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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2018/643 

av 18. april 2018 

om statistikk over jernbanetransport 

(omarbeiding)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 338 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 91/2003(3) er blitt betydelig endret flere ganger(4). Ettersom det skal 

gjøres ytterligere endringer, bør forordningen av klarhetshensyn omarbeides. 

2) Jernbaner er en viktig del av Unionens transportnett. 

3) Statistikk over godstransport og persontransport med jernbane er nødvendig for at Kommisjonen skal kunne overvåke 

og utvikle den felles transportpolitikken samt transportdelen av regionpolitikken og politikken som gjelder 

transeuropeiske nett. 

4) Kommisjonen trenger også statistikk over jernbanesikkerhet for å kunne forberede og overvåke unionstiltak på området 

transportsikkerhet. Den europeiske unions jernbanebyrå samler inn data om ulykker i henhold til vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF(5) med hensyn til felles sikkerhetsindikatorer og felles metoder for 

beregning av kostnadene ved ulykker. 

5) Statistikk over jernbanetransport på unionsplan er også nødvendig for å oppfylle overvåkingsoppgavene fastsatt i 

artikkel 15 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/34/EU(6). 

6) Det bør samles inn statistikk over alle transportmåter på unionsplan i henhold til felles begreper og standarder for å 

oppnå størst mulig sammenlignbarhet mellom transportmåtene.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 112 av 2.5.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 268/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort. 

(1) Uttalelse avgitt 6. desember 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) Europaparlamentets holdning av 14. mars 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 12. april 2018. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 91/2003 av 16. desember 2002 om statistikk over jernbanetransport (EFT L 14 av 21.1.2003, 

s. 1). 

(4) Se vedlegg IX. 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring av rådsdirektiv 

95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak og direktiv 2001/14/EF om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for 

bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering (jernbanesikkerhetsdirektivet) (EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/34/EU av 21. november 2012 om opprettelse av et felles europeisk jernbaneområde (EUT L 343 

av 14.12.2012, s. 32). 

2019/EØS/102/23 



Nr. 102/342 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

7) Det er viktig å unngå dobbeltarbeid og å optimere utnyttelsen av eksisterende opplysninger som kan brukes til 

statistikkformål. For dette formål og for å gi Unionens borgere og andre berørte parter lett tilgjengelig og nyttig 

informasjon om jernbanetransportsikkerhet og jernbanesystemets samtrafikkevne, herunder jernbaneinfrastrukturen, bør 

det inngås egnede samarbeidsavtaler om statistikkaktiviteter mellom Kommisjonens kontorer og relevante enheter, 

herunder på internasjonalt plan. 

8) Det bør være en balanse mellom brukernes behov og oppgavegivernes byrde når det produseres europeisk statistikk. 

9) I sin rapport til Europaparlamentet og Rådet om erfaringene med anvendelsen av forordning (EF) nr. 91/2003 viste 

Kommisjonen til det faktum at den langsiktige utviklingen sannsynligvis vil føre til at de dataene som i dag samles inn i 

henhold til den forordningen, bortfaller eller forenkles, og at målet er å forkorte dataoverføringsperioden for årlige data 

om jernbanepassasjerer. Kommisjonen bør fortsette å framlegge rapporter med jevne mellomrom om gjennomføringen 

av denne forordning. 

10) Sameksistensen av offentlig og privat eide jernbaneforetak som driver virksomhet i et kommersielt jernbane-

transportmarked, krever en tydelig spesifikasjon av de statistiske opplysningene som bør framlegges av alle jernbaneforetak 

og formidles av Eurostat. 

11) Ettersom målet for denne forordning, som er å etablere felles statistikkstandarder som gjør det mulig å utarbeide 

harmoniserte data, og som bør anvendes i hver medlemsstat under oppsyn av de organer og institusjoner som har 

ansvaret for å utarbeide offisiell statistikk, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av 

tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 

som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

12) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009(1) utgjør en referanseramme for bestemmelsene fastsatt i denne 

forordning. 

