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DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING 

av 3. februar 2012 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/42/EF om statistiske oppgaver over 

transport av gods og passasjerer til sjøs 

(2012/186/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/42/EF av 6. mai 2009 om statistiske oppgaver over 

transport av gods og passasjerer til sjøs(1), særlig artikkel 3 

nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Når det utarbeides statistikk, bør det være balanse 

mellom brukernes behov og byrden på oppgavegiverne. 

2) Det er på europeisk plan utført en teknisk analyse av 

eksisterende data som er samlet inn i henhold til 

Unionens regelverk for statistiske oppgaver over 

transport av gods og passasjerer til sjøs, og av 

retningslinjene for spredning av opplysningene, med det 

formål å foreslå mulige tekniske løsninger for så langt 

som mulig å forenkle de ulike tiltakene som er 

nødvendige for utarbeidingen av statistikk, og samtidig 

sørge for at sluttresultatet oppfyller brukernes 

nåværende og framtidige behov. 

3) Som et resultat av denne analysen bør variabelen 

«retning» i den eksisterende kvartalsvise statistikken 

over sjøtrafikk i de største europeiske havnene  

forenkles, og den rettslige statusen (obligatorisk eller 

frivillig) til de tilsvarende datasettene F1 og F2 bør 

klargjøres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 101, 11.4.2012, s. 5, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 188/2012 av  

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 70 av 13.12.2012, s. 50. 

(1) EUT L 141 av 6.6.2009, s. 29. 

4) I tillegg bør det innføres en harmonisert rettslig ramme 

for frivillig innsamling av statistikk over roro-

containere. Klassifiseringen av lasttype bør dessuten 

utvides. 

5) Nomenklaturen for havkystsoner må tilpasses den 

tekniske utvikling. 

6) Direktiv 2009/42/EF bør derfor endres — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I, II, IV og VIII til direktiv 2009/42/EF erstattes med 

teksten i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Første referanseår for anvendelse av denne beslutning skal være 

2012 og omfatte opplysninger for 2012. 

Utferdiget i Brussel, 3. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2017/EØS/26/59 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

VARIABLER OG DEFINISJONER 

1. Statistiske variabler 

a) Opplysninger om gods og passasjerer 

– godsets bruttovekt i tonn, 

– lasttype, ifølge nomenklaturen angitt i vedlegg II, 

– beskrivelse av godset, ifølge nomenklaturen angitt i vedlegg III, 

– innberettende havn, 

– trafikkens retning, inngående eller utgående, 

– partnerhavn for inngående gods: lastehavnen (dvs. havnen der lasten er tatt om bord i det skipet den kom 

med til innberettende havn), ved bruk av de individuelle havnene i Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde (EØS) som er beskrevet i listen over havner, og, utenfor EØS, de havkystsonene som er 

beskrevet i vedlegg IV, 

– partnerhavn for utgående gods: lossehavnen (dvs. havnen der lasten skal losses fra det skipet den forlot 

innberettende havn med), ved bruk av de individuelle EØS-havnene som er beskrevet i listen over havner, 

og, utenfor EØS, de havkystsonene som er beskrevet i vedlegg IV, 

– antall passasjerer som har påbegynt eller avsluttet en overfart samt antall cruisepassasjerer på 

cruisepassasjerutflukt, 

– partnerhavn for ankommende passasjerer: innskipingshavnen (dvs. havnen der passasjeren gikk om bord i det 

skipet han/hun kom med til innberettende havn), ved bruk av de individuelle havnene i Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde (EØS) som er beskrevet i listen over havner, og, utenfor EØS, de 

havkystsonene som er beskrevet i vedlegg IV, 

– partnerhavn for avreisende passasjerer (dvs. havnen der passasjeren går i land fra det skipet han/hun forlot 

innberettende havn med), ved bruk av de individuelle EØS-havnene som er beskrevet i listen over havner, 

og, utenfor EØS, de havkystsonene som er beskrevet i vedlegg IV. 

