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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2009/42/EB

frá 6. maí 2009

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

(endurútgefin) (*)

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) Tilskipun ráðsins 95/64/EB frá 8. desember 1995 um gerð
hagskýrslna í tengslum við vöru- og farþegaflutninga á
sjó (2) hefur nokkrum sinnum verið breytt í veigamiklum
atriðum (3). Þar sem um frekari breytingar verður að ræða
er rétt að endurútgefa hana til glöggvunar.

2) Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins)
ætti að hafa aðgang að samanburðarhæfum, traustum,
sam ræmdum og reglubundnum hagskýrslugögnum um
umfang og þróun vöru- og farþegaflutninga á sjó til og
frá Bandalaginu, milli aðildarríkja og fyrir innan lands-
flutninga á sjó til að hún geti leyst af hendi þau verkefni
sem henni eru falin á sviði sameiginlegrar stefnu í
flutningamálum á sjó.

3) Einnig er aðildarríkjum og rekstraraðilum mikilvægt að
hafa góða þekkingu á flutningamarkaði á sjó.

4) Með söfnun hagskýrslugagna Bandalagsins á
samanburðarhæfan eða samhæfðan hátt er hægt að koma
á samþættu kerfi sem veitir aðgang að áreiðanlegum,
samræmdum og uppfærðum upplýsingum.

5) Gera verður gögnin um flutninga á vörum og farþegum
á sjó samanburðarhæf milli aðildarríkja og milli
mismunandi flutningsmáta.

6) Að koma á sameiginlegum hagskýrslustöðlum sem
auðvelda framsetningu samræmdra upplýsinga í
samræmi við nálægðarregluna er aðeins hægt að takast
á við á vettvangi Bandalagsins. Gögnum verður safnað í
aðildarríkjunum undir stjórn þeirra aðila og stofnana sem
hafa með höndum samantekt opinberra hagtalna.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 141, 6.6.2009, bls. 29. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 152/2009 frá  
4. desember 2009 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 12, 
11.3.2010, bls. 53.

(1) Álit Evrópuþingsins frá 21. október 2008 (hefur enn ekki verið birt í
Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 23. apríl 2009.

(2) Stjtíð. EB L 320, 30.12.1995, bls. 25.
(3) Sjá A-hluta í IX. viðauka.

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

8) Framkvæmdastjórnin skal einkum hafa heimild til að
samþykkja ákveðnar nákvæmar reglur fyrir beitingu
þessarar tilskipunar. Samþykkja skal þær í samræmi við
reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem kveðið er
á um í 5. gr. a í ákvörðun 1999/468/EB þar sem þessar
ráðstafanir eru almenns eðlis og þeim er ætlað að breyta
veigalitlum þáttum þessarar tilskipunar, m.a. með því að
bæta við hana nýjum, veigalitlum þáttum.

9) Nýju atriðin, sem innleidd eru í þessari tilskipun, varða
einungis nefndarmeðferðina. Þar af leiðandi þurfa
aðildarríkin ekki að lögleiða þau.

10) Tilskipun þessi ætti ekki að hafa áhrif á skuldbindingar
aðildarríkjanna að því er varðar þá fresti til að taka
tilskipunina upp í landslög sem eru settir fram í B-hluta í
IX. viðauka.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Söfnun á hagskýrslugögnum

Aðildarríki skulu safna hagtölum Bandalagsins um vöru- 
og farþegaflutninga á hafskipum sem koma til hafnar á 
yfirráðasvæði þeirra.

2. gr.

Skilgreiningar

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir:

a) „vöru- og farþegaflutningar á sjó“: flutningar á vörum og
farþegar með hafskipum, þar sem siglt er öllu leyti eða að
hluta til á sjó.

Undir þessa tilskipun falla einnig vörur:

i. sem eru fluttar til mannvirkja á hafi úti,

ii. sem safnað er frá hafsbotni og skipað upp í höfnum.

(4) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.
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Undir tilskipun þessa falla ekki eldsneyti og vistir til skipa,

b) ,,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.

Tilskipun þessi gildir ekki um fiskveiðiskip, fiskvinnslu-
skip, bor- og könnunarskip, dráttarbáta, stjakbáta, haf rann-
sóknaskip, dýpkunarpramma, herskip eða skip einvörðungu 
til annars en kaupsiglinga,

c) „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,

d) „þjóðerni sjóflutningsaðila“: þegnréttur í því landi þar sem
raunverulegar aðalstöðvar fyrir viðskiptastarfsemi flutn-
ings aðilans eru,

e) „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. Aðildarríki skulu safna gögnum sem varða:

a) upplýsingar um farm og farþega,

b) upplýsingar um viðkomandi skip.

Ekki þarf að safna gögnum um skip undir 100 brúttótonnum.

2. Eiginleikar gagnasöfnunarinnar, þ.e. tölfræðilegar
breytur á hverju sviði og flokkunarkerfi þeirra, og einnig
skráningartíðni, eru tilgreindir í I. til VIII. viðauka.