13) For å gjenspeile den nye utviklingen i medlemsstatene og samtidig opprettholde en harmonisert innsamling av data om 

jernbanetransport i hele Unionen, og for å opprettholde den høye kvaliteten på dataene som oversendes fra medlemsstatene, 

bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte delegeres 

til Kommisjonen når det gjelder endring av denne forordning for å tilpasse de tekniske definisjonene og fastsette ytterligere 

tekniske definisjoner. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, 

herunder på ekspertnivå, og at slike samråd gjennomføres i samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle 

avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(2). For å sikre lik deltakelse i utarbeidingen av delegerte rettsakter 

skal Europaparlamentet og Rådet motta alle dokumenter på samme tid som medlemsstatenes sakkyndige, og deres 

sakkyndige skal ha systematisk adgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper som arbeider med utarbeiding av 

delegerte rettsakter. 

14) Kommisjonen bør sikre at disse delegerte rettsaktene ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde for medlemsstatene eller 

oppgavegiverne. 

15) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet når 

det gjelder spesifisering av hvilke opplysninger som skal inngå i rapportene om kvaliteten på og sammenlignbarheten av 

resultatene, og ordningene for Kommisjonens (Eurostats) formidling av disse resultatene. Denne myndigheten bør utøves i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(3). 

16) Komiteen for det europeiske statistikksystem er blitt rådspurt.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk statistikk og om oppheving av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om oversending av fortrolige statistiske opplysninger til De europeiske fellesskaps 

statistikkontor, rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker og rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom om nedsettelse av en 

komité for De europeiske fellesskaps statistiske program (EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164). 

(2) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Formålet med denne forordning er å fastsette felles regler for utarbeiding av statistikk over jernbanetransport på unionsplan. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

Denne forordning skal omfatte alle jernbaner i Unionen. Hver medlemsstat skal innberette statistiske opplysninger om 

jernbanetransporten på sitt nasjonale territorium. Dersom et jernbaneforetak driver virksomhet i mer enn én medlemsstat, skal 

de berørte nasjonale myndigheter kreve at foretaket innberetter særskilte data for hver stat det driver virksomhet i, slik at det 

blir mulig å utarbeide nasjonale statistikker. 

Medlemsstatene kan unnta fra virkeområdet for denne forordning 

a) jernbaneforetak som driver virksomhet utelukkende eller hovedsakelig innenfor industrianlegg og lignende anlegg, 

herunder havner, 

b) jernbaneforetak som hovedsakelig yter lokale turisttjenester, for eksempel historiske dampjernbaner. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

1. I denne forordning menes med 

 1) «innberettende stat» den medlemsstaten som oversender opplysninger til Eurostat, 

 2) «nasjonale myndigheter» nasjonale statistikkontorer og andre organer som i hver medlemsstat har ansvar for å utarbeide 

europeisk statistikk, 

 3) «jernbane» en kommunikasjonslinje i form av skinner som utelukkende er beregnet på jernbanekjøretøyer, 

 4) «jernbanekjøretøy» mobilt materiell som utelukkende går på skinner, og som enten beveger seg ved egen kraft 

(trekkvogner) eller trekkes av et annet kjøretøy (passasjer-, post-, reisegods- og godsvogner), 

 5) «jernbaneforetak» ethvert offentlig eller privat foretak som yter tjenester i forbindelse med godstransport og/eller 

persontransport med jernbane. Omfatter ikke foretak hvis eneste virksomhet er å yte tjenester i forbindelse med 

persontransport med tunnelbane, sporvei og/eller forstadsbane, 

 6) «godstransport med jernbane» transport av gods ved hjelp av jernbanekjøretøyer mellom lastested og lossested, 

 7) «persontransport med jernbane» transport av passasjerer ved hjelp av jernbanekjøretøyer mellom påstigningssted og 

avstigningssted. Omfatter ikke transport av passasjerer med tunnelbane, sporvei og/eller forstadsbane, 

 8) «tunnelbane» en elektrisk jernbane for persontransport med tilstrekkelig kapasitet til å ta store trafikkmengder og 

kjennetegnet ved særlige banerettigheter, tog med flere vogner, høy hastighet og rask akselerasjon, avansert signalsystem 

og fravær av planoverganger for å muliggjøre høy togfrekvens og høyt belegg på plattformene. Tunnelbaner kjennetegnes 

også ved kort avstand mellom stasjonene, vanligvis 700–1 200 meter. «Høy hastighet» gjelder i forhold til sporvei og 

forstadsbane og betyr her ca. 30–40 km/t på korte avstander og 40–70 km/t på lengre avstander, 

