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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	
nr.	138/2004	av	5.	desember	2003	om	 landbruksregnskaper	 i	
Fellesskapet(1),	særlig	artikkel	2	nr.	2,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 En	revidert	standard	for	næringsgruppering,	kalt	NACE	
Revisjon	 2	 (heretter	 kalt	 «NACE	 Rev.	 2»),	 ble	 vedtatt	
ved	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	
1893/2006	 av	 20.	 desember	 2006	 om	 innføring	 av	 en	
standard	 for	 næringsgruppering	 NACE	 Revisjon	 2,	 og	
om	endring	av	rådsforordning	(EØF)	nr.	3037/90	og	visse	
EF-forordninger	innenfor	særlige	statistikkområder(2).

2)	 De	 tiltak	 som	 er	 nødvendige	 for	 gjennomføringen	 av	
nevnte	 forordning,	bør	vedtas	slik	at	NACE	Rev.	2	kan	
anvendes	på	ulike	statistikkområder.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	 L	 65	 av	 8.3.2008,	 s.	 5,	 er	
omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 91/2008	 av	 4.	 juli	 2008	 om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XXI	(Statistikk),	se	EØS-tillegget	til	Den 
europeiske unions tidende	nr.	64,	23.10.2008,	s.	23.

(1)	 EUT	L	33	av	5.2.2004,	s.	1.	Forordningen	endret	ved	kommisjonsforordning	
(EF)	nr.	909/2006	(EUT	L	168	av	21.6.2006,	s.	14).

(2)	 EUT	L	393	av	30.12.2006,	s.	1.

3)	 I	 vedlegg	 I	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 138/2004	 fastsettes	
metodikken	 for	 utarbeiding	 av	 landbruksregnskaper	 i	
Fellesskapet	 (EAA).	 Som	 en	 følge	 av	 den	 reviderte	
standarden	for	næringsgruppering	bør	EAA-metodikken	
ajourføres	og	referansene	til	NACE	Rev.	1.1	erstattes.

4)	 Forordning	(EF)	nr.	138/2004	bør	derfor	endres.

5)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 forordning	 er	 i	 samsvar	med	
uttalelse	 fra	 Den	 faste	 komité	 for	 landbruksstatistikk,	
nedsatt	ved	rådsbeslutning	72/279/EØF(3)	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg	 I	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 138/2004	 endres	 i	 samsvar	
med	vedlegg	I	til	denne	forordning.

Artikkel 2

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

Den	får	anvendelse	fra	1.	april	2011.

(3)	 EFT	L	179	av	7.8.1972,	s.	1.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 212/2008

av 7. mars 2008

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 138/2004 
om landbruksregnskaper i Fellesskapet(*)

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

Utferdiget	i	Brussel,	7.	mars	2008.

 For Kommisjonen

	 Joaquín	ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG

I	vedlegg	I	til	forordning	(EF)	nr.	138/2004	gjøres	følgende	endringer:

1)	 «NACE	Rev.	1»	endres	til	«NACE	Rev.	2»	gjennom	hele	teksten.

2)	 «ISIC	Rev.	3»	endres	til	«ISIC	Rev.	4»	gjennom	hele	teksten.

3)		 Nummer	1.23	erstattes	med	følgende:

«1.23.	 Dersom	imidlertid	kontraktsarbeidet	ikke	i	sin	helhet	utføres	av	spesialenheter	(f.eks.	dersom	gårdbrukere	
leier	maskiner,	men	 ansetter	 sine	 egne	 arbeidere),	 skal	 denne	 aktiviteten	 registreres	 under	 næring	77	 i	
NACE	Rev.	2	(Utleie-	og	leasingvirksomhet);	i	så	fall	må	beløp	betalt	av	gårdbrukere	til	innleide	foretak	
registreres	som	’Andre	varer	og	tjenester’	under	rubrikken	’Produktinnsats’	(jf.	2.108)».

4)		 Nummer	1.55	erstattes	med	følgende:

«1.55.	 Ettersom	 EAA	 er	 en	 integrert	 del	 av	 det	 europeiske	 nasjonalregnskapssystemet,	 anvendes	 Eurostats	
standard	for	næringsgruppering,	NACE	Rev.	2,	ved	sammenstillingen	av	disse	regnskapene.	NACE	Rev.	2	
er	en	næringsinndeling	med	fire	nivåer	som	ble	utarbeidet	i	2006.	Den	er	en	revisjon	av	industristandarden	
for	næringsgruppering	i	Det	europeiske	fellesskap	(NACE),	som	første	gang	ble	offentliggjort	av	Eurostat	
i	1970.»

