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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 6/2003

av 30. desember 2002

om spredning av statistikk over godstransport på vei(*)

2005/EØS/27/52

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1172/98 av 25. mai 
1998 om statistiske oppgaver over godstransport på vei(1), 
særlig artikkel 6 og 9, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er hensiktsmessig å utnytte de statistiske opplysningene 
om godstransport på vei omhandlet i forordning (EF) 
nr. 1172/98 i så stor grad som mulig, samtidig som det 
må tas hensyn til enkeltdataenes fortrolighet.

2) Det er nødvendig å sikre at opplysningene som spres, har 
et rimelig kvalitetsnivå, samt at eksisterende statistiske 
serier holdes à jour.

3) Visse opplysninger må gjøres tilgjengelige for 
medlemsstatene for at det skal oppnås full statistisk 
dekning av veitransport på nasjonalt plan.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for De europeiske fellesskaps 
statistikkprogram —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Enkeltdataene som medlemsstatene sender inn til Kommisjonen 
(Eurostat) i henhold til forordning (EF) nr. 1172/98, skal 
brukes til å utarbeide statistikktabeller med aggregerte verdier 

oppnådd ved summering av de underliggende dataene. 
Kommisjonen (Eurostat) skal spre statistikktabellene i samsvar 
med bestemmelsene i artikkel 2 og 3.

Artikkel 2

Spredningen skal være tillatt for statistikktabellene angitt i 
vedlegget.

Artikkel 3

1. Spredning av tabeller til andre brukere enn 
medlemsstatenes nasjonale myndigheter skal skje på det vilkår 
at hvert felt er basert på minst 10 kjøretøyposter, avhengig 
av hvilke variabler som inngår i tabellen. Dersom et felt er 
basert på under 10 kjøretøyposter, skal det aggregeres med 
andre felter, eller erstattes med et passende symbol. Tabellene 
omhandlet i vedleggets del A er unntatt fra denne regelen.

2. Tabeller med aggregerte verdier basert på under 
10 kjøretøyposter kan sendes inn til de nasjonale myndigheter 
som er ansvarlig for Fellesskapets transportstatistikk i 
medlemsstatene, forutsatt at disse nasjonale myndigheter 
anvender vilkåret fastsatt i nr. 1 på alle tabeller som spres til 
andre brukere.

Artikkel 4

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 30. desember 2002.

 For Kommisjonen

 Pedro SOLBES MIRA

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 1, 4.1.2003, s. 45, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2003 av 11. juli 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 54, 23.10.2003, s. 9.

(1) EFT L 163 av 6.6.1998, s. 1.
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VEDLEGG

LISTE OVER TABELLER SOM KAN SPRES

A.  Kontinuitet for eksisterende tabeller

 For å opprettholde kontinuiteten kan Kommisjonen (Eurostat) spre eksisterende tabeller.

B.  Hovedtabeller

 Følgende sett med tabeller og undertabeller kan spres.

Tabell
Beskrivelse 
Merknad 1

Referanseperiode
Enheter 

Merknad 2
Merknader

B1 Sammendrag av virksomhet, etter oppdragstype og transporttype År, kvartal 1 000 t 
Millioner tonnkilometer 
Kjøretøykilometer

Merknad 3 
Merknad 4

B2 Transport, etter oppdragstype År, kvartal 1 000 t 
Millioner tonnkilometer

Merknad 3

B3 Transport, etter godstype År 1 000 t 
Millioner tonnkilometer

B4.1 Internasjonal transport, etter laste- og lossestat (sammenlagt for alle 
innberettende stater)

År 1 000 t 
Millioner tonnkilometer

B4.2 Som tabell B4.1, men inndelt ytterligere etter godstype År 1 000 t 
Millioner tonnkilometer

B4.3 Internasjonal transport, etter laste- og lossestat (inndelt etter 
innberettende stat) 

År 1 000 t 
Millioner tonnkilometer

B4.4 Som tabell B4.3, men inndelt ytterligere etter varetype År 1 000 t 
Millioner tonnkilometer

B5.1 Transport, etter lasteregion År 1 000 t 
Millioner tonnkilometer 
Bevegelser

B5.2 Transport, etter losseregion År 1 000 t 
Millioner tonnkilometer 
Bevegelser

B6.1 Transport, etter avstandsklasse År 1 000 t 
Millioner tonnkilometer 
Millioner 
kjøretøykilometer 
Bevegelser

B6.2 Som tabell B6.1, men inndelt ytterligere etter varetype År 1 000 t 
Millioner tonnkilometer 
Millioner 
kjøretøykilometer 
Bevegelser

B7 Transport, etter akselkonfigurasjon År Millioner tonnkilometer 
Millioner 
kjøretøykilometer 
Bevegelser

B8 Transport, etter kjøretøyets alder År Millioner tonnkilometer 
Millioner 
kjøretøykilometer 
Bevegelser
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Tabell
Beskrivelse 
Merknad 1

Referanseperiode
Enheter 

Merknad 2
Merknader

B9 Transport, etter største tillatte kjøretøyvekt År Millioner tonnkilometer 
Millioner kjøretøy-
kilometer 
Bevegelser

B10 Transport, etter kjøretøyets nyttelast År Millioner tonnkilometer 
Millioner kjøretøy-
kilometer 
Bevegelser

B11 Transport, etter næringsgruppe i NACE År Millioner tonnkilometer 
Millioner kjøretøy-
kilometer 
Bevegelser

B12 Kjøretøybevegelser, med og uten last År Millioner kjøretøy-
kilometer 
Bevegelser

B13.1 Transittkjøretøybevegelser, etter transittstat, etter med og uten 
last og etter største tillatte kjøretøyvekt (sammenlagt for alle 
innberettende stater)

År, kvartal 1 000 t 
Bevegelser

B13.2 Transittkjøretøybevegelser, etter transittstat (inndelt etter 
innberettende stat)

År 1 000 t 
Bevegelser

B14 Transport av farlig gods, etter type farlig gods År Millioner tonnkilometer 
Millioner kjøretøy-
kilometer 
Bevegelser

B15 Transport, etter type last År Millioner tonnkilometer 
Millioner kjøretøy-
kilometer 
Bevegelser

Merknad 1 Med mindre noe annet er angitt, er tabellene inndelt etter innberettende stat.