 9) «sporvei» et skinnegående kjøretøy til persontransport på vei med over ni sitteplasser (medregnet føreren), som er koplet 

til elektriske ledere eller drevet av dieselmotor, 

10) «forstadsbane» en jernbane for persontransport som ofte bruker elektrisk drevne skinnegående vogner som kjører 

enkeltvis eller i korte tog på faste dobbeltspor. Det er vanligvis en avstand på under 1 200 meter mellom stasjonene/ 

stoppestedene. Sammenlignet med tunnelbaner har forstadsbaner en lettere konstruksjon, de er beregnet på mindre 

trafikkmengder, og de kjører vanligvis ved lavere hastigheter. Det er iblant vanskelig å skille klart mellom forstadsbaner 

og sporveier; sporveier er vanligvis ikke atskilt fra den øvrige trafikken, mens forstadsbaner kan være atskilt fra andre 

transportsystemer,  
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11) «nasjonal transport» jernbanetransport mellom to steder (et lastested/påstigningssted og et lossested/avstigningssted) som 

ligger i innberettende stat. Transporten kan innebære transitt gjennom en annen stat, 

12) «internasjonal transport» jernbanetransport mellom et sted (for lasting/påstigning eller lossing/avstigning) i innberettende 

stat og et sted (for lasting/påstigning eller lossing/avstigning) i en annen stat, 

13) «transitt» jernbanetransport gjennom innberettende stat mellom to steder (et lastested/påstigningssted og et lossested/ 

avstigningssted) utenfor innberettende stat. Transport som omfatter lasting/påstigning eller lossing/avstigning av gods/ 

passasjerer ved grensen til innberettende stat fra/til et annet transportmiddel, regnes ikke som transitt, 

14) «jernbanepassasjer» enhver person, unntatt togpersonalet, som foretar en reise med jernbane. I forbindelse med 

ulykkesstatistikk medregnes personer som forsøker å stige på eller av et tog i bevegelse, 

15) «antall passasjerer» antall reiser foretatt av jernbanepassasjerer, der hver reise defineres som bevegelsen fra 

påstigningsstedet til avstigningsstedet, med eller uten overgang fra ett jernbanekjøretøy til et annet. Dersom passasjerer 

bruker tjenestene til flere enn ett jernbaneforetak, skal de om mulig bare telles én gang, 

16) «passasjerkilometer» målenhet som tilsvarer transport av én passasjer med jernbane over en avstand på én kilometer. Bare 

avstanden på innberettende stats nasjonale territorium skal tas med i beregningen, 

17) «vekt» godsmengde i tonn (1 000 kilogram). Vekten som skal tas i betraktning, omfatter, foruten vekten til godset som 

transporteres, vekten av emballasje, taravekten til containere, flak, paller samt veigående kjøretøyer som transporteres med 

jernbane ved kombinert transport. Dersom godset transporteres av flere enn ett jernbaneforetak, skal godsets vekt om 

mulig bare telles én gang, 

18) «tonnkilometer» målenhet for godstransport som tilsvarer transport av ett tonn (1 000 kilogram) gods med jernbane over 

en avstand på én kilometer. Bare avstanden på innberettende stats nasjonale territorium skal tas med i beregningen, 

19) «tog» ett eller flere jernbanekjøretøyer som trekkes av ett eller flere lokomotiver eller skinnegående motorvogner, eller en 

skinnegående motorvogn som kjører alene under et bestemt nummer eller en bestemt betegnelse fra et fast startpunkt til et 

fast sluttpunkt. Et lokomotiv som kjører alene, regnes ikke som et tog, 

20) «togkilometer» målenhet som tilsvarer et togs bevegelse over én kilometer. Avstanden som benyttes, er om mulig den 

faktisk tilbakelagte avstanden; ellers benyttes jernbanenettets standardavstand mellom opprinnelsessted og 

bestemmelsessted. Bare avstanden på innberettende stats nasjonale territorium skal tas med i beregningen, 

21) «hel toglast» enhver forsendelse som består av én eller flere vognlaster som transporteres samtidig av samme avsender på 

samme stasjon, og som sendes uten endring i togets sammensetning til samme mottakers adresse på samme 

bestemmelsesstasjon, 

22) «hel vognlast» enhver forsendelse av gods som det kreves en egen vogn for, uavhengig av om den samlede lastekapasiteten 

utnyttes fullt ut eller ikke, 

23) «TEU (20-fotsekvivalent)» en standardenhet basert på en 20-fots ISO-container (6,10 m) som benyttes som statistisk mål 

av trafikkstrøm eller -kapasitet. Én standard 40-fots ISO serie 1-container tilsvarer 2 TEU. Flak under 20 fot tilsvarer  

0,75 TEU, mellom 20 fot og 40 fot tilsvarer 1,5 TEU og over 40 fot tilsvarer 2,25 TEU. 

2. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10 med hensyn til endring av denne 

artikkel for å tilpasse de tekniske definisjonene i nr. 1 punkt 8–10 og 21–23 i denne artikkel og fastsette ytterligere tekniske 

definisjoner når dette er nødvendig for å ta hensyn til ny utvikling som krever at det fastsettes en viss grad av tekniske detaljer 

for å sikre harmonisering av statistikk. 

Kommisjonen skal ved utøvelsen av myndigheten sørge for at de delegerte rettsaktene ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde 

for medlemsstatene eller oppgavegiverne. Kommisjonen skal dessuten behørig begrunne statistikktiltakene som fastsettes i 

disse delegerte rettsaktene, og eventuelt benytte en kostnadseffektivitetsanalyse, herunder en vurdering av svarbyrden for 

oppgavegiverne og av produksjonskostnadene, som omhandlet i artikkel 14 nr. 3 bokstav c) i forordning (EF) nr. 223/2009.  
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Artikkel 4 

Datainnsamling 

1. De statistikkene som skal samles inn, er angitt i vedleggene til denne forordning. De skal omfatte følgende typer data: 

a) Årlig statistikk over godstransport — detaljert innberetning (vedlegg I). 

b) Årlig statistikk over persontransport — detaljert innberetning (vedlegg II). 

c) Kvartalsvis statistikk over gods- og persontransport (vedlegg III). 

d) Regional statistikk over gods- og persontransport (vedlegg IV). 

e) Statistikk over trafikkstrømmer på jernbanenettet (vedlegg V). 

2. Medlemsstatene skal i henhold til vedlegg I og II innberette data for foretak med 

a) et samlet godstransportvolum på minst 200 000 000 tonnkilometer eller minst 500 000 tonn, 

b) et samlet persontransportvolum på minst 100 000 000 passasjerkilometer. 

Rapportering i henhold til vedlegg I og II er frivillig for foretak som ligger under terskelverdiene nevnt i bokstav a) og b). 

3. Medlemsstatene skal i henhold til vedlegg VIII innberette samlede data for foretak som ligger under terskelverdiene nevnt 

i nr. 2, dersom disse dataene ikke innberettes i henhold til vedlegg I og II, som angitt i vedlegg VIII. 

4. I denne forordning skal gods klassifiseres i samsvar med vedlegg VI. Farlig gods skal i tillegg klassifiseres i samsvar med 

vedlegg VII. 

Artikkel 5 

Datakilder 

1. Medlemsstatene skal utpeke en offentlig eller privat organisasjon til å delta i innsamlingen av de dataene som kreves i 

henhold til denne forordning. 

2. De nødvendige dataene kan framskaffes ved en valgfri kombinasjon av følgende kilder: 

a) Obligatoriske undersøkelser. 

b) Administrative data, herunder data innsamlet av reguleringsmyndigheter, særlig eventuelle fraktbrev for godstransport med 

jernbane. 

c) Statistiske beregningsmetoder. 

d) Data framskaffet av bransjeorganisasjoner innen jernbanesektoren. 

e) Ad hoc-undersøkelser. 

3. De nasjonale myndighetene skal treffe tiltak som er nødvendige for å samordne de datakildene som er brukt, og for å sikre 

kvaliteten på statistikken som oversendes Eurostat. 

Artikkel 6 

Oversending av statistikk til Eurostat 

1. Medlemsstatene skal oversende statistikken nevnt i artikkel 4 til Eurostat. 

2. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter om fastsettelse av ordninger for oversending av statistikken omhandlet 

i artikkel 4. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2.  
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Artikkel 7 

Formidling 

1. Statistikk utarbeidet på grunnlag av dataene angitt i vedlegg I–V og VIII skal formidles av Kommisjonen (Eurostat). 

2. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter om fastsettelse av ordninger for formidling av resultatene. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2. 

