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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 285 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(1) og

 ut fra følgende betraktninger:

1) Innlands vannveier er en viktig del av Fellesskapets 
transportnett, og et av målene for den felles transportpolitikk 
er å fremme transport på innlands vannveier, både for å 
bedre den økonomiske effektiviteten og for å minske 
energiforbruket og transportens innvirkning på miljøet, 
som beskrevet i Kommisjonens hvitbok: Europeisk 
transportpolitikk fram mot 2010 – tid for valg.

2) Kommisjonen trenger statistikk over godstransport på 
innlands vannveier for å overvåke og utvikle den felles 
transportpolitikk samt transportdelen av regionpolitikken 
og politikken som gjelder transeuropeiske nett.

3) Statistikk over transport på innlands vannveier har blitt 
samlet inn i samsvar med rådsdirektiv 80/1119/EØF 
av 17. november 1980 om statistiske oppgaver over 
godstransport på innlands vannveier(2), som ikke lenger 
svarer til behovene på dette området. Direktivet bør derfor 
erstattes med en ny rettsakt som utvider virkeområdet og 
bedrer effektiviteten.

4) Direktiv 80/1119/EØF bør derfor oppheves.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 264 av 25.9.2006, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2007 av 27. april 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 38, 9.8.2007, s. 43.

(1) Europaparlamentsuttalelse av 17. januar 2006 (ennå ikke offentliggjort i 
EUT) og rådsbeslutning av 24. juli 2006.

(2) EFT L 339 av 15.12.1980, s. 30. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten 
av 2003.

5) Det bør samles inn fellesskapsstatistikk over alle 
transportmåter i henhold til felles begreper og standarder 
for å oppnå størst mulig sammenlignbarhet mellom 
transportmåtene.

6) Transport på innlands vannveier forekommer ikke i 
alle medlemsstatene, og denne forordnings virkemåte 
er derfor begrenset til de medlemsstatene der denne 
transportmåten forekommer.

7) Ettersom målet for denne forordning, som er å fastsette 
felles statistikkstandarder som gjør det mulig å 
utarbeide harmoniserte data, ikke kan nås i tilstrekkelig 
grad av medlemsstatene og derfor bedre kan nås på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 
5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel går dette vedtak ikke lenger enn det som 
er nødvendig for å nå dette målet.

8) Rådsforordning (EF) nr. 322/97 av 17. februar 1997 om 
fellesskapsstatistikker(3) utgjør en referanseramme for 
bestemmelsene fastsatt i denne forordning.

9) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne 
forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(4).

10) Komiteen for statistikkprogrammet nedsatt ved 
rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom(5) er blitt rådspurt 
i samsvar med artikkel 3 i nevnte beslutning —

(3) EFT L 52 av 22.2.1997, s. 1. Forordningen endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(4) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Vedtaket endret ved vedtak 2006/512/EF 
(EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11).

(5) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1365/2006

av 6. september 2006

om statistikk over godstransport på innlands vannveier og om oppheving av rådsdirektiv 80/1119/EØF(*)
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

Ved denne forordning fastsettes felles regler for utarbeiding av 
fellesskapsstatistikk over transport på innlands vannveier.

Artikkel 2

Virkeområde

1. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen (Eurostat) 
data om transport på innlands vannveier på deres nasjonale 
territorium.

2. Medlemsstater der den samlede mengden gods som 
årlig transporteres på innlands vannveier i nasjonal eller 
internasjonal transport eller transittransport, overskrider én 
million tonn, skal oversende dataene nevnt i artikkel 4 nr 1.

3. Som unntak fra nr. 2 skal medlemsstater der det ikke 
er internasjonal transport eller transittransport på innlands 
vannveier, men der den samlede mengden gods som årlig 
transporteres på innlands vannveier i nasjonal transport, 
overskrider én million tonn, oversende bare de dataene som er 
nevnt i artikkel 4 nr. 2.

4. Denne forordning får ikke anvendelse på

a) godstransport med fartøyer på under 50 dødvekttonn,

b) fartøyer som hovedsakelig benyttes til passasjertransport,

c) ferger,

d) fartøyer som utelukkende benyttes til ikke-kommersielle 
formål av havnemyndigheter og offentlige myndigheter,

e) fartøyer som utelukkende benyttes til bunkring og lagring,

f) fartøyer som ikke benyttes til godstransport, for eksempel 
fiskefartøyer, mudringsprammer, flytende verksteder, 
husbåter og lystfartøyer.