For gods transportert i container eller roro-enheter skal følgende kjennetegn registreres i tillegg: 

– samlet antall containere (med og uten last), 

– antall containere uten last, 

– samlet antall flyttbare enheter (roro) med og uten last, 

– antall flyttbare enheter (roro) uten last. 

b) Opplysninger om fartøyene 

– antall fartøyer, 

– fartøyenes dødvekt eller bruttotonnasje, 

– fartøyenes registreringsland eller -område, ifølge nomenklaturen angitt i vedlegg V, 

– fartøytype, ifølge nomenklaturen angitt i vedlegg VI, 

– fartøyenes størrelsesklasse, ifølge nomenklaturen angitt i vedlegg VII. 

2. Definisjoner 

a) «Transportcontainer» transportenhet 

1.  i holdbar utførelse, og dermed solid nok til å tåle gjentatt bruk, 

2.  konstruert slik at det blir lettere å transportere gods med ett eller flere transportsystemer uten omlasting, 

3.  utstyrt med innretninger som letter håndteringen, særlig overføringen fra ett transportsystem til et annet, 

4.  konstruert slik at den kan fylles og tømmes, 

5.  med en lengde på minst 20 fot.  
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b) «Roro-enhet» innretning med hjul til godstransport, f.eks. lastebil, tilhenger eller semitrailer, som kan kjøres 

eller trekkes om bord i et fartøy. Tilhengere som tilhører havner eller fartøyer, omfattes av denne definisjonen. 

Nomenklaturene må følge UNECE-rekommandasjon nr. 21 «Codes for types of cargo, packages and packaging 

materials» (Koder for lasttype, emballasje og emballasjemateriale). 

c) «Containerfrakt» containere med eller uten last, som lastes om bord i eller losses fra det fartøyet som frakter 

dem til sjøs. 

d) «Roro-frakt» roro-enheter og gods (i container eller ikke) på roro-enheter som kjøres om bord i eller i land fra 

det fartøyet som frakter dem til sjøs. 

e) «Godsets bruttovekt» det transporterte godsets tonnasje medregnet emballasje, men fraregnet containernes og 

roro-enhetenes taravekt. 

f) «Dødvekttonnasje (dvt)» forskjellen i tonn mellom et fartøys deplasement ved sommerfribord i vann med en 

spesifikk vekt på 1,025 og fartøyets egenvekt, dvs. dets deplasement i tonn uten last, drivstoff, smøreolje, 

ballastvann, ferskvann eller drikkevann i tankene, proviant, passasjerer, besetningsmedlemmer og deres 

eiendeler. 

g) «Bruttotonnasje» et fartøys samlede størrelse fastsatt i samsvar med Den internasjonale konvensjon om måling 

av fartøyer av 1969. 

h) «Cruisepassasjer» en passasjer som foretar en sjøreise med et cruiseskip. Passasjerer på dagsutflukt omfattes 

ikke. 

i) «Cruiseskip» et passasjerskip beregnet på å gi passasjerene en allsidig turistopplevelse. Alle passasjerer har 

lugar. Underholdnings- og fritidstilbud om bord inngår. Fartøyer i vanlig rutetrafikk omfattes ikke, selv om 

noen passasjerer anser turen som et cruise. Lastefartøyer som kan ta med et svært begrenset antall passasjerer 

med egne lugarer, omfattes ikke. Fartøyer beregnet utelukkende på dagsutflukter, omfattes heller ikke. 

j) «Cruisepassasjerutflukt» en kort tur som en cruisepassasjer tar til en turistattraksjon i tilknytning til en havn, 

mens lugaren om bord beholdes. 

k) «Roro-containerfrakt» containere med eller uten last, som lastes om bord i roro-enheter som deretter kjøres om 

bord i eller i land fra det fartøyet som frakter dem til sjøs. 

l) «Godstransporttilhenger som kan fraktes av fartøyer» tilhenger som er beregnet på å transportere gods (også 

containere) mellom to havner på roro-fartøyer. Den er først og fremst konstruert for bruk på roro-fartøyer eller 

i områder på land som er underlagt havnemyndighetenes kontroll. 

m) «Roro-fartøy» et fartøy beregnet på å transportere roro-enheter. 

