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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,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og 

ut fra følgende betraktninger:

1) Statistiske opplysninger om handelsstrømmen mellom 
medlemsstatene og tredjestater er av avgjørende betydning 
for Fellesskapets økonomiske politikk og handelspolitikk 
og viktige for å kunne analysere markedsutviklingen 
for enkeltvarer. Innsynet i statistikksystemet bør 
forbedres slik at det lettere kan tilpasses endringer i 
det administrative miljøet og oppfylle nye brukerkrav. 
Rådsforordning (EF) nr. 1172/95 av 22. mai 1995 
om statistikk over Fellesskapet og medlemsstatenes 
varehandel med tredjestater(3) bør derfor erstattes med en 
ny forordning i samsvar med kravene fastsatt i traktatens 
artikkel 285 nr. 2.

2) Statistikken over handelen med tredjestater bygger 
på opplysninger fra tolldeklarasjoner, som fastsatt i 
rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 av 12. oktober 1992 
om innføring av Fellesskapets tollkodeks(4) (heretter 
kalt «tollkodeksen»). Utviklingen i den europeiske 
integrasjonsprosessen og de påfølgende endringene i 
tollklareringen, herunder enkeltgodkjenninger for bruk av 
den forenklede deklarasjonen eller prosedyren for lokal 
klarering samt sentralisert klarering, som vil følge av den 
pågående prosessen for modernisering av tollkodeksen 
som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 450/2008 av 23. april 2008 om fastsettelse av 
Fellesskapets tollkodeks (den moderniserte tollkodeks)(5) 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 152 av 16.6.2009, s. 23, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 105/2011 av 30. september 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 65 av 1.12.2011, s. 17.

(1) EUT C 70 av 15.3.2008, s. 1.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 23. september 2008 (ennå ikke offentliggjort 

i EUT), Rådets felles holdning av 16. februar 2009 (EUT C 75 E av 
31.3.2009, s. 58) og Europaparlamentets holdning av 2. april 2009 (ennå 
ikke offentliggjort i EUT).

(3) EFT L 118 av 25.5.1995, s. 10.
(4) EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1.
(5) EUT L 145 av 4.6.2008, s. 1.

(heretter kalt «den moderniserte tollkodeks»), fordrer 
en rekke endringer. Særlig gjør de det nødvendig å 
tilpasse måten statistikken over handelen med tredjestater 
utarbeides på, revurdere begrepene importmedlemsstat 
og eksportmedlemsstat og angi datakilden for utarbeiding 
av fellesskapsstatistikk mer presist.

3) Forenklede tollformaliteter og tollkontroller i 
henhold til den moderniserte tollkodeks kan føre til at 
tolldeklarasjoner ikke er tilgjengelige. For at statistikken 
over handelen med tredjestater skal være komplett, bør 
det vedtas tiltak som sikrer at markedsdeltakerne som drar 
nytte av forenklingen, leverer statistiske opplysninger.

4) I henhold til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 70/2008/
EF av 15. januar 2008 om et papirløst miljø for toll og 
handel(6) skal det opprettes et elektronisk tollsystem 
for utveksling av opplysninger i tolldeklarasjoner. 
For å registrere de fysiske varestrømmene mellom 
medlemsstatene og tredjestater og sikre at opplysninger 
om import og eksport er tilgjengelig i den berørte 
medlemsstaten, er det nødvendig med avtaler mellom 
tollmyndighetene og statistikkmyndighetene, og disse bør 
angis nærmere. Dette gjelder også regler om utveksling 
av opplysninger mellom medlemsstatenes myndigheter. 
Dette systemet for utveksling av opplysninger bør i størst 
mulig grad baseres på tollmyndighetenes infrastruktur.

5) For å kunne henføre Fellesskapets eksport og import 
på den aktuelle medlemsstat, trengs opplysninger om 
«bestemmelsesmedlemsstat» når det gjelder import, 
og om «faktisk eksportmedlemsstat» når det gjelder 
eksport. På mellomlang sikt bør disse medlemsstatene 
bli importmedlemsstater og eksportmedlemsstater i 
statistikken over handelen med tredjestater.