3. Byggja skal gagnasöfnunina á fyrirliggjandi heimildum
til að draga úr álagi á svarendur, eftir því sem við verður
komið.

4. Framkvæmdastjórnin skal aðlaga eiginleika gagna söfn-
unar og efnisinnihald I. til VIII. viðauka að efnahags- og
tækni þróun að svo miklu leyti sem aðlögunin hefur ekki í för
með sér verulega kostnaðaraukningu fyrir aðildarríkin og/eða
varðandi byrði á svarendur.

Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum 
þáttum þessarar tilskipunar, með því að bæta við hana, 
skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með 
grannskoðun sem um getur í 3. mgr. 10. gr.

4. gr.

Hafnir

1. Semja skal hafnaskrá, kóðaða og flokkaða eftir löndum
og sjávarstrandsvæðum að því er varðar þessa tilskipun.

Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum 
þáttum þessarar tilskipunar, með því að bæta við hana, 
skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með 
grannskoðun sem um getur í 3. mgr. 10. gr.

2. Hvert og eitt aðildarríki skal velja þær hafnir af skránni
sem um getur í 1. mgr. þar sem yfir ein milljón tonna af vörum
fer í gegn á hverju ári eða yfir 200 000 farþegar.

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, ef við á, um hitt sviðið.

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

Framkvæmdastjórnin skal setja staðla um nákvæmni.

Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum þáttum 
þessarar tilskipunar með því að bæta við hana, skulu samþykktar 
í samræmi við reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem um 
getur í 3. mgr. 10. gr.

6. gr.

Úrvinnsla gagna sem er safnað

Aðildarríkin skulu vinna úr tölfræðilegu upplýsingunum, sem 
er safnað skv. 3. gr. í því skyni að fá sambærilegar hagtölur, 
með nákvæmnisstaðlinum sem um getur í 5. gr.

7. gr.

Sending gagna sem er safnað

1. Aðildarríkin skulu senda niðurstöður gagnasöfnunarinnar
sem um getur í 3. gr. til framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu
Evrópusambandsins), þar með talin gögn sem aðildarríkin lýsa
trúnaðarmál samkvæmt landslögum eða innlendum venjum
um trúnaðarkvaðir í hagskýrslum í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 223/2009 frá 11. mars 2009 
um evrópskar hagskýrslur (5).

(5) Stjtíð. EB L 87, 31.3.2009, bls. 164.
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2. Senda ber gögnin í samræmi við framsetningu þeirra
tölfræðilegu gagnasafna sem er lýst í VIII. viðauka. Tilgreina
skal tæknileg atriði í tengslum við gagnasendinguna í samræmi
við stjórnarnefndarmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 10. gr.

3. Senda skal gögnin innan fimm mánaða frá lokum
athugunartímabilsins 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.

Fyrsta sending skal ná yfir fyrsta ársfjórðung 1997.

8. gr.

Skýrslur

Aðildarríki skulu veita framkvæmdastjórninni (Hagstofu 
Evrópusambandsins) nauðsynlegar upplýsingar um aðferðir 
sem notaðar eru til að taka saman gögnin. Þeim ber einnig að 
senda áfram upplýsingar um verulegar breytingar sem verða á 
aðferðum við gagnasöfnunina.

9. gr.

Miðlun tölfræðilegra gagna

Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) skal 
miðla viðeigandi tölfræðilegum gögnum með svipaðri tíðni og 
niðurstöður berast.

Samþykkja skal fyrirkomulagið um með hvaða hætti fram-
kvæmda stjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) birtir eða 
miðlar tölfræðilegum gögnum í samræmi við stjórnar-
nefndarmeðferð sem um getur í 2. mgr. 10. gr.

10. gr.

Nefndarmeðferð

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar
um evrópska hagskýrslukerfið sem komið var á fót með reglu-
gerð (EB) nr. 223/2009.

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 4. gr.
og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB, með hliðsjón af ákvæðum
8. gr. hennar.

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 4. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir.

3. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði
1.-4. mgr. 5. gr. a og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með
hliðsjón af ákvæðum 8. gr. hennar.

11. gr.

Tilkynning um ákvæði landslaga

Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði 
úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun 
þessi nær til.

12. gr.

Niðurfelling

Tilskipun 95/64/EB, eins og henni var breytt með gerðunum 
sem eru tilgreindar í A-hluta IX. viðauka, er felld úr gildi með 
fyrirvara um skuldbindingar aðildarríkjanna að því er varðar þá 
fresti til lögleiðingar tilskipunarinnar sem sett er fram í B-hluta 
IX. viðauka.

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir 
í þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón af 
samsvörunartöflunni í X. viðauka.

13. gr.

Gildistaka

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

14. gr.

Viðtakendur

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Strassborg 6. maí 2009.