 ______  

VEDLEGG II 

Klassifisering av lasttype 

Kategori(1) 
Ensifret 

kode 

Tosifret 

kode 
Beskrivelse Tonnasje 

Antall 

enheter 

Flytende bulk 1 1X Flytende bulklast (ingen fraktenhet) X  

11  Flytende gass X  

12  Råolje X  

13  Petroleumsprodukter X  

19  Annen flytende bulklast X  

Tørr bulk 2 2X Tørr bulklast (ingen fraktenhet) X  

21  Malm X  

22  Kull X  

23  Landbruksvarer (f.eks. korn, soya, 

tapioka) 

X  

29  Annen tørr bulklast X  

Containere 3 3X Store containere X(2) X 

  31  Fraktenheter på 20 fot X(2) X 
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Kategori(1) 
Ensifret 

kode 

Tosifret 

kode 
Beskrivelse Tonnasje 

Antall 

enheter 

  32  Fraktenheter på 40 fot X(2) X 

  33  Fraktenheter > 20 fot og < 40 fot X(2) X 

  34  Fraktenheter > 40 fot X(2) X 

Roro 

(motordrevne) 

5 5X Flyttbare motordrevne enheter X X 

51  Veigående kjøretøyer til 

godstransport med tilhengere 

X(2) X 

52  Personbiler og motorsykler med 

tilhengere og campingtilhengere 

 X(3) 

53  Busser  X(3) 

54  Motorvogner (herunder for 

import/eksport) 

X X(3) 

56  Levende dyr X X(3) 

59  Andre flyttbare motordrevne 

enheter 

X X 

Roro 

(ikke motordrevne) 

6 6X Flyttbare ikke motordrevne enheter X X 

61  Godstilhengere og semitrailere 

uten trekkvogn 

X(2) X 

62  Campingtilhengere uten trekkvogn 

og andre veigående landbruks- og 

industrikjøretøyer 

X X(3) 

64  Jernbanevogner som brukes til 

godstransport 

X(2) X 

65  Godstransporttilhenger som kan 

fraktes av fartøyer, som brukes til 

godstransport 

X(2) X 

66  Skipslektere som brukes til 

godstransport 

X(2) X 

69  Andre flyttbare ikke motordrevne 

enheter 

X X 

Annet stykkgods 

(herunder små containere) 

9 9X Annen last som ikke er klassifisert 

noe annet sted 

X  

91  Skogbruksprodukter X  

92  Jern- og stålprodukter X  

99  Annet stykkgods X  

Tillegg til klassifiseringen av lasttype for roro-containere 

Kategori(1) Ensifret kode 
Tosifret 

kode 
Beskrivelse Tonnasje 

Antall 

enheter 

Store roro-containere R RX Store roro-containere  X 

R1    Fraktenheter på 20 fot  X 

R2 +    Fraktenheter på 40 fot  X 

R3    Fraktenheter > 20 fot og < 40 fot  X 

R4    Fraktenheter > 40 fot  X 

(1) Disse kategoriene er forenlige med UNECE-rekommandasjon nr. 21. 

(2) Den registrerte mengden er godsets bruttovekt medregnet emballasje, men fraregnet containernes og roro-enhetenes taravekt. 

(3) Bare samlet antall enheter. 
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VEDLEGG IV 

HAVKYSTSONER 

Nomenklaturen som skal benyttes, er geonomenklaturen (standard for land- og territoriekoder i statistikk over 

Fellesskapets handel med tredjestater og handel mellom medlemsstatene)(1) som gjelder for det året dataene viser til. 