6) I denne forordning bør varer for handel med tredjestater 
klassifiseres i samsvar med Den kombinerte nomenklatur 
opprettet ved rådsforordning (EØF) nr. 2658/87 av 
23. juli 1987 om toll- og statistikknomenklaturen og om 
den felles tolltariff(7) (heretter kalt «Den kombinerte 
nomenklatur»).

(6) EUT L 23 av 26.1.2008, s. 21.
(7) EFT nr. 256 av 7.9.1987, s. 1.
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7) For å imøtekomme Den europeiske sentralbanks og 
Kommisjonens behov for opplysninger om euroens 
andel av internasjonal varehandel, bør det ved import 
og eksport rapporteres aggregerte opplysninger om 
faktureringsvaluta.

8) Når det gjelder handelsforhandlinger og det indre markeds 
virkemåte bør Kommisjonen få detaljerte opplysninger 
om preferansebehandling av varer som innføres til 
Fellesskapet.

9) Statistikken over handelen med tredjestater 
inneholder opplysninger som brukes til fastsettelse 
av betalingsbalanse og nasjonalregnskaper. De 
kjennetegn som gjør det mulig å tilpasse statistikken til 
betalingsbalanseformål, bør være del av obligatoriske 
opplysninger og standardopplysninger.

10) Medlemsstatenes statistikk over tollagre og frisoner 
er ikke omfattet av harmoniserte bestemmelser. Det er 
imidlertid fortsatt mulig å utarbeide slik statistikk for 
nasjonale formål.

11) Medlemsstatene bør gi Eurostat årlige aggregerte 
opplysninger om handelen fordelt etter 
virksomhetskjennetegn, noe som blant annet vil gjøre 
det mulig å analysere hvordan europeiske foretak 
fungerer i en globalisert verden. Forbindelsen mellom 
foretaksstatistikk og handelsstatistikk opprettes ved å 
knytte sammen opplysningene om importør og eksportør 
på tolldeklarasjonen med opplysningene som kreves i 
henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 177/2008 av 20. februar 2008 om fastsettelse av en 
felles ramme for foretaksregistre for statistisk bruk(1).

12) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 
av 11. mars 2009 om europeisk statistikk(2) utgjør 
referanserammen for bestemmelsene fastsatt i denne 
forordning. Ettersom opplysningene om varehandelen 
har et svært høyt detaljnivå, kreves imidlertid særlige 
fortrolighetsregler dersom denne statistikken skal være 
relevant.

13) Oversendelsen av fortrolige statistiske opplysninger 
omfattes av reglene fastsatt i forordning (EF) 
nr. 223/2009 og rådsforordning (Euratom, EØF) 
nr. 1588/90 av 11. juni 1990 om oversendelse av fortrolige 
statistiske opplysninger til De europeiske fellesskaps 
statistikkontor(3). Tiltak som treffes i samsvar med nevnte 

(1) EUT L 61 av 5.3.2008, s. 6.
(2) EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164.
(3) EFT L 151 av 15.6.1990, s. 1.

forordninger, skal sikre fysisk og logisk vern av fortrolige 
opplysninger og forhindre at det skjer en urettmessig 
offentliggjøring eller anvendelse i ikke-statistisk øyemed 
når felleskapsstatistikker utarbeides og formidles.

14) Ved utarbeidingen og spredningen av fellesskapsstatistikk 
i henhold til denne forordning må medlemsstatenes 
og Fellesskapets statistikkmyndigheter overholde 
prinsippene fastsatt i reglene for god praksis innenfor 
europeisk statistikk, som ble vedtatt 24. februar 2005 
av Komiteen for statistikkprogrammet og vedlagt 
kommisjonsrekommandasjonen av 25. mai 2005 om 
medlemsstatenes og Fellesskapets statistikkmyndigheters 
uavhengighet, integritet og ansvar.

15) Det bør utarbeides særskilte bestemmelser som skal gjelde 
inntil tollregelverket er endret slik at tolldeklarasjonen 
inneholder ytterligere opplysninger, og inntil 
fellesskapslovgivningen krever elektronisk utveksling av 
tollopplysninger.