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

H.-G. PÖTTERING 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins,

J. KOHOUT 

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,

– siglingastefna, innsigling eða útsigling,

– vegna farms sem er skipað út: útskipunarhöfn (þ.e. sú höfn þar sem farminum var skipað út í skipið sem
flutti hann til skýrsluhafnar), einstakar hafnir í löndum Evrópska efnahagssvæðisins (EES) sem er lýst í
hafnaskránni og sjávarstrandsvæði utan EES-landa, lýst í IV. viðauka,

– vegna farms sem er skipað upp: uppskipunarhöfn (þ.e. sú höfn þar sem farminum verður skipað upp úr
skipi sem flytur hann frá skýrsluhöfn), einstakar hafnir innan EES-landa sem er lýst í hafnaskránni og
sjávarstrandsvæði utan EES-landa, lýst í IV. viðauka,

– fjöldi farþega sem hefja eða ljúka sjóferð, auk fjölda farþega á skemmtiferðaskipi sem eru í skoðunarferð.

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

– heildarfjöldi gáma (með og án farms),

– fjöldi gáma án farms,

– heildarfjöldi hreyfanlegra (ekju) eininga með og án farms,

– 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 flokkunarkerfinu í V. viðauka,

– gerð skipa samkvæmt flokkunarkerfinu í VI. viðauka,

– stærð skipa samkvæmt flokkunarkerfinu í VII. viðauka.

2. Skilgreiningar

a) „Flutningagámur“: flutningatæki:

1. sem er endingargott og þar af leiðandi nógu traust til að þola mikla notkun,

2. sérhannað til að auðvelda vöruflutninga með einni eða fleiri tegundum farartækja án þess að koma þurfi
til umhleðslu,

3. með áfestum búnaði sem auðveldar meðhöndlun, einkum færslu 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.
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b) „Ekjueining“: tæki á hjólum til farmflutninga, t.d. vöruflutningabifreið, eftirvagn eða festivagn, sem unnt er
að aka eða draga um borð í skip. Eftirvagnar, sem tilheyra höfnum eða skipi, falla undir þessa skilgreiningu.
Flokkun skal vera í samræmi við tilmæli nr. 21 frá efnahagsnefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu „kóðar
fyrir farmtegundir, pakka og umbúðaefni“ (e. 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) „Heildarþyngd vöru“: magn fluttrar vöru í tonnum, 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 alþjóðasamningsins um
mælingar skipa, 1969.

h) „Farþegi á skemmtiferðaskipi“: farþegi í sjóferð á skemmtiferðaskipi. Farþegar í dagsferðum eru undanskildir.

i) „Skemmtiferðaskip“: farþegaskip þar sem ætlunin er að veita farþegum alhliða ferðaþjónustu. Allir farþegar
hafa káetu. Aðstaða fyrir skemmtanir um borð er fyrir hendi. Á ekki við um skip sem eru starfrækt sem
almennar ferjur, jafnvel þótt einhverjir farþegar líti á þjónustuna sem skemmtisiglingu. Á ekki heldur við um
farmskip sem geta aðeins flutt fáa farþega sem hafa eigin káetu. Á ekki heldur við um skip sem eru einungis
ætluð til dagsferða.

j) „Skoðunarferð farþega á skemmtiferðaskipi“: stutt heimsókn farþega á skemmtiferðaskipi, sem heldur káetu
um borð, á ferðamannastað í nágrenni hafnar.
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II. VIÐAUKI

FLOKKUN FARMS

Flokkur(1) Kóði
1 tölustafur

Kóði
2 tölustafir Lýsing Tonnatala Fjöldi

Fljótandi búlkafarmur 1 1X Vara í fljótandi formi í búlkum (engar farmeiningar) X

11 Fljótandi gas X

12 Jarðolía X

13 Olíuvörur X

19 Önnur vara í fljótandi formi í búlkum X

Fastur búlkafarmur 2 2X Vara í föstu formi í búlkum (engar farmeiningar) X

21 Málmgrýti X

22 Kol X

23 Landbúnaðarafurðir (t.d. korn, sojabaunir, tapíókamjöl) X

29 Önnur vara í föstu formi í búlkum X

Gámar 3 3X Stórir gámar X(2) X

31 20 feta farmeiningar X(2) X

32 40 feta farmeiningar X(2) X

33 Farmeiningar > 20 fet og < 40 fet X(2) X

34 Farmeiningar > 40 fet X(2) X

Ekjuflutningar
(fyrir eigin vélarafli)

5 5X Hreyfanlegar einingar, knúnar með eigin vélarafli X(2) X

51 Ökutæki til vöruflutninga ásamt eftirvögnum X X

52 Farþegabifreiðar og bifhjól ásamt eftirvögnum/hjólhýsum X

53 Stórar farþegabifreiðar X(3)

54 Ökutæki sem verslunarvara (þ.m.t. ökutæki til innflutnings/
útflutnings)