Artikkel 8 

Statistikkenes kvalitet 

1. For å bistå medlemsstatene med å opprettholde kvaliteten på statistikken over jernbanetransport skal Eurostat utvikle og 

offentliggjøre metodologiske anbefalinger. I disse anbefalingene skal det tas hensyn til beste praksis hos nasjonale myndigheter, 

jernbaneforetak og bransjeorganisasjoner innenfor jernbanesektoren. 

2. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre kvaliteten på de dataene som oversendes. 

3. Kvaliteten på de statistiske dataene skal vurderes av Eurostat. For dette formål skal medlemsstatene på anmodning fra 

Eurostat gi opplysninger om metodene som er benyttet ved utarbeidingen av statistikkene. 

4. I denne forordning er det kvalitetskriteriene nevnt i artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 223/2009 som skal anvendes på 

dataene som skal oversendes. 

5. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter for å fastsette nærmere ordninger, strukturen, periodisiteten og 

sammenlignbarhetselementene for de standardiserte kvalitetsrapportene. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar 

med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2. 

Artikkel 9 

Rapport om gjennomføringen 

Senest 31. desember 2020 og deretter hvert fjerde år skal Kommisjonen, etter samråd med Komiteen for det europeiske 

statistikksystem, framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen av denne forordning og om den 

framtidige utviklingen. 

I den rapporten skal Kommisjonen ta hensyn til relevante opplysninger fra medlemsstatene om kvaliteten på de oversendte 

dataene og om datainnsamlingsmetodene som er brukt, og opplysninger om mulige forbedringer og brukernes behov. 

Rapporten skal særlig inneholde 

a) en vurdering av den nytte Unionen, 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 de oversendte dataene, av datainnsamlingsmetodene som er brukt og av kvaliteten på den 

utarbeidede statistikken. 

Artikkel 10 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 3 nr. 2 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 

13. desember 2016. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen av 

femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver periode. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 3 nr. 2 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får 

anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. 

Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 
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4. Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådføre seg med sakkyndige utpekt av hver medlemsstat i samsvar 

med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming. 

5. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 3 nr. 2 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet 

har gjort innsigelse innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både 

Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke vil gjøre innsigelse. På 

Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder. 

Artikkel 11 

Komitéprosedyre 

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for det europeiske statistikksystem nedsatt ved forordning (EF) nr. 223/2009. 

Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Artikkel 12 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 91/2003 oppheves. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg X. 

Artikkel 13 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen 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 Strasbourg 18. april 2018. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

L. PAVLOVA 

Formann 
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VEDLEGG I 

ÅRLIG STATISTIKK OVER GODSTRANSPORT – DETALJERT INNBERETNING 

Liste over variabler og 

målenheter 

Transportert gods i 

— tonn 

— tonnkilometer 

Godstogtrafikk i 

— togkilometer 

Antall transporterte intermodale transportenheter i 

— antall 

— TEU (20-fotsekvivalenter) (for containere og flak) 

Referanseperiode Ett år 

Hyppighet Hvert år 

Liste over tabeller med 

inndeling for hver tabell 

Tabell I1: transportert gods, etter transporttype 

Tabell I2: transportert gods, etter godstype (vedlegg VI) 

Tabell I3: transportert gods (for internasjonal trafikk og transittrafikk), etter lastestat og lossestat 

Tabell I4: transportert gods, etter kategori av farlig gods (vedlegg VII) 

Tabell I5: transportert gods, etter type sending (valgfritt) 

Tabell I6: transportert gods i intermodale transportenheter, etter transporttype og transportenhetstype 

Tabell I7: antall transporterte lastede intermodale transportenheter, etter transporttype og 

transportenhetstype 

Tabell I8: antall transporterte tomme intermodale transportenheter, etter transporttype og 

transportenhetstype 

Tabell I9: godstogtrafikk 

Frist for oversending av 

data 

Fem måneder etter utløpet av referanseperioden 

Første referanseperiode 

for tabell I1, I2 og I3 

2003 

Første referanseperiode 

for tabell I4, I5, I6, I7, I8 

og I9 

2004 

Merknader 1. Transporttype inndeles på følgende måte: 