16) Ettersom målet for denne forordning, som er å opprette 
en felles ramme for systematisk utarbeiding av 
fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater, ikke 
kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor 
på grunn av tiltakets omfang og virkninger 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 denne forordning ikke lenger enn det 
som er nødvendig for å nå disse målene.

17) 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 gitt Kommisjonen(4).

18) Kommisjonen bør særlig gis myndighet til å tilpasse 
listen over tollprosedyrer eller tollmessig behandling 
eller bruk som avgjør om det er eksport eller import i 
statistikken over handelen med tredjestater, vedta andre 
eller særlige regler for varer eller varebevegelser som 
av metodehensyn krever særlige bestemmelser, tilpasse 
listen over varer og varebevegelser som skal unntas fra 
statistikken over handelen med tredjestater, angi hvilke 
andre datakilder enn tolldeklarasjoner som skal brukes 
for registrering av import og eksport av særskilte varer 
eller varebevegelser, angi hvilke statistiske opplysninger, 

(4) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23
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herunder koder, som skal brukes, fastsette krav til 
opplysninger om særlige varer eller varebevegelser, 
fastsette krav til utarbeiding av statistikk, angi 
utvalgenes kjennetegn, fastsette rapporteringsperiode og 
aggregeringsnivå for partnerstater, varer og valutaer og 
tilpasse fristen for oversendelse av statistikk, innhold, 
dekning og vilkår for revisjon av statistikk som allerede 
er oversendt, samt fastsette fristen for oversendelse av 
handelsstatistikk fordelt etter virksomhetskjennetegn 
og faktureringsvaluta. Ettersom disse tiltakene er 
allmenne og har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i denne forordning eller å utfylle den med 
nye ikke-grunnleggende bestemmelser, bør de vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 
fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

Ved denne forordning opprettes en felles ramme for systematisk 
utarbeiding av fellesskapsstatistikk over varehandelen med 
tredjestater (heretter kalt «statistikk over handelen med 
tredjestater»).

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med:

a) «varer» alt løsøre, herunder elektrisk strøm,

b) «Fellesskapets statistikkområde» «Fellesskapets toll-
område» som definert i tollkodeksen, med tillegg av øya 
Helgoland på Forbundsrepublikken Tysklands territorium,

c) «nasjonale statistikkmyndigheter» nasjonale statistik-
kontorer og andre organer som har ansvaret i den enkelte 
medlemsstat for å utarbeide statistikk over handelen med 
tredjestater,

d) «tollmyndigheter» «tollmyndigheter» som definert i toll-
kodeksen,

e) «tolldeklarasjon» «tolldeklarasjon» som definert i toll-
kodeksen,

f) «tollmyndighetenes beslutning» enhver offisiell handling 
fra tollmyndighetene som gjelder godkjente toll-
deklarasjoner, og som har rettsvirkning for en eller flere 
personer.

Artikkel 3

Virkeområde

1. Statistikken over handelen med tredjestater skal registrere 
import og eksport av varer.

Medlemsstatene skal registrere en eksport når en vare forlater 
Fellesskapets statistikkområde i samsvar med en av følgende 
tollprosedyrer eller etter tollmessig behandling eller bruk 
fastsatt i tollkodeksen:

a) eksport,

b) utenlands bearbeiding,

c) gjenutførsel etter enten innenlands bearbeiding eller 
bearbeiding under tollvesenets kontroll.

Medlemsstatene skal registrere en import når en vare føres inn 
på Fellesskapets statistikkområde i samsvar med en av følgende 
tollprosedyrer fastsatt i tollkodeksen:

a) frigivelse for fri omsetning,

b) innenlands bearbeiding,

c) bearbeiding under tollvesenets kontroll.

2. Tiltakene som har som formål å endre ikke-
grunnleggende bestemmelser i denne forordning skal, når det 
gjelder tilpasning av listen over tollprosedyrer eller tollmessig 
behandling eller bruk omhandlet i nr. 1 for å ta hensyn til 
endringer i tollkodeksen eller bestemmelser som skriver seg fra 
internasjonale konvensjoner, vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 11 nr. 3.