X X(3)

56 Dýr á fæti X X(3)

59 Aðrar hreyfanlegar einingar, knúnar með eigin vélarafli X X

Ekjuflutningar
(ekki knúnir með eigin 
vélarafli)

6 6X Hreyfanlegar einingar, ekki knúnar með eigin vélarafli X X

61 Eftirvagnar og festivagnar til vöruflutninga án dráttartækis X(2) X

62 Hjólhýsi án dráttartækis, önnur ökutæki til aksturs á vegum 
og landbúnaðar- og iðnaðarökutæki

X

63 Járnbrautarvagnar, skiptækir millihafnaeftirvagnar og 
skiptækir prammar til vöruflutninga

X X

69 Aðrar hreyfanlegar einingar, ekki knúnar eigin vélarafli X X

Annar almennur farmur
(þ.m.t. litlir gámar)

9 9X Annar farmur, ekki tilgreindur annars staðar X

91 Skógræktarafurðir X

92 Vörur úr járni og stáli X

99 Annar almennur farmur X

(1) Þessir flokkar eru í samræmi við tilmæli nr. 21 frá efnahagsnefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu.
(2) Skráð magn er heildarþyngd vara að meðtöldum pakkningum en að frátöldum töruþunga gáma eða ekjueininga.
(3) Heildarfjöldi eininga.
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III. VIÐAUKI

Vöruflokkunarkerfi Evrópusambandsins fyrir flutningahagskýrslur 2007

Deild Lýsing

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

02 Kol og brúnkol; hráolía og jarðgas

03 Málmgrýti og önnur efni unnin úr jörðu; mór; úran og þórín

04 Matvæli, drykkjarvörur og tóbak

05 Textílefni og textílvörur; leður og leðurvörur

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

07 Koks og hreinsaðar olíuvörur

08 Íðefni, iðnefnavörur og tilbúnar trefjar; gúmmí- og plastvörur; kjarnorkueldsneyti

09 Aðrar málmlausar jarðefnaafurðir

10 Hrámálmar, málmvörur, að undanskildum vélum og búnaði

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

12 Flutningatæki

13 Húsgögn, aðrar framleiðsluvörur ót.a.

14 Endurunnið hráefni; sorp og annar úrgangur

15 Bréf, pakkar

16 Búnaður og efni notað við flutning á vörum

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: ólíkar vörutegundir sem eru fluttar saman

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

20 Aðrar vörur ót.a.
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IV. VIÐAUKI

SJÁVARSTRANDSVÆÐI

Nota ber geo-flokkunarkerfi (landaflokkunarkerfi í hagskýrslum um utanríkisverslun Bandalagsins og viðskipti milli 
aðildarríkja þess sem var komið á fót í samræmi við 9. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1172/95 frá 22. maí 1995 um 
hagskýrslur um vöruviðskipti Bandalagsins og aðildarríkjanna við lönd utan Bandalagsins (6) sem er í gildi á því ári 
sem gögnin varða.

Kóðinn samanstendur af fjórum tölustofum: tveggja bókstafa ISO-staðalkóði fyrir hvert land úr fyrrnefndu flokkunar-
kerfi með tveimur núllum á eftir (t.d. kóðinn GR00 fyrir Grikkand), nema fyrir lönd sem skiptast í tvö eða fleiri 
sjávarstrandsvæði sem eru auðkennd með fjórða tölustaf sem ekki er núll (frá 1 til 7), sbr. eftirfarandi:

Kóði Sjávarstrandsvæði

FR01 Frakkland: Atlantshaf og Norðursjór

FR02 Frakkland: Miðjarðarhafið

FR03 Frönsku umdæmin handan hafsins: Franska Gvæjana

FR04 Frönsku umdæmin handan hafsins: Martiník og Gvadelúpeyjar

FR05 Frönsku umdæmin handan hafsins: Réunion

DE01 Þýskaland: Norðursjór

DE02 Þýskaland: Eystrasalt

DE03 Þýskaland: Innri vatnaleiðir

GB01 Bretland

GB02 Mön

GB03 Ermarsundseyjar

ES01 Spánn: Norður-Atlantshafið

ES02 Spánn: Miðjarðarhafið og Suður-Atlantshafið, þ.m.t. Baleareyjar og Kanaríeyjar

SE01 Svíþjóð: Eystrasalt

SE02 Svíþjóð: Norðursjór

TR01 Tyrkland: Svartahaf

TR02 Tyrkland: Miðjarðarhafið

RU01 Rússland: Svartahaf

RU02 Rússland: Eystrasalt

RU03 Rússland: Asía

MA01 Marokkó: Miðjarðarhafið

MA02 Marokkó: Vestur-Afríka

EG01 Egyptaland: Miðjarðarhafið

EG02 Egyptaland: Rauðahafið

IL01 Ísrael: Miðjarðarhafið

IL02 Ísrael: Rauðahafið

SA01 Sádi-Arabía: Rauðahafið

SA02 Sádi-Arabía: Persaflói

US01 Bandaríki Ameríku: Norður-Atlantshafið

US02 Bandaríki Ameríku: Suður-Atlantshafið

US03 Bandaríki Ameríku: Mexíkóflói

US04 Bandaríki Ameríku: Suður-Kyrrahaf

US05 Bandaríki Ameríku: Norður-Kyrrahaf

(6) Stjtíð. EB L 118, 25.5.1995, bls. 10.
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Kóði