5)		 Nummer	1.57	erstattes	med	følgende:

«1.57.		 NACE	Rev.	2	er	en	næringsgruppering	som	anvendes	for	å	definere	næringer	i	nasjonalregnskapene.	Den	
bygger	på	det	kodesystemet	med	fire	nivåer	som	beskrives	nedenfor:

–	 et	første	nivå	som	består	av	posisjoner	angitt	ved	en	bokstavkode	(næringshovedområder),

–	 et	andre	nivå	som	består	av	posisjoner	angitt	ved	en	tosifret	tallkode	(næringer),

–	 et	tredje	nivå	som	består	av	posisjoner	angitt	ved	en	tresifret	tallkode	(næringshovedgrupper),	og

–	 et	fjerde	nivå	som	består	av	posisjoner	angitt	ved	en	firesifret	tallkode	(næringsgrupper).»

6)		 Nummer	1.62	erstattes	med	følgende:

«1.62.	 I	 forbindelse	 med	 nasjonalregnskapene	 defineres	 jordbruksnæringen	 som	 alle	 enheter	 som,	 enten	
utelukkende	eller	sammen	med	annen	sekundær	økonomisk	virksomhet,	utøver	virksomhet	som	hører	inn	
under	næring	01	i	NACE	Rev.	2,	«Jordbruk	og	tjenester	tilknyttet	jordbruk,	jakt	og	viltstell».		Næring	01	
omfatter(*):

–	 Næringshovedgruppe	01.1:	Dyrking	av	ettårige	vekster

–	 Næringshovedgruppe	01.2:	Dyrking	av	flerårige	vekster

–	 Næringshovedgruppe	01.3:	Planteformering

–	 Næringshovedgruppe	01.4:	Husdyrhold

–	 Næringshovedgruppe	01.5:	Kombinert	husdyrhold	og	planteproduksjon

–	 Næringshovedgruppe	01.6:	Tjenester	tilknyttet	jordbruk	og	etterbehandling	av	vekster	etter	innhøsting

–	 Næringshovedgruppe	01.7:	Jakt,	viltstell	og	tjenester	tilknyttet	jakt	og	viltstell.»

_______________

(*)	 Se	også	de	forklarende	merknadene:	Eurostat:	NACE	Rev.	2,	standard	for	næringsgruppering	innen	
De	europeiske	fellesskap,	arbeidsområde	2,	serie	E,	Luxembourg	2007.	
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7)		 Nummer	1.63	erstattes	med	følgende:

«1.63.	 Listen	 over	 aktiviteter	 som	 er	 karakteristiske	 for	 jordbruksnæringen	 i	 EAA,	 svarer	 til	 disse	 sju	
næringshovedgruppene	(01.1-01.7),	men	med	følgende	unntak:

–	 listen	 omfatter	 produksjon	 av	 vin	 og	 olivenolje	 (utelukkende	 fra	 druer	 og	 oliven	 fra	 den	 samme	
driftsenheten)(*),

–	 listen	omfatter	ikke	aktiviteter	knyttet	til	produksjon	av	frø	før	og	etter	formering,	og	visse	aktiviteter	
som	 i	NACE	Rev.	2	 anses	 som	 tjenesteyting	 i	 landbruket	 (f.eks.	drift	 av	vanningssystemer	–	bare	
kontraktsarbeid	innenfor	landbruket	tas	med	her).»

_________________

(*)	 Innlemmingen	 av	 disse	 aktivitetene	 innebærer	 i	 realiteten	 ikke	 noe	 avvik	 fra	 NACE	 Rev.	 2:	 se	
innledningen	til	NACE	Rev.	2.

8)		 Nummer	1.64	erstattes	med	følgende:

«1.64.		 Alle	enheter	som	utfører	aktiviteter	som	er	karakteristiske	for	jordbruksnæringen	i	EAA,	må	tas	med.	De	
berørte	enhetene	utfører	aktiviteter	som	inngår	i	følgende	næringshovedgrupper	i	NACE	Rev.	2:

–	 Næringshovedgruppe	01.1	og	01.2:	Dyrking	av	ettårige	og	flerårige	vekster

–	 Produksjon	av	frø:	Bare	enheter	som	driver	med	formering	av	frø

–	 Næringshovedgruppe	01.3:	Planteformering

–	 Næringshovedgruppe	01.4:	Husdyrhold

–	 Næringshovedgruppe	01.5:	Kombinert	husdyrhold	og	planteproduksjon

–	 Næringshovedgruppe	01.6:	Tjenester	tilknyttet	jordbruk	og	etterbehandling	av	vekster	etter	innhøsting

–	 Omfatter	 ikke	enheter	som	yter	andre	 tjenester	 i	 landbruket	enn	kontraktsarbeid	 (dvs.	enheter	som	
driver	vanningssystemer	eller	behandler	såfrø)

–	 Næringshovedgruppe	01.7:	Jakt,	viltstell	og	tjenester	tilknyttet	jakt	og	viltstell.»

