætti notkun á flokki 20 
að teljast óvenjuleg og getur gefið til kynna að þörf sé á nánari 
skoðun á gögnunum sem skráð eru undir þessum lið. 
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VIÐAUKI G 

Framlenging innsendingarfrestsins (2. mgr. 5. gr.) 

Aðildarríki Framlenging innsendingartímabils eftir lok 
athugunartímabilsins Lokaár sem framlenging er veitt 

Belgía 8 mánuðir 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 