US06

US07

CA01

CA02

CA03

CO01

CO02

ZZ01

ZZ02

Sjávarstrandsvæði

Bandaríki Ameríku: Vötnin miklu

Púertó Ríkó

Kanada: Atlantshaf

Kanada: Vötnin miklu og Efri St. Lawrence-flói

Kanada: Vesturströndin

Kólumbía: Norðurströndin

Kólumbía: Vesturströndin

Með viðbótarkóðum

Mannvirki á hafi úti

Samsöfn og sjávarstrandsvæði sem eru ekki tilgreind annars staðar

_______
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V. VIÐAUKI

SKRÁNINGARLAND SKIPS

Notast ber við geo-flokkunarkerfi (landaflokkunarkerfi í hagskýrslum um utanríkisverslun Bandalagsins og viðskipti 
milli aðildarríkja þess sem var komið á fót í samræmi við 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 1172/95), sem er í gildi á því ári 
sem gögnin varða.

Kóðinn samanstendur af fjórum tölustöfum: tveggja bókstafa ISO-staðalkóði fyrir hvert land úr fyrrnefndu 
flokkunarkerfi með tveimur núllum á eftir (t.d. kóðinn GR00 fyrir Grikkand), nema fyrir lönd sem hafa fleiri en eina 
skrá sem eru auðkennd með fjórða tölustaf sem ekki er núll, sbr. eftirfarandi:

FR01 Frakkland

FR02 Frönsk yfirráðasvæði í Suður-Íshafi (að meðtöldum Kerguéleneyjum)

IT01 Ítalía — aðalskrá

IT02 Ítalía — alþjóðleg skrá

GB01 Bretland

GB02 Mön

GB03 Ermarsundseyjar

GB04 Gíbraltar

DK01 Danmörk

DK02 Danmörk (DIS)

PT01 Portúgal

PT02 Portúgal (MAR)

ES01 Spánn

ES02 Spánn (Rebeca)

NO01 Noregur

NO02 Noregur (NIS)

US01 Bandaríki Ameríku

US02 Púertó Ríkó

_______
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VI. VIÐAUKI

FLOKKUN SKIPA (ICST-COM)

Gerð Flokkar skipa

10 Fljótandi búlkafarmur Olíuflutningaskip
Efnaflutningatankskip
Gasflutningaskip
Tankprammar
Önnur tankskip

20 Fastur búlkafarmur Búlkaskip/olíuskip
Búlkaskip

31 Gámur Gámaflutningaskip

32 Sérhæft skip 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 (Seabee-gerð)
Opnir þurrflutningaprammar
Lokaðir þurrflutningaprammar
Aðrir þurrflutningaprammar, ekki tilgreindir annars staðar

35 Farþegaskip Farþegaskip (ekki skemmtiferðaskip)

36 Skemmtiferðaskip Eingöngu skemmtiferðaskip

41 Fiskveiðar Fiskveiðiskip(*)
Fiskvinnsluskip(*)

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

43 Dráttarbátar Dráttarbátar(*)
Stjakbátar(*)

49 Ýmislegt Dýpkunarprammar(*)
Hafrannsókna- og könnunarskip(*)
Önnur skip, ekki tilgreind annars staðar(*)

XX Óþekkt Ekki vitað hverrar gerðar skip er

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

STÆRÐARFLOKKUN SKIPA

í burðargetu (DWT) eða brúttótonnum (GT)

Flokkun þessi gildir aðeins um skip sem hafa brúttótonnatöluna 100 eða hærri.