3. Av metodehensyn bør visse varer eller varebevegelser 
omfattes av særlige bestemmelser. Dette gjelder industrianlegg, 
skip og luftfartøyer, produkter fra havet, varer som leveres til 
skip og luftfartøyer, delforsendelser, militært materiell, varer 
som leveres til eller fra offshoreinstallasjoner, romfartøyer, 
elektrisk kraft og gass og avfallsprodukter (heretter kalt 
«særlige varer eller varebevegelser»).

Tiltakene som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i denne forordning, herunder ved å utfylle den, 
skal, når det gjelder særlige varer og varebevegelser og andre 
eller særlige bestemmelser som gjelder for dem, vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 
artikkel 11 nr. 3.
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4. Av metodehensyn skal visse varer eller varebevegelser 
unntas fra statistikk over handelen med tredjestater. 
Dette gjelder monetært gull og lovlige betalingsmidler, 
varer som skal benyttes til diplomatiske eller tilsvarende 
formål, varebevegelser mellom importmedlemsstaten og 
eksportmedlemsstaten og deres nasjonale væpnede styrker 
stasjonert utenlands samt visse varer som erverves eller 
disponeres av fremmede væpnede styrker, særlige varer som 
ikke inngår i en kommersiell transaksjon, varebevegelser som 
omfatter utskytingsutstyr for satellitter før utskyting i rommet, 
varer til og etter reparasjon, varer til eller etter midlertidig 
bruk, varer brukt som bærere av særskilt tilpasset informasjon 
og nedlastet informasjon samt varer deklarert muntlig til 
tollmyndighetene og som enten er av kommersiell art, forutsatt 
at deres verdi ikke overstiger den statistiske terskelverdi på 
EUR 1000 eller 1000 kg nettovekt, eller av ikke-kommersiell 
art.

Tiltakene som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i denne forordning, herunder ved å utfylle den, 
skal, når det gjelder utelukkelse av varer eller varebevegelser 
fra statistikken over handelen med tredjestater, vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 
artikkel 11 nr. 3.

Artikkel 4

Datakilder

1. Datakilden for registrering av import og eksport av varer 
omhandlet i artikkel 3 nr. 1 skal være tolldeklarasjonen, med 
de eventuelle tillegg eller endringer av statistiske opplysninger 
som følger av beslutninger tollmyndighetene måtte ha truffet i 
den anledning.

2. Dersom en ytterligere forenkling av tollformaliteter og 
tollkontroller i henhold til artikkel 116 i den moderniserte 
tollkodeks fører til at tollmyndighetene ikke har tilgang 
til opplysninger om import og eksport av varer, skal den 
markedsdeltaker som innrømmes forenkling, levere statistiske 
opplysninger i henhold til artikkel 5 i denne forordning.

3. Medlemsstatene kan fortsette å benytte andre 
datakilder for utarbeiding av sine nasjonale statistikker inntil 
gjennomføringsdatoen for ordningen for gjensidig elektronisk 
datautveksling omhandlet i artikkel 7 nr. 2.

4. For særlige varer eller varebevegelser som omhandlet 
i artikkel 3 nr. 3 kan andre datakilder enn tolldeklarasjonen 
benyttes.

5. Tiltakene som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i denne forordning, herunder ved å utfylle den, 
skal, når det gjelder datainnsamlingen i samsvar med nr. 2 og 4, 
vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 
nevnt i artikkel 11 nr. 3. Disse tiltakene skal i størst mulig grad 
ta hensyn til behovet for å opprette et effektivt system som 
minimerer den administrative byrden for markedsdeltakere og 
myndigheter.