— Nasjonal 

— Internasjonal – innkommende 

— Internasjonal – utgående 

— Transitt 

2. Type sending kan inndeles på følgende måte: 

— Hele toglaster 

— Hele vognlaster 

— Annet 
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 3. Transportenhetstype inndeles på følgende måte: 

— containere og flak 

— semitrailere (uten trekkvogn) 

— veigående kjøretøyer (med trekkvogn) 

4. For tabell I3 kan Eurostat og medlemsstatene treffe tiltak for å lette konsolideringen av data fra 

foretak i andre medlemsstater for å sikre at det er sammenheng mellom disse dataene. 

5. For tabell I4 skal medlemsstatene angi hvilke trafikkategorier som eventuelt ikke er omfattet av 

dataene. 

6. For tabell I2–I8 skal medlemsstatene, dersom det ikke foreligger fullstendige opplysninger om 

transittransport, innberette alle tilgjengelige data. 
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VEDLEGG II 

ÅRLIG STATISTIKK OVER PERSONTRANSPORT – DETALJERT INNBERETNING 

Liste over variabler og 

målenheter 

Transporterte passasjerer i 

— antall passasjerer 

— passasjerkilometer 

Persontogtrafikk i 

— togkilometer 

Referanseperiode Ett år 

Hyppighet Hvert år 

Liste over tabeller med 

inndeling for hver tabell 

Tabell II1: transporterte passasjerer, etter transporttype 

Tabell II2: transporterte internasjonale passasjerer, etter påstigningsstat og avstigningsstat 

Tabell II3: persontogtrafikk 

Frist for oversending av 

data 

Åtte måneder etter utløpet av referanseperioden 

Første referanseperiode 2016 

Merknader 1. Transporttype inndeles på følgende måte: 

— Nasjonal 

— Internasjonal 

2. For tabell II1 og II2 skal medlemsstatene innberette data som omfatter opplysninger fra 

billettsalg utenfor innberettende stat. Disse opplysningene kan enten innhentes direkte fra de 

nasjonale myndighetene i andre stater eller gjennom internasjonale avregningsordninger for 

billetter. 
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VEDLEGG III 

KVARTALSVIS STATISTIKK OVER GODS- OG PERSONTRANSPORT 

Liste over variabler og mål-

enheter 

Transportert gods i 

— tonn 

— tonnkilometer 

Transporterte passasjerer i 

— antall passasjerer 

— passasjerkilometer 

Referanseperiode Ett kvartal 

Hyppighet Hvert kvartal 

Liste over tabeller med 

inndeling for hver tabell 

Tabell III1: transportert gods 

Tabell III2: transporterte passasjerer 

Frist for oversending av data Tre måneder etter utløpet av referanseperioden 

Første referanseperiode Første kvartal 2004 

Merknader 1. Tabell III1 og III2 kan innberettes på grunnlag av foreløpige data, herunder anslag. For 

tabell III2 kan medlemsstatene innberette data basert på billettsalg i innberettende stat eller 

enhver annen tilgjengelig kilde. 

2. Disse statistikkene skal innberettes for foretak som omfattes av vedlegg I og II. 

  



Nr. 102/352 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

VEDLEGG IV 

REGIONAL STATISTIKK OVER GODS- OG PERSONTRANSPORT 

Liste over variabler og mål-

enheter 

Transportert gods i 

— tonn 

Transporterte passasjerer i 

— antall passasjerer 

Referanseperiode Ett år 

Hyppighet Hvert femte år 

Liste over tabeller med 

inndeling for hver tabell 

Tabell IV1: nasjonal godstransport, etter lasteregion og losseregion (NUTS 2) 

Tabell IV2: internasjonal godstransport, etter lasteregion og losseregion (NUTS 2) 

Tabell IV3: nasjonal persontransport, etter påstigningsregion og avstigningsregion (NUTS 2) 

Tabell IV4: internasjonal persontransport, etter påstigningsregion og avstigningsregion  

(NUTS 2) 

Frist for oversending av data Tolv måneder etter utløpet av referanseperioden 

Første referanseperiode 2005 

Merknader 1. Når laste- eller lossestedet (tabell IV1, IV2) eller påstignings- eller avstigningsstedet (tabell 

IV3, IV4) ligger utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, skal 

medlemsstatene bare oppgi staten. 