Flokkur
Lægri mörk Efri mörk

DWT — Burðargeta GT — Brúttótonn DWT — Burðargeta GT — Brúttótonn

01 — 100 allt að 499 allt að 499

02 500 500 999 999

03 1000 1000 1999 1999

04 2000 2000 2999 2999

05 3000 3000 3999 3999

06 4000 4000 4999 4999

07 5000 5000 5999 5999

08 6000 6000 6999 6999

09 7000 7000 7999 7999

10 8000 8000 8999 8999

11 9000 9000 9999 9999

12 10 000 10 000 19 999 19 999

13 20 000 20 000 29 999 29 999

14 30 000 30 000 39 999 39 999

15 40 000 40 000 49 999 49 999

16 50 000 50 000 79 999 79 999

17 80 000 80 000 99 999 99 999

18 100 000 100 000 149 999 149 999

19 150 000 150 000 199 999 199 999

20 200 000 200 000 249 999 249 999

21 250 000 250 000 299 999 299 999

22 ≥ 300 000 ≥ 300 000 — —

ATH: Ef skip sem eru undir 100 brúttótonnum að stærð verða felld undir þessa tilskipun ber að úthluta þeim flokkunar-
kóðanum „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 skila hagtölum um sjóflutninga 
sem Bandalagið óskar eftir. Fyrir hvert gagnasafn er skilgreind víxlflokkun á takmörkuðum fjölda þátta á mismunandi 
þrepum flokkunarkerfanna, sem krefjast vandaðra hagtalna, og er þá safnað saman upplýsingum um alla hina þættina.

Ráðið skal, að tillögu framkvæmdastjórnarinnar, ákveða skilyrðin sem gilda um söfnun gagna að því er varðar gagnasafn 
B1 að teknu tilliti til niðurstaðna forkönnunar sem skal gerð á þriggja ára aðlögunartímabili eins og skilgreint er í 10. gr. 
tilskipunar 95/64/EB og varðandi hagkvæmni og kostnað aðildarríkja og svaranda við söfnun þessara upplýsingaþátta.

SAMANTEKNAR OG SUNDURLIÐAÐAR HAGTÖLUR

– Gagnasöfnin um vörur og farþega, sem skal leggja fram fyrir valdar hafnir, eru A1, A2, B1, C1, D1, E1, F1 og/
eða F2,

– Gagnasöfnin um vörur en ekki farþega, sem skal leggja fram fyrir valdar hafnir, eru A1, A2, A3, B1, C1, E1, F1
og/eða F2,

– Gagnasöfnin um farþega en ekki vörur, sem skal leggja fram fyrir valdar hafnir, eru A3, D1, F1 og/eða F2,

– Gagnasafnið, sem skal leggja fram fyrir valdar hafnir og hafnir sem eru ekki valdar sérstaklega (um bæði vörur
né farþega), er A3,

Gagnasafn A1: Sjóflutningar til og frá helstu höfnum í Evrópu, eftir höfn, tegund farms og venslum

Tíðni: ársfjórðungslega

Breytur Lýsing kóða Flokkunarkerfi

Mál Gagnamengi Tveir alstafir A1

Viðmiðunarár Fjórir alstafir (t.d. 1997)

Viðmiðunarársfjórðungur Einn alstafur (1, 2, 3, 4)

Skýrsluhöfn Fimm alstafir Valdar EES-hafnir í 
hafnaskránni

Stefna Einn alstafur Innsigling, útsigling (1, 2)

Hleðslu-/uppskipunarhöfn Fimm alstafir EES-hafnir í hafnaskránni

Vensl Fjórir alstafir Sjávarstrandsvæði, IV. viðauki

Tegund farms Einn alstafur Tegund farms, II. viðauki

Gögn: Heildarþyngd vöru í tonnum.
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Gagnasafn A2: Sjóflutningar, ekki gáma- eða ekjuflutningar, til og frá helstu höfnum í Evrópu, eftir höfn, tegund  
farms og venslum

Tíðni: ársfjórðungslega

Breytur Lýsing kóða Flokkunarkerfi

Mál Gagnamengi Tveir alstafir A2

Viðmiðunarár Fjórir alstafir (t.d. 1997)

Viðmiðunarársfjórðungur Einn alstafur (1, 2, 3, 4)

Skýrsluhöfn Fimm alstafir Valdar EES-hafnir í 
hafnaskránni

Stefna Einn alstafur Innsigling, útsigling (1, 2)

Hleðslu-/uppskipunarhöfn Fimm alstafir EES-hafnir í hafnaskránni

Vensl Fjórir alstafir Sjávarstrandsvæði, 
IV. viðauki

Tegund farms Tveir alstafir Tegund farms (að 
undanskildum gáma- eða 
ekjuflutningum), II. viðauki 
(undirflokkar 1X, 11, 12, 13, 
19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 
91, 92 og 99)

Gögn: Heildarþyngd vöru í tonnum.

Gagnasafn A3: Upplýsingar sem óskað er eftir, bæði frá völdum höfnum og höfnum þar sem nákvæmra töl- 
  fræðilegra upplýsinga er ekki krafist (sjá 3. mgr. 4. gr.)