Koden består av fire sifre: ISO alfa 2-standardkoden for hvert land i ovennevnte nomenklatur, fulgt av to nuller (f.eks. 

kode GR00 for Hellas), unntatt for de landene som er inndelt i to eller flere havkystsoner, som kjennetegnes ved et 

fjerde siffer som må være et annet enn null (fra 1 til 7), som angitt nedenfor: 

Kode Havkystsoner 

FR01 Frankrike: Atlanterhavet og Nordsjøen 

FR02 Frankrike: Middelhavet 

FR03 Franske oversjøiske departementer: Fransk Guyana 

FR04 Franske oversjøiske departementer: Martinique og Guadeloupe 

FR05 Franske oversjøiske departementer: Réunion 

DE01 Tyskland: Nordsjøen 

DE02 Tyskland: Østersjøen 

DE03 Tyskland: Innland 

GB01 Det forente kongerike 

GB02 Isle of Man 

GB03 Kanaløyene 

ES01 Spania: Atlanterhavet (nord) 

ES02 Spania: Middelhavet og Atlanterhavet (sør), herunder Balearene og Kanariøyene 

SE01 Sverige: Østersjøen 

SE02 Sverige: Nordsjøen 

TR01 Tyrkia: Svartehavet 

TR02 Tyrkia: Middelhavet 

RU01 Russland: Svartehavet 

RU03 Russland: Asia 

RU04 Russland: Barentshavet og Kvitsjøen 

RU05 Russland: Østersjøen, bare Finskebukta 

RU06 Russland: Østersjøen unntatt Finskebukta 

RU07 Russland: Europeiske innlands vannveier, herunder Kaspihavet 

MA01 Marokko: Middelhavet 

MA02 Marokko: Vest-Afrika 

EG01 Egypt: Middelhavet 

EG02 Egypt: Rødehavet 

IL01 Israel: Middelhavet 

IL02 Israel: Rødehavet 
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Kode Havkystsoner 

SA01 Saudi-Arabia: Rødehavet 

SA02 Saudi-Arabia: Persiabukta 

US01 De forente stater: Atlanterhavet (nord) 

US02 De forente stater: Atlanterhavet (sør) 

US03 De forente stater: Mexicogolfen 

US04 De forente stater: Stillehavet (sør) 

US05 De forente stater: Stillehavet (nord) 

US06 De forente stater: De store sjøer 

US07 Puerto Rico 

CA01 Canada: Atlanterhavet 

CA02 Canada: De store sjøer og øvre St. Lawrence River 

CA03 Canada: Vestkysten 

CO01 Colombia: Nordkysten 

CO02 Colombia: Vestkysten 

MX01 Mexico: Atlanterhavet 

MX02 Mexico: Stillehavet 

Med tilleggskoder 

ZZ01 Offshoreinstallasjoner ikke beskrevet noe annet sted 

ZZ02 Aggregater og ikke beskrevet noe annet sted 

  

(1) Den gjeldende utgaven er fastsatt ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1833/2006 av 13. desember 2006 om standarden for land- og 

territoriekodar i statistikk over handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane (EUT L 354 av 

14.12.2006, s. 19). 

 ______  
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VEDLEGG VIII 

OPPSTILLING AV DATASETTENE 

I de datasettene som er spesifisert i dette vedlegg, defineres periodisiteten for de statistikkene over sjøtransport som 

Unionen ønsker. Hvert sett definerer en kryssfordeling over et begrenset antall dimensjoner på ulike nivåer i 

nomenklaturene, med aggregering i alle andre dimensjoner, noe som krever statistikker av god kvalitet. 

KORTFATTEDE OG DETALJERTE STATISTIKKER 

– Datasettene som skal oversendes for de havnene som er valgt ut for gods og passasjerer, er: A1, A2, A3, B1, C1, C2, 

D1, E1, F1 og F2. 

– Datasettene som skal oversendes for de havnene som er valgt ut for gods, men ikke for passasjerer, er: A1, A2, A3, 

B1, C1, C2, E1, F1 og F2. 

– Datasettene som skal oversendes for de havnene som er valgt ut for passasjerer, men ikke for gods, er A3, D1, F1 og 

F2. 

– Datasettene som skal oversendes for de havnene som er valgt ut, og for havner som ikke er valgt ut (verken for gods 

eller passasjerer), er: A3. 

DATASETTENES RETTSLIGE STATUS 

– Datasett A1, A2, A3, B1, C1, D1, E1 og F2 er obligatoriske. 

– Datasett C2 og F1 er frivillige. 