Artikkel 3

Definisjoner

I denne forordning menes med:

a) «innlands vannvei» en vannstrekning, som ikke er del av 
et hav, der fartøyer med en transportkapasitet på minst 
50 tonn kan seile med normal last. Termen omfatter både 
seilbare elver og innsjøer og seilbare kanaler,

b) «fartøy for fart på innlands vannveier» et fartøy til 
godstransport eller offentlig passasjertransport på innlands 
vannveier,

c) «fartøyets nasjonalitet» den stat der fartøyet for fart på 
innlands vannveier er registrert.

Artikkel 4

Datainnsamling

1. Data skal samles inn i samsvar med tabellene fastsatt i 
vedlegg A-D.

2. I tilfellet nevnt i artikkel 2 nr. 3 skal data samles inn i 
samsvar med tabellen fastsatt i vedlegg E.

3. I denne forordning skal gods klassifiseres i samsvar med 
vedlegg F.

Artikkel 5

Overføring av data

1. Den første observasjonsperioden skal begynne 
1. januar 2007. Overføring av data skal skje så snart som mulig 
og ikke senere enn fem måneder etter utløpet av den relevante 
observasjonsperioden.

2. I de første tre årene denne forordning får anvendelse 
kan fristen for overføring av data nevnt i nr. 1 forlenges etter 
framgangsmåten nevnt i artikkel 10 nr. 2. Den lengste fristen 
for overføring, herunder en eventuell forlengelse, skal ikke 
være lengre enn åtte måneder.

Forlengelser av fristen for overføring er omhandlet i 
vedlegg G.

Artikkel 6

Spredning

Fellesskapsstatistikk utarbeidet på grunnlag av dataene nevnt 
i artikkel 4 skal spres med samme hyppighet som den som 
gjelder for medlemsstatenes overføring av data.

Artikkel 7

Dataenes kvalitet

1. Kommisjonen (Eurostat) skal, etter framgangsmåten 
nevnt i artikkel 10 nr. 2, utvikle og offentliggjøre metodekrav 
og –kriterier som skal sikre kvaliteten på de framlagte 
dataene.

2. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 
sikre kvaliteten på de dataene som overføres.
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3. Kommisjonen (Eurostat) skal vurdere kvaliteten på de 
overførte dataene. Medlemsstatene skal framlegge en rapport 
for Kommisjonen (Eurostat) med opplysninger og data som 
er nødvendige for å kontrollere kvaliteten på de overførte 
dataene.

Artikkel 8

Rapport om gjennomføring

Kommisjonen skal innen 15. oktober 2009 og etter samråd 
med Komiteen for statistikkprogrammet framlegge en rapport 
for Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen av 
denne forordning. Rapporten skal særlig inneholde

a) en vurdering av den nytte Fellesskapet, medlemsstatene 
samt leverandører og brukere av statistiske opplysninger 
kan ha av den utarbeidede statistikken, sett i forhold til 
kostnadene ved å utarbeide den,

b) en vurdering av kvaliteten på den utarbeidede 
statistikken og

c) en fastsettelse av områder der det på bakgrunn av oppnådde 
resultater kan være nødvendig med forbedringer og 
endringer.

Artikkel 9

Gjennomføringstiltak

Gjennomføringstiltakene for denne forordning, herunder tiltak 
som tar hensyn til den økonomiske og tekniske utvikling, skal 
fastsettes etter framgangsmåten nevnt i artikkel 10 nr. 2. Slike 
tiltak skal omfatte

a) tilpasning av terskelen for statistisk dekning av transport 
på innlands vannveier (artikkel 2),

b) tilpasning av definisjonene og vedtakelse av ytterligere 
definisjoner (artikkel 3),

c) tilpasning av virkeområdet for datainnsamlingen og av 
innholdet i vedleggene (artikkel 4),

d) regler for overføring av data til Kommisjonen (Eurostat), 
herunder standarder for utveksling av data (artikkel 5),

e) regler for Kommisjonens (Eurostats) spredning av resultater 
(artikkel 6),

f) utvikling og offentliggjøring av metodekrav og -kriterier 
(artikkel 7).