Tíðni: eftir árum

Breytur Lýsing kóða Flokkunarkerfi

Mál Gagnamengi Tveir alstafir A3

Viðmiðunarár Fjórir alstafir (t.d. 1997)

Viðmiðunarársfjórðungur Einn alstafur (0)

Skýrsluhöfn Fimm alstafir EES-hafnir í hafnaskránni

Stefna Einn alstafur Innsigling, útsigling (1, 2)

Gögn: Heildarþyngd vöru í tonnum.
Farþegafjöldi (að frátöldum farþegum á skemmtiferðaskipum).
Fjöldi farþega á skemmtiferðaskipum sem hefja og ljúka skemmtisiglingu.
Fjöldi farþega á skemmtiferðaskipum í skoðunarferð farþega á skemmtiferðaskipi: einungis innsigling (1) — (valfrjálst).
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Gagnasafn B1: Sjóflutningar til og frá helstu höfnum í Evrópu, eftir höfn, tegund farms, vörum og venslum

Tíðni: eftir árum

Breytur Lýsing kóða Flokkunarkerfi

Mál Gagnamengi Tveir alstafir B1

Viðmiðunarár Fjórir alstafir (t.d. 1997)

Viðmiðunarársfjórðungur Einn alstafur (0)

Skýrsluhöfn Fimm alstafir Valdar EES-hafnir í 
hafnaskránni

Stefna Einn alstafur Innsigling, útsigling (1, 2)

Hleðslu-/uppskipunarhöfn Fimm alstafir EES-hafnir í hafnaskránni

Vensl Fjórir alstafir Sjávarstrandsvæði,  
IV. viðauki

Tegund farms Einn alstafur Tegund farms, II. viðauki

Vara Tveir alstafir Vöruflokkunarkerfi,  
III. viðauki

Gögn: Heildarþyngd vöru í tonnum.

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

Tíðni: ársfjórðungslega

Breytur Lýsing kóða Flokkunarkerfi

Mál Gagnamengi Tveir alstafir C1

Viðmiðunarár Fjórir alstafir (t.d. 1997)

Viðmiðunarársfjórðungur Einn alstafur (1, 2, 3, 4)

Skýrsluhöfn Fimm alstafir Valdar EES-hafnir í 
hafnaskránni

Stefna Einn alstafur Innsigling, útsigling (1, 2)

Hleðslu-/uppskipunarhöfn Fimm alstafir EES-hafnir í hafnaskránni

Vensl Fjórir alstafir Sjávarstrandsvæði,  
IV. viðauki

Tegund farms Tveir alstafir Tegund farms (aðeins gáma- 
og ekjuflutningar),  
II. viðauki (undirflokkar 3X,
31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52,
53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62,
63 og 69)

Gögn: Brúttóþyngd vöru í tonnum (tegund farms: undirflokkar 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 og 69).
Einingafjöldi (tegund farms: undirflokkar 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 og 69).
Einingafjöldi án farms (tegund farms: undirflokkar 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 63 og 69).
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Gagnasafn D1: Farþegaflutningar til og frá helstu höfnum í Evrópu, eftir venslum og skráningarlandi skips

Tíðni: ársfjórðungslega

Breytur Lýsing kóða Flokkunarkerfi

Mál Gagnamengi Tveir alstafir D1

Viðmiðunarár Fjórir alstafir (t.d. 1997)

Viðmiðunarársfjórðungur Einn alstafur (1, 2, 3, 4)

Skýrsluhöfn Fimm alstafir Valdar EES-hafnir í 
hafnaskránni

Stefna Einn alstafur Innsigling, útsigling (1, 2)

Hleðslu-/uppskipunarhöfn Fimm alstafir EES-hafnir í hafnaskránni

Vensl Fjórir alstafir Sjávarstrandsvæði, IV. 
viðauki

Skráningarland skips Fjórir alstafir Skráningarland skips, V. 
viðauki

Gögn: Farþegafjöldi, að frátöldum farþegum á skemmtiferðaskipum sem hefja og ljúka skemmtisiglingu og farþegum á skemmti-
ferðaskipum í skoðunarferð.

Gagnasafn E1: Sjóflutningar til og frá helstu höfnum í Evrópu, eftir höfn, tegund farms, venslum og  
skráningarlandi skips

Tíðni: eftir árum

Breytur Lýsing kóða Flokkunarkerfi

Mál Gagnamengi Tveir alstafir E1

Viðmiðunarár Fjórir alstafir (t.d. 1997)

Viðmiðunarársfjórðungur Einn alstafur (0)

Skýrsluhöfn Fimm alstafir Valdar EES-hafnir í 
hafnaskránni

Stefna Einn alstafur Innsigling, útsigling (1, 2)

Hleðslu-/uppskipunarhöfn Fimm alstafir EES-hafnir í hafnaskránni

Vensl Fjórir alstafir Sjávarstrandsvæði, IV. viðauki

Tegund farms Einn alstafur Tegund farms, II. viðauki

Skráningarland skips Fjórir alstafir Skráningarland skips, V. 
viðauki

Gögn: Heildarþyngd vöru í tonnum.
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Gagnasafn F1: Skipaumferð í helstu höfnum í Evrópu, eftir höfn, gerð og stærð skipa sem losa og taka vörur  
um borð, taka farþega um borð eða setja farþega í land (að meðtöldum farþegum á skemmti- 

  ferðaskipum sem hefja og ljúka skemmtisiglingu og farþegum á skemmtiferðaskipum í  
skoðunarferð)