Datasett A1: Sjøtransport i de største europeiske havnene etter havn, lasttype og partnerkystsone 

Periodisitet for innsending av opplysninger: Kvartalsvis 

 Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer 

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn A1 

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f.eks. 1997) 

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (1, 2, 3, 4) 

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner valgt ut fra 

havnelisten 

Retning Ett alfanumerisk tegn Inngående, utgående (1, 2) 

Laste-/lossehavn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner på havnelisten 

Havkystsone Fire alfanumeriske tegn Havkystsoner, vedlegg IV 

Lasttype Ett alfanumerisk tegn Lasttype, vedlegg II 

Data:  Godsets bruttovekt i tonn. 

Datasett A2: Sjøtransport med last som ikke er lastet i lasteenheter, i de største europeiske havnene etter havn, 

lasttype og partnerkystsone 

Periodisitet for innsending av opplysninger: Kvartalsvis 

 Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer 

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn A2 

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f.eks. 1997) 

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (1, 2, 3, 4) 

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner valgt ut fra havnelisten 

Retning Ett alfanumerisk tegn Inngående, utgående (1, 2) 

Laste-/lossehavn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner på havnelisten 

Havkystsone Fire alfanumeriske tegn Havkystsoner, vedlegg IV 

Lasttype To alfanumeriske tegn Lasttype (ikke lastet i lasteenheter), 

vedlegg II (underkategori 1X, 11, 

12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 

91, 92 og 99) 

Data: Godsets bruttovekt i tonn. 
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Datasett A3: Opplysninger som kreves både i havner som er valgt ut, og i havner der det ikke kreves detaljerte 

statistikker (se artikkel 4 nr. 3) 

Periodisitet for innsending av opplysninger: Årlig 

 Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer 

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn A3 

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f.eks. 1997) 

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (0) 

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn Alle havner på havnelisten 

Retning Ett alfanumerisk tegn Inngående, utgående (1, 2) 

Data:  Godsets bruttovekt i tonn. 

 Antall passasjerer (unntatt cruisepassasjerer). 

 Antall cruisepassasjerer som påbegynner og avslutter et cruise. 

 Antall cruisepassasjerer på cruisepassasjerutflukt: retning: bare inngående (1) – (valgfritt). 

Datasett B1:  Sjøtransport i de største europeiske havnene etter havn, lasttype, gods og partnerkystsone 

Periodisitet for innsending av opplysninger: Årlig 

 Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer 

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn B1 

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f.eks. 1997) 

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (0) 

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner valgt ut fra 

havnelisten 

Retning Ett alfanumerisk tegn Inngående, utgående (1, 2) 

Laste-/lossehavn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner på havnelisten 

Havkystsone Fire alfanumeriske tegn Havkystsoner, vedlegg IV 

Lasttype Ett alfanumerisk tegn Lasttype, vedlegg II 

Vare To alfanumeriske tegn Varenomenklatur, vedlegg III 

Data: Godsets bruttovekt i tonn. 

Datasett C1:  Sjøtransport i lasteenheter i de største europeiske havnene etter havn, lasttype, partnerkystsone og 

lasteforhold 

Periodisitet for innsending av opplysninger: Kvartalsvis 

 Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer 

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn C1 

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f.eks. 1997) 

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (1, 2, 3, 4) 

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner valgt ut fra havnelisten 

Retning Ett alfanumerisk tegn Inngående, utgående (1, 2) 

Laste-/lossehavn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner på havnelisten 

Havkystsone Fire alfanumeriske tegn Havkystsoner, vedlegg IV 

Lasttype To alfanumeriske tegn Lasttype (bare containere og roro) 

vedlegg II (underkategori 3X, 31, 32, 

33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 

6X, 61, 62, 64, 65, 66 og 69) 

Data: Godsets bruttovekt i tonn (lasttype: underkategori 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 og 69). 

Samlet antall enheter (lasttype: underkategori 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 og 69). 