2. For å bistå medlemsstatene med å utarbeide disse tabellene skal Eurostat gi medlemsstatene 

en liste over Den internasjonale jernbaneunions stasjonskoder og de tilsvarende NUTS-

kodene. 

3. For tabell IV3 og IV4 kan medlemsstatene innberette data basert på billettsalg eller enhver 

annen tilgjengelig kilde. 

4. Disse statistikkene skal innberettes for foretak som omfattes av vedlegg I og II. 

  



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/353 

 

VEDLEGG V 

STATISTIKK OVER TRAFIKKSTRØMMENE PÅ JERNBANENETTET 

Liste over variabler og 

målenheter 

Godstransport: 

— Antall tog 

Persontransport: 

— Antall tog 

Annet (tjenestetog osv.) (valgfritt): 

— Antall tog 

Referanseperiode Ett år 

Hyppighet Hvert femte år 

Liste over tabeller med 

inndeling for hver tabell 

Tabell V1: godstransport, etter nettsegment 

Tabell V2: persontransport, etter nettsegment 

Tabell V3: annet (tjenestetog osv.), etter nettsegment (valgfritt) 

Frist for oversending av 

data 

18 måneder etter utløpet av referanseperioden 

Første referanseperiode 2005 

Merknader 1. Medlemsstatene skal definere et sett nettsegmenter som minst skal omfatte det transeuropeiske 

jernbanenettet (TEN) på deres nasjonale territorium. De skal oversende til Eurostat 

— de geografiske koordinatene og andre data som er nødvendige for å kunne identifisere og 

kartlegge hvert nettsegment samt forbindelsene mellom segmentene, 

— opplysninger om egenskapene (herunder kapasiteten) ved togene som trafikkerer de 

enkelte nettsegmentene. 

2. Hvert nettsegment som inngår i det transeuropeiske jernbanenettet (TEN), skal identifiseres 

ved en tilleggsegenskap i dataregisteret, slik at trafikken på dette jernbanenettet kan 

kvantifiseres. 
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VEDLEGG VI 

NST 2007 

Hovedgruppe Beskrivelse 

01 Jordbruks-, jakt- og skogbruksprodukter; fisk og andre fiskeprodukter 

02 Kull og lignitt; råolje og naturgass 

03 Metallholdig malm og andre produkter fra bryting og utvinning; torv, uran og thorium 

04 Nærings- og nytelsesmidler 

05 Tekstiler og tekstilprodukter; lær og lærprodukter 

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

papirprodukter; trykksaker og innspilte medier 

07 Koks og raffinerte petroleumsprodukter 

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

09 Andre ikke-metallholdige mineralske produkter 

10 Metaller; metallprodukter, unntatt maskiner og utstyr 

11 Maskiner og utstyr ikke nevnt annet sted; kontor- og datamaskiner; elektriske maskiner og apparater ikke 

nevnt annet sted; radio-, fjernsyns- og kommunikasjonsutstyr; medisinske instrumenter, presisjons-

instrumenter og optiske instrumenter; ur og klokker 

12 Transportutstyr 

13 Møbler; andre produserte varer ikke nevnt annet sted 

14 Sekundærråstoffer; kommunalt avfall og annet avfall 

15 Post, pakker 

16 Utstyr og materiell som brukes ved godstransport 

17 Varer som flyttes ved flytting av husholdninger og kontorer; bagasje som transporteres atskilt fra 

passasjerene; motorvogner som flyttes for reparasjon; andre ikke-markedsrettede varer ikke nevnt annet sted 

18 Samlastet gods: ulike varetyper som transporteres sammen 

19 Uidentifiserbart gods: varer som av en eller annen grunn ikke kan identifiseres, og som derfor ikke kan 

fordeles på gruppe 01–16 

20 Andre varer ikke nevnt annet sted 
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VEDLEGG VII 

KLASSIFISERING AV FARLIG GODS 

1. Eksplosiver 

2. Gasser (komprimerte, flytende eller oppløst under trykk) 

3. Brannfarlige væsker 

4.1. Brannfarlige faste stoffer 

4.2. Selvantennelige stoffer 

4.3. Stoffer som utvikler brannfarlige gasser ved kontakt med vann 

5.1. Oksiderende stoffer 

5.2. Organiske peroksider 

6.1. Giftige stoffer 

6.2. Smittefarlige stoffer 

7. Radioaktivt materiale 

8. Etsende stoffer 

9. Diverse farlige stoffer 

Merknad: 

Disse kategoriene er de som er definert i reglementet for internasjonal jernbanetransport av farlig gods, vanligvis kalt RID, som 

vedtatt i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF(1). 