Artikkel 5

Statistiske opplysninger

1. Medlemsstatene skal innhente følgende datasett fra 
opplysningene om import og eksport omhandlet i artikkel 3 
nr. 1:

a) handelsstrøm (import, eksport).

b) månedlig referanseperiode,

c) varenes statistiske verdi ved importmedlemsstatens eller 
eksportmedlemsstatens nasjonale grense,

d) mengde uttrykt i nettovekt og i en annen enhet, dersom det 
er angitt på tolldeklarasjonen,

e) den næringsdrivende, dvs. importør/mottaker ved import 
og eksportør/avsender ved eksport,

f) importmedlemsstaten eller eksportmedlemsstaten, dvs. den 
medlemsstat der tolldeklarasjonen inngis, dersom det er 
angitt på tolldeklarasjonen:

i)  ved import, bestemmelsesmedlemsstaten,

ii)  ved eksport, den faktiske eksportmedlemsstaten,

g) partnerstatene, dvs.:

i) ved import, opprinnelsesstat og avsenderstat,

ii) ved eksport, sist kjente bestemmelsesstat,

h) varene i samsvar med Den kombinerte nomenklatur, dvs.:

i) ved import, varekode i henhold til underposisjonen i 
TARIC,

ii) ved eksport, varekode i henhold til underposisjonen i 
Den kombinerte nomenklatur,

i) koden for tollprosedyren som skal brukes for bestemmelse 
av statistisk framgangsmåte,

j) transaksjonens art, dersom det er angitt på tolldeklarasjonen,

k) preferansebehandling ved import, der slik er innrømmet av 
tollmyndighetene,

l) faktureringsvaluta, dersom det er angitt på tolldeklarasjonen,

m) transportmåte, med opplysninger om

i) transportmåte ved grensen,

ii) transportmåte innenlands,

iii) containeren.
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2. Tiltakene som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i denne forordning ved å utfylle den, skal, når det 
gjelder nærmere spesifisering av opplysningene omhandlet i 
nr. 1 i denne artikkel, herunder kodene som skal brukes, vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt 
i artikkel 11 nr. 3.

3. Om ikke annet er angitt, og med forbehold for tollregel-
verket, skal disse opplysningene finnes i tolldeklarasjonen.

4. For særlige varer eller varebevegelser som omhandlet i 
artikkel 3 nr. 3 og for de opplysninger som skal gis i samsvar 
med artikkel 4 nr. 2, kan det kreves begrensede datasett.

Tiltakene som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i denne forordning ved å utfylle den, skal, 
når det gjelder disse begrensede datasettene, vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 
artikkel 11 nr. 3.

Artikkel 6

Utarbeiding av statistikk over handelen med tredjestater

1. Medlemsstatene skal for hver månedlige referanseperiode 
utarbeide statistikk over import og eksport av varer, uttrykt i 
verdi og mengde etter

a) varekode,

b) import-/eksportmedlemsstat,

c) partnerstat,

d) statistisk framgangsmåte,

e) transaksjonens art,

f) preferansebehandling ved import,

g) transportmåte.

Gjennomføringsbestemmelser for utarbeidingen av statistikk 
kan fastsettes av Kommisjonen etter framgangsmåten 
omhandlet i artikkel 11 nr. 2.

2. Medlemsstatene skal utarbeide årlig handelsstatistikk 
etter virksomhetskjennetegn, dvs. foretakets økonomiske 
virksomhet i henhold til næringshovedområde eller tosifret 
nivå i standarden for næringsgruppering innen Det europeiske 
fellesskap (NACE) og størrelsesklasse målt i form av antall 
ansatte.

Statistikkene skal utarbeides ved å knytte sammen opplysninger 
om virksomhetskjennetegn registrert i samsvar med forordning 
(EF) nr. 177/2008 med opplysninger om import og eksport 
registrert i samsvar med artikkel 5 nr. 1. For dette formål skal 
nasjonale tollmyndigheter framlegge berørte næringsdrivendes 
identifikasjonsnummer til nasjonale statistikkmyndigheter.

Tiltakene som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i denne forordning ved å utfylle den, skal, når det 
gjelder sammenstillingen av opplysningene og de statistikkene 
som skal utarbeides, vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 11 nr. 3.