Antall enheter uten last (lasttype: underkategori 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 64, 65, 66 og 69). 
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Datasett C2: Sjøtransport i roro-containere i de største europeiske havnene etter havn, lasttype, partnerkystsone og 

lasteforhold 

Periodisitet for innsending av opplysninger: Årlig 

 Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer 

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn C2 

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f.eks. 1997) 

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (0) 

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner valgt ut fra 

havnelisten 

Retning Ett alfanumerisk tegn Inngående, utgående (1, 2) 

Laste-/lossehavn (valgfritt) Fem alfanumeriske tegn EØS-havner på havnelisten 

Havkystsone (valgfritt) Fire alfanumeriske tegn Havkystsoner, vedlegg IV 

Lasttype To alfanumeriske tegn Lasttype (bare roro-containere) 

vedlegg II (underkategori RX, 

R1, R2, R3, R4) 

Data:  Samlet antall enheter (lasttype: underkategori RX, R1, R2, R3, R4). 

Antall enheter uten last (lasttype: underkategori RX, R1, R2, R3, R4) – (valgfritt). 

Datasett D1:  Transport av passasjerer i de største europeiske havnene etter havn, partnerkystsone og fartøyets 

registreringsnasjonalitet 

Periodisitet for innsending av opplysninger: Årlig 

 Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer 

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn D1 

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f.eks. 1997) 

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (1, 2, 3, 4) 

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner valgt ut fra 

havnelisten 

Retning Ett alfanumerisk tegn Inngående, utgående (1, 2) 

Laste-/lossehavn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner på havnelisten 

Havkystsone Fire alfanumeriske tegn Havkystsoner, vedlegg IV 

Fartøyets 

registreringsnasjonalitet 

(valgfritt) 

Fire alfanumeriske tegn Fartøyenes 

registreringsnasjonalitet, 

vedlegg V 

Data: Antall passasjerer, unntatt cruisepassasjerer som påbegynner og avslutter et cruise, samt cruisepassasjerer på utflukt. 

Datasett E1: Sjøtransport i de største europeiske havnene etter havn, lasttype, partnerkystsone og fartøyenes 

registreringsnasjonalitet 

Periodisitet for innsending av opplysninger: Årlig 

 Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer 

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn E1 

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f.eks. 1997) 

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (0) 

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner valgt ut fra havnelisten 

Retning Ett alfanumerisk tegn Inngående, utgående (1, 2) 

Laste-/lossehavn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner på havnelisten 

Havkystsone Fire alfanumeriske tegn Havkystsoner, vedlegg IV 

Lasttype Ett alfanumerisk tegn Lasttype, vedlegg II 

Fartøyets 

registreringsnasjonalitet 

Fire alfanumeriske tegn Fartøyenes registreringsnasjonalitet, 

vedlegg V 

Data: Godsets bruttovekt i tonn. 
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Datasett F1:  Sjøtrafikk i de største europeiske havnene etter havn, type og størrelse på fartøyer som laster eller losser 

gods, tar om bord eller setter av passasjerer (herunder cruisepassasjerer på cruisepassasjerutflukt) 

Periodisitet for innsending av opplysninger: Årlig 

 Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer 

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn F1 

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f.eks. 1997) 

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (1, 2, 3, 4) 

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner valgt ut fra 

havnelisten 

Retning Ett alfanumerisk tegn Bare inngående (1) 

Fartøytype To alfanumeriske tegn Fartøytype, vedlegg VI 

Fartøyets størrelse dvt To alfanumeriske tegn Dødvektsklasser, vedlegg VII 

Data:  Antall fartøyer. 

 Fartøyenes dødvekt i tonn. 

Datasett F2: Sjøtrafikk i de største europeiske havnene etter havn, type og størrelse på fartøyer som laster eller losser 

gods, tar om bord eller setter av passasjerer (herunder cruisepassasjerer på cruisepassasjerutflukt) 

Periodisitet for innsending av opplysninger: Årlig 

 Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer 

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn F2 

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f.eks. 1997) 

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (1, 2, 3, 4) 

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner valgt ut fra 

havnelisten 

Retning Ett alfanumerisk tegn Bare inngående (1) 

Fartøytype To alfanumeriske tegn Fartøytype, vedlegg VI 

Fartøyets størrelse bt To alfanumeriske tegn Bruttotonnasje, vedlegg VII 

Data:  Antall fartøyer. 

 Fartøyenes bruttotonnasje.» 

 




