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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 471/2009 av 6. mai 2009 om fellesskapsstatistikk over 
handelen med tredjestater og om oppheving av rådsforordning 
(EF) nr. 1172/95(1), særlig artikkel 6 nr. 1, artikkel 7 nr. 3, 
artikkel 8 nr. 3 og artikkel 9 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 471/2009 oppretter en felles ramme 
for systematisk utarbeiding av europeisk statistikk over 
varehandelen med tredjestater.

2) Det er nødvendig å angi framgangsmåtene for utveksling 
av opplysninger mellom tollmyndigheter og nasjonale 
statistikkmyndigheter for å sikre utarbeiding av komplett 
statistikk over handelen med tredjestater.

3) Det bør fastsettes bestemmelser om utarbeiding av 
månedlige statistikker for å innhente harmoniserte og 
sammenlignbare resultater fra alle medlemsstatene, 
herunder regler for justeringer ved forsinkede eller 
ufullstendige opplysninger og opplysninger som omfattes 
av fortrolighetsbestemmelser.

4) For å kunne vurdere kvaliteten på statistikken som 
innberettes til Kommisjonen (Eurostat), er det nødvendig 
med gjennomføringstiltak for kvalitetsrapportens form og 
struktur.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikk over varehandel med 
tredjestater —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Bestemmelser om datautveksling mellom tollmyndigheter 
og nasjonale statistikkmyndigheter

1. Nasjonale tollmyndigheter skal, uten opphold og senest i 
løpet av måneden etter måneden da tolldeklarasjonene ble mottatt 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 3.2.2010, s. 4, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/2011 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. 19.

(1) EUT L 152 av 16. juni.2009, s. 23.

eller ble gjenstand for en beslutning fra tollmyndighetene, 
framlegge for sine nasjonale statistikkmyndigheter opplysninger 
om import og eksport på grunnlag av tolldeklarasjoner som er 
inngitt til dem.

2. Med virkning fra gjennomføringsdatoen for ordningen 
for gjensidig elektronisk datautveksling i henhold til artikkel 
7 nr. 2 i forordning (EF) nr. 471/2009 skal tollmyndighetene 
oversende daglige kopier av opplysningene i tolldeklarasjonene 
som er inngitt til dem, til tollmyndigheten i den medlemsstaten 
som er registrert som

a) ved import, bestemmelsesmedlemsstaten,

b) ved eksport, den faktiske eksportmedlemsstaten.

Tollmyndigheten i bestemmelsesmedlemsstaten ved import 
og den faktiske eksportmedlemsstaten ved eksport skal, 
uten opphold og senest i løpet av måneden etter måneden 
da tolldeklarasjonene ble mottatt eller ble gjenstand for en 
beslutning fra tollmyndighetene, framlegge opplysninger om 
import og eksport på grunnlag av disse tolldeklarasjonene for 
sine nasjonale statistikkmyndigheter.

3. Tollmyndighetene skal framlegge for sine nasjonale 
statistikkmyndigheter reviderte opplysninger om import og 
eksport dersom allerede oversendte statistiske opplysninger 
rettes eller endres.

4. Tollmyndighetene skal på anmodning fra de nasjonale 
statistikkmyndigheter kontrollere at opplysningene de legger 
fram om import og eksport, er korrekte og fullstendige.

Artikkel 2

Utarbeiding av europeisk statistikk over import og eksport 
av varer

1. Nasjonale statistikkmyndigheter skal utarbeide månedlige 
statistikker på grunnlag av

a) opplysninger om import og eksport framlagt av toll-
myndighetene i henhold til artikkel 1,

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 92/2010

av 2. februar 2010

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 om 
fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater med hensyn til utveksling av opplysninger 
mellom tollmyndigheter og nasjonale statistikkmyndigheter, utarbeiding av statistikk og 

kvalitetsvurdering(*)

2016/EØS/7/02



4.2.2016 Nr. 7/9EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

b) opplysninger framlagt av markedsdeltakeren ved 
tollforenklinger i henhold til artikkel 4 nr. 2 i forordning 
(EF) nr. 471/2009,

c) datakildene for særlige varer og varebevegelser i henhold 
til artikkel 4 nr. 4 i forordning (EF) nr. 471/2009.