3. Annethvert år skal medlemsstatene utarbeide handels-
statistikk fordelt etter faktureringsvaluta.

Medlemsstatene skal utarbeide statistikkene ved bruk av et 
representativt utvalg av opplysninger om import og eksport 
fra tolldeklarasjoner som inneholder opplysninger om 
faktureringsvaluta. Dersom faktureringsvaluta ved eksport ikke 
er tilgjengelig på tolldeklarasjonen, skal det gjennomføres en 
undersøkelse for å få de nødvendige opplysninger.

Tiltakene som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i denne forordning, herunder ved å utfylle den, 
skal, når det gjelder utvalgets kjennetegn, rapporteringsperiode 
og aggregeringsnivå for partnerstater, varer og valutaer, vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt 
i artikkel 11 nr. 3.

4. Medlemsstatene kan beslutte at ytterligere statistikker 
skal utarbeides for nasjonale formål dersom opplysningene er 
tilgjengelige på tolldeklarasjonen.

5. Medlemsstatene skal ikke være forpliktet til å utarbeide 
og oversende til Kommisjonen (Eurostat) statistikk over handel 
med tredjestater dersom det gjelder statistiske opplysninger som 
i henhold til tollkodeksen eller nasjonale instrukser ennå ikke 
er registrert eller ikke lett kan avledes av andre opplysninger 
på tolldeklarasjonen inngitt til deres tollmyndigheter. 
Oversendelse av følgende opplysninger er derfor frivillig for 
medlemsstatene:

a) ved import, bestemmelsesmedlemsstaten,

b) ved eksport, den faktiske eksportmedlemsstaten,

c) transaksjonens art.

Artikkel 7

Datautveksling

1. Uten opphold og senest i løpet av måneden etter 
måneden da tolldeklarasjonene ble mottatt eller ble 
gjenstand for en beslutning fra tollmyndighetene, skal 
nasjonale statistikkmyndigheter innhente opplysninger fra 
tollmyndighetene om import og eksport på grunnlag av 
deklarasjoner som er inngitt til disse myndigheter.

Opplysningene skal omfatte minst de statistiske opplysninger 
som er angitt i artikkel 5, og som i henhold til tollkodeksen 
eller nasjonale instrukser er tilgjengelige på tolldeklarasjonen.
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2. Med virkning fra gjennomføringsdatoen for ordningen 
for gjensidig elektronisk datautveksling skal tollmyndighetene 
sikre at opplysninger om import og eksport oversendes til den 
nasjonale statistikkmyndighet i den medlemsstaten som er 
registrert som:

a) ved import, bestemmelsesmedlemsstaten,

b) ved eksport, den faktiske eksportmedlemsstaten.

Ordningen for gjensidig datautveksling skal gjennomføres 
senest når avdeling I kapittel 2 avsnitt 1 i den moderniserte 
tollkodeks får anvendelse.

3. Gjennomføringsbestemmelsene for oversendelsen 
omhandlet i nr. 2 i denne artikkel kan fastsettes i samsvar med 
framgangsmåten nevnt i artikkel 11 nr. 2.

Artikkel 8

Oversendelse av statistikk over handel med tredjestater til 
Kommisjonen (Eurostat)

1. Medlemsstatene skal oversende statistikkene omhandlet i 
artikkel 6 nr. 1 til Kommisjonen (Eurostat) senest 40 dager etter 
utløpet av hver månedlige referanseperiode.

Medlemsstatene skal sikre at statistikken inneholder 
opplysninger om all import og eksport i vedkommende 
referanseperiode, og at det gjøres justeringer dersom 
opplysningene ikke er tilgjengelige.

Medlemsstatene skal oversende oppdatert statistikk dersom 
statistikk som allerede er oversendt, blir revidert.

Resultatene som medlemsstatene oversender til Kommisjonen 
(Eurostat), skal også omfatte statistiske opplysninger som er 
fortrolige.

Tiltakene som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i denne forordning, herunder ved å utfylle den, 
skal, når det gjelder tilpasning av fristen for oversendelse av 
statistikk, innhold, dekning og vilkår for revisjon av statistikk 
som allerede er oversendt, vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 11 nr. 3.