Tíðni: ársfjórðungslega

Breytur Lýsing kóða Flokkunarkerfi

Mál Gagnamengi Tveir alstafir F1

Viðmiðunarár Fjórir alstafir (t.d. 1997)

Viðmiðunarársfjórðungur Einn alstafur (1, 2, 3, 4)

Skýrsluhöfn Fimm alstafir Valdar EES-hafnir í hafna-
skránni

Stefna Einn alstafur Innsigling, útsigling (1, 2)

Tegund skips Tveir alstafir Gerð skips, VI. viðauki

Stærð skips, burðargeta 
(DWT)

Tveir alstafir Burðargeta, stærðarflokkar, 
VII. viðauki

Gögn: Fjöldi skipa,
Burðargeta skipa í tonnum.

Gagnasafn F2: Skipaumferð í helstu höfnum í Evrópu, eftir höfn, gerð og stærð skipa sem losa og taka vörur  
um borð, taka farþega um borð eða setja farþega í land (að meðtöldum farþegum á skemmti- 

  ferðaskipum sem hefja og ljúka skemmtisiglingu og farþegum á skemmtiferðaskipum í  
skoðunarferð)

Tíðni: ársfjórðungslega

Breytur Lýsing kóða Flokkunarkerfi

Mál Gagnamengi Tveir alstafir F2

Viðmiðunarár Fjórir alstafir (t.d. 1997)

Viðmiðunarársfjórðungur Einn alstafur (1, 2, 3, 4)

Skýrsluhöfn Fimm alstafir Valdar EES-hafnir í 
hafnaskránni

Stefna Einn alstafur Innsigling, útsigling (1, 2)

Tegund skips Tveir alstafir Gerð skips, VI. viðauki

Stærð skips, brúttótonnatala 
(GT)

Tveir alstafir Brúttótonnatala, 
stærðarflokkar, VII. viðauka

Gögn: Fjöldi skipa,
Brúttótonnatala skipa.
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IX. VIÐAUKI

A-HLUTI

Niðurfelld tilskipun með skrá yfir síðari breytingar hennar

(sem um getur í 12. gr.)

Tilskipun ráðsins 95/64/EB
(Stjtíð. ESB L 320, 30.12.1995, bls. 25).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/385/EB
(Stjtíð. ESB L 174, 18.6.1998, bls. 1).

eingöngu 3. gr.

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/363/EB
(Stjtíð. ESB L 132, 5.6. 2000, bls. 1).

eingöngu 1. gr.

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003
(Stjtíð. ESB L 284, 31.10. 2003, bls. 1).

aðeins 20. liður II. viðauka.

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/366/EB
(Stjtíð. ESB L 123, 17.5.2005, bls. 1).

eingöngu 1. gr.

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1304/2007
(Stjtíð. ESB L 290, 8.11.2007, bls. 14).

eingöngu 1. gr.

B-HLUTI

Frestur til lögleiðingar í aðildarríkjunum

(sem um getur í 12. gr.)

Tilskipun Frestur til lögleiðingar

95/64/EB 31. desember 1996
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X. VIÐAUKI

SAMSVÖRUNARTAFLA

Tilskipun 95/64/EB Þessi tilskipun

1. gr. 1. gr.

Fyrsta undirgrein 1. mgr. 2. gr. Fyrsta undirgrein a-liðar 2. gr.

a- og b-liður annarrar undirgreinar 1. mgr. 2. gr. i. og ii. töluliður annarrar undirgreinar a-liðar 2. gr.

Þriðja undirgrein 1. mgr. 2. gr. Þriðja undirgrein a-liðar 2. gr.

2. til 5. mgr. 2. gr. b- til e-liður 2. gr.

3. gr. 3. gr.

1. mgr. 4. gr. 1. mgr. 4. gr.

Fyrsta undirgrein 2. mgr. 4. gr. Fyrsta undirgrein 2. mgr. 4. gr.

Önnur undirgrein 2. mgr. 4. gr. —

Þriðja undirgrein 2. mgr. 4. gr. Önnur undirgrein 2. mgr. 4. gr.

3. mgr. 4. gr. 3. mgr. 4. gr.

5., 6. og 7. gr. 5., 6. og 7. gr.

1. mgr. 8. gr. 8. gr.

2. mgr. 8. gr. —

9. gr. 9. gr.

10. gr. —

11. gr. —

12. gr. —

1. og 2. mgr. 13. gr. 1. og 2. mgr. 10. gr.

— 3. mgr. 10. gr.

3. mgr. 13. gr. —

1. mgr. 14. gr. —

2. mgr. 14. gr. 11. gr.

— 12. gr.

15. gr. 13. gr.

16. gr. 14. gr.

I. til VIII. viðauki I. til VIII. viðauki

—

—

IX. viðauki

X. viðauki 