2. Nasjonale statistikkmyndigheter skal utarbeide statistikk 
over handelen med tredjestater inndelt etter

a) utarbeidende medlemsstat, med angivelse av den 
medlemsstat som rapporterer statistikk over handelen med 
tredjestater til Eurostat,

b) referanseperiode,

c) handelsstrøm,

d) statistisk verdi i nasjonal valuta, uten desimaler,

e) mengde uttrykt i kg, uten desimaler,

f) mengde uttrykt i andre enheter,

g) varekode,

h) medlemsstat der tolldeklarasjonen inngis,

i) ved import, bestemmelsesmedlemsstaten. For registreringer 
av import der det ikke foreligger tollopplysninger om 
bestemmelsesmedlemsstat, skal imidlertid landkoden QV 
oppgis når det antas at bestemmelsesmedlemsstaten er en 
annen enn den medlemsstaten der tolldeklarasjonen ble 
inngitt,

j) ved eksport, den faktiske eksportmedlemsstaten. 
For registreringer av eksport der det ikke foreligger 
tollopplysninger om faktisk eksportmedlemsstat, skal 
imidlertid landkoden QV oppgis når det antas at den faktiske 
eksportmedlemsstaten er en annen enn den medlemsstaten 
der tolldeklarasjonen ble inngitt,

k) ved import, opprinnelsesstat,

l) ved import, avsenderstat. Dersom avsenderstaten er en 
medlemsstat, skal imidlertid opprinnelsesstaten angis 
dersom varen har opprinnelse i en tredjestat, og i motsatt 
fall skal landkoden QW brukes,

m) ved eksport, sist kjente bestemmelsesstat,

n) statistisk framgangsmåte,

o) kode for transaksjonens art, med ett eller to sifre. 
For registreringer der tollopplysninger vedrørende 
transaksjonens art ikke er tilgjengelige, skal imidlertid 
koden 0 angis på ettsifret nivå,

p) preferansekode tildelt ved import,

q) transportmåte ved grensen,

r) transportmåte innenlands,

s) container.

3. Statistikken skal inneholde justeringer i tilfelle 
opplysningene er forsinket eller ufullstendige. Justeringene skal 
som et minimum angi statistisk verdi fordelt etter partnerstat, 
varekode på kapittelnivå i Den kombinerte nomenklatur og 
månedlig referanseperiode. Justeringene skal være basert på 
faglige vurderinger eller vitenskapelige metoder.

4. Medlemsstatene kan utarbeide mindre detaljerte 
statistikker enn det som er angitt i artikkel 6 nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 471/2009, når det gjelder enkelttransaksjoner av 
en verdi under den statistiske terskelverdien. Kommisjonen 
(Eurostat) skal imidlertid minst oversendes opplysninger om 
den totale månedlige statistiske verdien av både import og 
eksport.

5. Statistikken skal inneholde opplysninger som omfattes av 
fortrolighetsbestemmelsene i den utarbeidende medlemsstat. 
Nasjonale statistikkmyndigheter skal markere opplysninger som 
vurderes som fortrolige, på en slik måte at så mye informasjon 
som mulig kan offentliggjøres, og minst på kapittelnivå i Den 
kombinerte nomenklatur, forutsatt at fortroligheten sikres.

Artikkel 3

Kvalitetsvurdering

1. I tråd med kvalitetskriteriene fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 471/2009 skal Kommisjonen (Eurostat) 
gjennomføre en årlig kvalitetsvurdering på grunnlag av 
kvalitetsindikatorer og kvalitetskrav som det på forhånd er 
inngått avtale om med nasjonale statistikkmyndigheter.

2. Kommisjonen (Eurostat) skal utarbeide et delvis utfylt 
utkast til kvalitetsrapport for hver medlemsstat. Utkastene 
til kvalitetsrapporter skal sendes til medlemsstatene innen 
30. november året etter referanseåret.

3. Medlemsstatene skal sende sine ferdigutfylte 
kvalitetsrapporter til Kommisjonen (Eurostat) senest 8 uker 
etter at de mottok det delvis utfylte utkastet til kvalitetsrapport.

4. Kommisjonen (Eurostat) skal vurdere kvaliteten på 
den innberettede statistikken på grunnlag av opplysninger og 
kvalitetsrapporter innsendt av medlemsstatene samt utarbeide 
en vurderingsrapport for hver enkelt medlemsstat.
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5. Kommisjonen (Eurostat) skal utarbeide og offentliggjøre en sammenfattende kvalitetsrapport som 
dekker alle medlemsstatene. Rapporten skal omfatte de viktigste kvalitetsindikatorene og informasjonen 
som er innsamlet ved hjelp av kvalitetsrapportene.

Artikkel 4

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 Brussel, 2. februar 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

______________