Artikkel 10

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for 
statistikkprogrammet, nedsatt ved artikkel 1 i beslutning 
89/382/EØF, Euratom.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 11

Overgangsbestemmelser og oppheving

1. Medlemsstatene skal framlegge statistiske resultater for 
2006 i samsvar med direktiv 80/1119/EØF.

2. Direktiv 80/1119/EØF oppheves med virkning fra 
1. januar 2007.

Artikkel 12

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 6. september 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet
 J. BORRELL FONTELLES P. LEHTOMÄKI

 President  Formann
_________
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VEDLEGG A

Tabell A1. Godstransport etter varetype (årlige data)

Elementer Koding Nomenklatur Enhet

Tabell To alfanumeriske tegn A1

Innberettende stat To bokstaver ISO-landkode

År Firesifret åååå

Lastestat/-region To bokstaver eller fire alfa-
numeriske tegn

ISO-landkode eller NUTS II

Lossestat/-region To bokstaver eller fire alfa-
numeriske tegn

ISO-landkode eller NUTS II

Transporttype Ensifret 1 = nasjonal

2 = internasjonal (unntatt 
transitt)

3 = transitt

Vareslag Tosifret NST 2000

Emballasje Ensifret 1 = varer i containere

2 = varer som ikke er i 
containere

Transporterte tonn tonn

Tonn-km tonn-km
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VEDLEGG B

Tabell B1. Transport etter fartøyets nasjonalitet og type (årlige data)

Elementer Koding Nomenklatur Enhet

Tabell To alfanumeriske tegn B1

Innberettende stat To bokstaver ISO-landkode

År Firesifret åååå

Lastestat/-region To bokstaver 
eller fire alfanumeriske 
tegn

ISO-landkode eller NUTS II

Lossestat/-region To bokstaver 
eller fire alfanumeriske 
tegn

ISO-landkode eller NUTS II

Transporttype Ensifret 1 = nasjonal

2 = internasjonal (unntatt 
transitt)

3 = transitt

Type fartøy Ensifret 1 = motordrevet lekter

2 = lekter som ikke er 
motordrevet

3 = motordrevet tanklekter

4 = tanklekter som ikke er 
motordrevet

5 = andre fartøyer til 
godstransport

Fartøyets nasjonalitet To bokstaver ISO-landkode

Transporterte tonn tonn

Tonn-km tonn-km

Tabell B2. Fartøytrafikk (årlige data)

Elementer Koding Nomenklatur Enhet

Tabell To alfanumeriske tegn B2

Innberettende stat To bokstaver ISO-landkode

År Firesifret åååå

Antall lastede fartøyer fartøyer

Antall tomme fartøyer fartøyer

Fartøy-km (lastede fartøyer) fartøy-km

Fartøy-km (tomme fartøyer) fartøy-km

Merknad: Det er valgfritt å sende inn dataene nevnt i tabell B2.
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VEDLEGG C

Tabell C1. Containertransport etter varetype (årlige data)

Elementer Koding Nomenklatur Enhet

Tabell To alfanumeriske tegn C1

Innberettende stat To bokstaver ISO-landkode

År Firesifret åååå

Lastestat/-region To bokstaver 
eller fire alfanumeriske 
tegn

ISO-landkode eller NUTS 2

Lossestat/-region To bokstaver 
eller fire alfanumeriske 
tegn

ISO-landkode eller NUTS 2

Transporttype Ensifret 1 = nasjonal

2 = internasjonal (unntatt 
transitt)

3 = transitt

Containerstørrelse Ensifret 1 = fraktenheter på 20′

2 = fraktenheter på 40′

3 = fraktenheter på > 20′ og 
< 40′

4 = fraktenheter på > 40′

Lastestatus Ensifret 1 = lastede containere

2 = tomme containere

Varetype Tosifret NST 2000

Transporterte tonn(*) tonn

Tonn-km(*) tonn-km

TEU TEU

TEU-km TEU-km

(*) Bare for lastede containere.
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VEDLEGG D

Tabell D1. Transport etter fartøyets nasjonalitet (kvartalsvise data)

Elementer Koding Nomenklatur Enhet

Tabell To alfanumeriske tegn D1

Innberettende stat To bokstaver ISO-landkode

År Firesifret åååå

Kvartal To alfanumeriske tegn Q1, Q2, Q3 eller Q4

Transporttype Ensifret 1 = nasjonal

2 = internasjonal (unntatt 
transitt)

3 = transitt

Fartøyets nasjonalitet To bokstaver ISO-landkode

Transporterte tonn tonn

Tonn-km tonn-km

Tabell D2. Containertransport etter fartøyets nasjonalitet (kvartalsvise data)

Elementer Koding Nomenklatur Enhet

Tabell To alfanumeriske tegn D2

Innberettende stat To bokstaver ISO-landkode

År Firesifret åååå

Kvartal To alfanumeriske tegn Q1, Q2, Q3 eller Q4

Transporttype Ensifret 1 = nasjonal

2 = internasjonal (unntatt 
transitt)