Merknad 2 Følgende beregnes internt for samtlige tabeller:

1 000 t 
Millioner tonnkilometer 
Millioner kjøretøykilometer (med/uten last) 
Bevegelser (med/uten last) 
Antall kjøretøyposter som inngår i beregningen av feltverdien

Denne kolonnen angir hvilke opplysninger som normalt er tilgjengelige for brukere. Andre opplysninger kan spres på forespørsel fra brukere.

Avhengig av brukernes behov kan tabellene baseres på variabler for turen (opplysninger fra A2-datasett) eller på variabler for godset (opplysninger 
fra A3-datasett) (se forordning (EF) nr. 1172/98). Bevegelser klassifiseres derfor enten som antall turer eller som antall enkelttransportoppdrag. 
Transittbevegelser klassifiseres som det.

Merknad 3 Oppdragstype inndeles på følgende måte:
— Innenlands tur: både laste- og lossested ligger i den innberettende staten.
— Internasjonal tur: lastested og/eller lossested ligger i andre stater enn den innberettende staten (=summen av følgende fire kategorier) 

(hvorav)
— utgående transport (varer lastes i den innberettende staten): turen starter i den innberettende staten og avsluttes et annet 

sted
— inngående transport (varer losses i den innberettende staten): turen starter et annet sted og avsluttes i den innberettende 

staten
— tredjestatstransport: tur mellom to stater hvorav ingen er den innberettende staten
— kabotasje: tur mellom to steder i en annen stat enn den innberettende staten.

Merknad 4 Tabellens oppstilling er vist i del E i dette vedlegg.
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C. Kabotasjetabeller

 For å kunne framskaffe opplysninger om kabotasje som tilsvarer dem som er tilgjengelige etter rådsforordning (EF) 
nr. 3118/93(2), kan følgende sett med tabeller og undertabeller spres:

Beskrivelse Periode Enhet

C1 Kabotasje utført av transportører fra de enkelte innberettende stater, etter innberettende 
stat 

År Tonnkilometer

C2 Kabotasje utført av transportører fra alle innberettende stater, etter stat der kabotasjen 
finner sted

År Tonnkilometer

C3 Kabotasje etter innberettende stat og stat der kabotasjen finner sted År Tonnkilometer

D. Tabeller for medlemsstatenes nasjonale myndigheter

 For at de nasjonale myndigheter i andre medlemsstater enn den innberettende staten skal kunne utarbeide statistikk 
over veitransportoppdrag på sitt territorium, kan følgende aggregerte datafiler gjøres tilgjengelige for nasjonale 
myndigheter:

Beskrivelse Periode Sammenlagt etter nivå Enheter(1)

D1 Transportoppdrag på nasjonalt plan 
(med last)

År — Innberettende stat
— Lastestat
— Lossestat
— Type gods

Tonn 
Tonnkilometer 
Kjøretøykilometer 
Bevegelser 
Antall kjøretøyposter

D2 Transportoppdrag på nasjonalt plan 
(uten last)

År — Innberettende stat
— Opprinnelsesstat
— Bestemmelsesstat

Kjøretøykilometer 
Bevegelser 
Antall kjøretøyposter

D3 Transportoppdrag på regionalt plan 
(med last)

År — Innberettende stat
— Opprinnelsesstat
— Bestemmelsesstat

Tonn 
Tonnkilometer 
Kjøretøykilometer 
Bevegelser 
Antall kjøretøyposter

D4 Transportoppdrag på regionalt plan 
(uten last)

År — Innberettende stat
— Opprinnelsesstat
— Bestemmelsesstat

Kjøretøykilometer 
Bevegelser 
Antall kjøretøyposter

D5 Transittransport (turer med og uten 
last)

År — Transittstat
— Innberettende stat
— Med/uten last

Tonn 
Bevegelser 
Antall kjøretøyposter

(1) Bevegelser kan vise enten til antall turer eller til antall enkelttransportoppdrag.

Avhengig av brukernes behov kan de nivåer og enheter som brukes i tabellene for medlemsstatenes nasjonale 
myndigheter, omfatte tilleggsvariabler som omfattes av innsamlingen av opplysninger i samsvar med forordning (EF) 
nr. 1172/98, forutsatt at medlemsstatene samtykker.

(1) EFT L 279 av 12.11.1993, s. 1.
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E.  Sammendrag av virksomhet etter oppdragstype og transporttype

 Innberettende stat:

 År.............../Kvartal....................

Oppdragstype

For egen regning For annens regning Sammenlagt

Tonn Tonnkm
Kjøre-
tøykm

Tonn Tonnkm
Kjøre-
tøykm

Tonn Tonnkm
Kjøre-
tøykm

Tur med last

Innenlands tur

Internasjonal tur

Varer lastet i innberettende stat

Varer losset i innberettende stat

Tredjestatstransport

Kabotasje

Alle internasjonale turer med last

Alle turer med last

Tur uten last

Innenlands tur

Internasjonal tur

Alle turer uten last