   

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av farlig gods (EUT L 260 av 30.9.2008, s. 

13). 
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VEDLEGG VIII 

Tabell VIII.1 

TRANSPORTAKTIVITETSNIVÅ FOR GODSTRANSPORT 

Liste over variabler og målenheter Transportert gods i 

— totalt antall tonn 

— totalt antall tonnkilometer 

Godstogtrafikk i 

— totalt antall togkilometer 

Referanseperiode Ett år 

Hyppighet Hvert år 

Frist for oversending av data Fem måneder etter utløpet av referanseperioden 

Første referanseperiode 2017 

Merknader Bare for foretak med et samlet godstransportvolum på mindre 

enn 200 millioner tonnkilometer og mindre enn 500 000 tonn 

og som ikke innberetter i henhold til vedlegg I (detaljert 

innberetning) 

Tabell VIII.2 

TRANSPORTAKTIVITETSNIVÅ FOR PERSONTRANSPORT 

Liste over variabler og målenheter Transporterte passasjerer i 

— totalt antall passasjer 

— totalt antall passasjerkilometer 

Persontogtrafikk i 

— totalt antall togkilometer 

Referanseperiode Ett år 

Hyppighet Hvert år 

Frist for oversending av data Åtte måneder etter utløpet av referanseperioden 

Første referanseperiode 2017 

Merknader Bare for foretak med et samlet persontransportvolum på 

mindre enn 100 millioner passasjerkilometer og som ikke 

innberetter i henhold til vedlegg II (detaljert innberetning). 
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VEDLEGG IX 

OPPHEVET FORORDNING MED LISTE OVER PÅFØLGENDE ENDRINGER 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 91/2003 

(EFT L 14 av 21.1.2003, s. 1) 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1192/2003 

(EUT L 167 av 4.7.2003, s. 13) 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1304/2007 

(EUT L 290 av 8.11.2007, s. 14) 

Bare artikkel 3 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 219/2009 

(EUT L 87 av 31.3.2009, s. 109) 

Bare nr. 4.4 i vedlegget 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2032 

(EUT L 317 av 23.11.2016, s. 105) 

 

 _____   
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VEDLEGG X 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Forordning (EF) nr. 91/2003 Denne forordning 

Artikkel 1, 2 og 3 Artikkel 1, 2 og 3 

Artikkel 4 nr. 1 innledende tekst Artikkel 4 nr. 1 innledende tekst 

Artikkel 4 nr. 1 bokstav a) Artikkel 4 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 4 nr. 1 bokstav c) Artikkel 4 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 4 nr. 1 bokstav e) Artikkel 4 nr. 1 bokstav c) 

Artikkel 4 nr. 1 bokstav f) Artikkel 4 nr. 1 bokstav d) 

Artikkel 4 nr. 1 bokstav g) Artikkel 4 nr. 1 bokstav e) 

Artikkel 4 nr. 2, 3 og 4 Artikkel 4 nr. 2, 3 og 4 

Artikkel 4 nr. 5 — 

Artikkel 5, 6 og 7 Artikkel 5, 6 og 7 

Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 8 nr. 1 

Artikkel 8 nr. 1a Artikkel 8 nr. 2 

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 8 nr. 3 

Artikkel 8 nr. 3 Artikkel 8 nr. 4 

Artikkel 8 nr. 4 Artikkel 8 nr. 5 

Artikkel 9, 10 og 11 Artikkel 9, 10 og 11 

— Artikkel 12 

Artikkel 13 Artikkel 13 

Vedlegg A Vedlegg I 

Vedlegg C Vedlegg II 

Vedlegg E Vedlegg III 

Vedlegg F Vedlegg IV 

Vedlegg G Vedlegg V 

Vedlegg J Vedlegg VI 

Vedlegg K Vedlegg VII 

Vedlegg L Vedlegg VIII 

— Vedlegg IX 

— Vedlegg X 

 