2. Tiltakene som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i denne forordning ved å utfylle den, skal, når 
det gjelder fristen for oversendelse av handelsstatistikk fordelt 
etter virksomhetskjennetegn som omhandlet i artikkel 6 nr. 2 
og handelsstatistikk fordelt etter faktureringsvaluta som 
omhandlet i artikkel 6 nr. 3, vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 11 nr. 3.

3. Medlemsstatene skal oversende statistikkene elektronisk 
og i samsvar med en utvekslingsstandard. Hvordan resultatene 

skal oversendes i praksis, kan bestemmes i samsvar med 
framgangsmåten omhandlet i artikkel 11 nr. 2.

Artikkel 9

Kvalitetsvurdering

1. I denne forordning får følgende kvalitetskriterier 
anvendelse på statistikkene som skal oversendes:

a) «relevans» viser til i hvilken grad statistikken oppfyller 
brukernes eksisterende og potensielle behov,

b) «nøyaktighet» viser til graden av samsvar mellom 
beregningene og de ukjente sanne verdiene,

c) «aktualitet» viser til tidsrommet mellom tidspunktet da 
opplysningene ble gjort tilgjengelige, og tidspunktet for 
hendelsen eller fenomenet de beskriver,

d) «punktlighet» viser til tidsrommet mellom datoen for 
offentliggjøring av opplysningene og måldatoen (datoen da 
opplysningene skulle ha vært levert),

e) «tilgjengelighet» og «klarhet» viser til på hvilke vilkår 
og måter brukere kan få tilgang til, benytte og tolke 
opplysningene,

f) «sammenlignbarhet» viser til hvor stor betydning 
forskjeller i anvendte statistiske begreper, måleverktøyer 
og målemetoder har når statistikk sammenlignes på tvers 
av geografiske områder, sektorer eller over tid,

g) «sammenheng» viser til i hvilken utstrekning opplysningene 
pålitelig kan kombineres på ulike måter og for ulike 
anvendelser.

2. Medlemsstatene skal hvert år framlegge for Kommisjonen 
(Eurostat) en rapport om kvaliteten på den oversendte 
statistikken.

3. Ved anvendelse av kvalitetskriteriene fastsatt i nr. 1 i 
denne artikkel på statistikk som omfattes av denne forordning, 
skal kvalitetsrapportenes form og struktur fastsettes i samsvar 
med framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 11 
nr. 2.

Kommisjonen (Eurostat) skal vurdere kvaliteten på den 
oversendte statistikken.



4.2.2016 Nr. 7/7EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 10

Spredning av statistikk over handelen med tredjestater

1. På fellesskapsplan skal statistikk over handelen med 
tredjestater utarbeidet i samsvar med artikkel 6 nr. 1 og oversendt 
av medlemsstatene spres av Kommisjonen (Eurostat) oppdelt 
etter minst underposisjonen i Den kombinerte nomenklatur.

Bare dersom en importør eller eksportør anmoder om det, skal 
nasjonale myndigheter i en gitt medlemsstat treffe beslutning 
om hvorvidt dens statistikk over handelen med tredjestater som 
kan gjøre det mulig å identifisere importøren eller eksportøren, 
skal spres, eller om den skal endres på en slik måte at 
spredningen ikke skader fortrolige statistiske opplysninger.

2. Med forbehold for spredning på nasjonalt plan skal 
Kommisjonen (Eurostat) ikke spre detaljerte statistiske 
opplysninger etter underposisjonen i TARIC og preferanser 
dersom dette kan svekke vernet av offentlighetens interesse 
med hensyn til Fellesskapets handels- og landbrukspolitikk.

Artikkel 11

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for statistikk over 
varehandel med tredjestater.

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. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1–4 og 
artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 
det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Artikkel 12

Oppheving

Forordning (EF) nr. 1172/95 oppheves med virkning fra 
1. januar 2010.

Den får fortsatt anvendelse på opplysninger som gjelder 
referanseperioder før 1. januar 2010.

Artikkel 13

Ikrafttredelse

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2010.

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

Utferdiget i Strasbourg, 6. mai 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING J. KOHOUT

 President Formann

_________________________