3 = transitt

Fartøyets nasjonalitet To bokstaver ISO-landkode

Lastestatus Ensifret 1 = lastede containere

2 = tomme containere

Transporterte tonn(*) tonn

Tonn-km(*) tonn-km

TEU TEU

TEU-km TEU-km

(*) Bare for lastede containere.
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VEDLEGG E

Tabell E1. Godstransport (årlige data)

Elementer Koding Nomenklatur Enhet

Tabell To alfanumeriske tegn E1

Innberettende stat To bokstaver ISO-landkode

År Firesifret åååå

Transporterte tonn i alt tonn

Transporterte tonn-km i alt tonn-km
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VEDLEGG F

Varenomenklatur

NST -2000

NST-2000- grupper Varebeskrivelse
Tilsvarende produkter i 

CPA- hovedgrupper

01 Produkter fra jordbruk, jakt og skogbruk; fisk og andre 
fiskeprodukter

01, 02, 05

02 Kull og lignitt; torv; råolje og naturgass; uran og thorium 10, 11, 12

03 Metallholdig malm og andre produkter fra bryting og utvinning 13, 14

04 Nærings- og nytelsesmidler 15, 16

05 Tekstiler og tekstilprodukter; lær og lærprodukter 17, 18, 19

06 Tre og produkter av tre og kork (unntatt møbler); varer av strå og 
flettematerialer; papirmasse, papir og papirprodukter; trykksaker 
og innspilte opptak

20, 21, 22

07 Koks, raffinerte petroleumsprodukter og kjernebrensel 23

08 Kjemikalier, kjemiske produkter og kunstige og syntetiske fibrer; 
gummi- og plastprodukter

24, 25

09 Andre ikke-metallholdige mineralprodukter 26

10 Metaller metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 27, 28

11 Maskiner og utstyr i.e.n.; kontor- og datamaskiner; elektriske maskiner 
og apparater i.e.n.; radio-, fjernsyns- og kommunikasjonsutstyr; 
medisinske instrumenter, presisjonsinstrumenter, og optiske 
instrumenter; klokker og ur

29, 30, 31, 32, 33

12 Transportutstyr 34, 35

13 Møbler, andre ferdigvarer i.e.n. 36

14 Sekundærråstoffer, kommunalt avfall og annet avfall som ikke er 
ellers er nevnt i CPA

37 + kommunalt avfall 
(som oppføring i CPA- 
hovedgruppe 90) og 
annet avfall som ikke 
ellers er nevnt i CPA

15 Post, pakker

Merknad: Denne posisjonen brukes vanligvis til gods som 
transporteres av postvesen og spesialiserte budtjenester i NACE 
Rev. 1 hovedgruppe 64.

16 Utstyr og materiell som brukes til godstransport

Merknad: Denne posisjonen omfatter for eksempel tomme 
containere, paller, esker, kasser og rullebur. Den omfatter også 
kjøretøyer som er lastet med varer dersom nevnte kjøretøy fraktes 
på et annet kjøretøy.

At det finnes en kode for denne typen materiell er ikke avgjørende for 
om slikt materiell skal anses som ‹‹varer››; dette avhenger av hvilke 
regler som gjelder for datainnsamling for hver transportmåte.
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NST-2000- grupper Varebeskrivelse
Tilsvarende produkter i 

CPA- hovedgrupper

17 Varer som flyttes i forbindelse med flytting av husholdninger 
eller kontorer; bagasje som transporteres atskilt fra passasjerene; 
motorkjøretøyer som flyttes for reparasjon; andre ikke-
markedsrettede varer i.e.n.

18 Samlastet gods: Ulike varetyper som transporteres sammen

Merknad: Denne posisjonen brukes når det ikke anses som 
hensiktsmessig å fordele varene på gruppe 01-16.

19 Uidentifiserbare varer: Varer som av en eller annen grunn ikke kan 
identifiseres og derfor ikke kan fordeles på gruppe 01-16

Merknad: Denne posisjonen omfatter varer i tilfeller der den 
innberettende enheten ikke har opplysninger om hvilken varetype 
som transporteres.

20 Andre varer i.e.n.

Merknad: Denne posisjonen omfatter alt som ikke kan fordeles 
under gruppe 01-19. Ettersom gruppe 01-19 skal omfatte alle 
tenkelige kategorier av godstransport, bør bruk av gruppe 20 anses 
som uvanlig og kan gjøre det nødvendig ytterligere å kontrollere 
opplysningene som oppgis under denne posisjonen.
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VEDLEGG G

Forlengelse av fristen for overføring (artikkel 5 nr. 2)

Medlemsstat Forlenget frist for overføring etter 
utløpet av observasjonsperioden

Det siste året det gis forlenget frist for

Belgia Åtte måneder 2009