9)		 Nummer	1.65	utgår.

10)		I	bokstav	a)	over	nr.	1.67	skal	tittelen	lyde:

«a)		Næringshovedgruppe	01.1-01.3:	Dyrking	av	ettårige	og	flerårige	vekster,	planteformering»

11)		Nummer	1.67	erstattes	med	følgende:

«1.67.	 Næringshovedgruppene	01.1-01.3	er	systematisk	inndelt,	slik	at	det	er	mulig	å	klassifisere	alle	aktiviteter	
knyttet	til	planteproduksjon	i	EUs	medlemsstater.»

12)		Nummer	1.69	utgår.

13)		Nummer	1.71	erstattes	med	følgende:

«1.71.		 Når	 egenproduserte	 landbruksvarer	 bearbeides	 av	 samme	 produksjonsenhet,	 skal	 de	 bearbeidede	
produktene	 ifølge	konvensjonen	som	anvendes	 i	NACE	Rev.	2(*),	også	klassifiseres	under	 landbruk.	 I	
CPA	behandles	for	eksempel	druemost,	vin	og	olivenolje	som	næringsmidler.	I	NACE	Rev.	2	klassifiseres	
produksjon	 av	 vin	 og	 olivenolje	 under	 næringshovedområde	 C	 ’Produksjon’	 (næringsgruppe	 11.02	
’Produksjon	 av	 vin’	 og	 næringsgruppe	 10.41	 ’Produksjon	 av	 oljer	 og	 fettstoffer’).	 Bare	 produksjon	
av	 vindruer	 og	 oliven	 klassifiseres	 under	 landbruk	 (næringsgruppe	 01.21	 ’Dyrking	 av	 druer’	 og	
næringsgruppe	01.26	’Dyrking	av	oljeholdige	frukter’).	 Ifølge	konvensjonen	nevnt	ovenfor	skal	vin	og	
olivenolje	som	er	produsert	fra	druer	og	oliven	dyrket	ved	samme	produksjonsenhet,	klassifiseres	under	
landbruk.

___________

(*)	 Se	innledningen	til	NACE	Rev.	2:	Standard	for	næringsgruppering	innen	De	europeiske	fellesskap,	
arbeidsområde	2,	serie	E,	Luxembourg	2007.»



19.12.2013 Nr.	73/165EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

14)		I	bokstav	b)	over	nr.	1.76	skal	tittelen	lyde:

«b)		Næringshovedgruppe	01.4:	Husdyrhold»

15)		Nummer	1.77	utgår.

16)		I	nr.	1.78	skal	annet	punktum	lyde:

«Vær	imidlertid	oppmerksom	på	at	drift	av	veddeløpsstaller	og	rideskoler	ikke	er	en	karakteristisk	landbruksaktivitet	
(men	hører	inn	under	’Sports-	og	fritidsaktiviteter	og	drift	av	fornøyelsesetablissementer’:	Næring	93)	(jf.	2.210).»

17)		I	bokstav	c)	over	nr.	1.80	skal	tittelen	lyde:

«c)		Næringshovedgruppe	01.6:	Tjenester	tilknyttet	jordbruk	og	etterbehandling	av	vekster	etter	innhøsting»

18)		Nummer	1.80	erstattes	med	følgende:

«1.80.	 Aktivitetene	i	næringshovedgruppe	01.6	kan	inndeles	i	to	kategorier:

–	 tjenesteyting	 i	 landbruket	 i	 form	 av	 kontraktsarbeid	 på	 produksjonsstadiet	 (dvs.	 kontraktsarbeid	
innenfor	landbruk)

–	 ‘annen’	tjenesteyting	i	landbruket	(drift	av	vanningssystemer,	behandling	av	såfrø	osv.).»

19)		Nummer	1.81	erstattes	med	følgende:

«1.81.	 Tjenester	tilknyttet	landbruk	i	den	andre	kategorien	behandles	ikke	som	karakteristiske	EEA-aktiviteter	
(selv	om	de	registreres	i	nasjonalregnskapenes	landbruksregnskap),	ettersom	de	ikke	er	tradisjonelle	eller	
typiske	landbruksaktiviteter.»

20)		I	nr.	1.86	skal	annet	punktum	lyde:

«Dersom	gårdbrukeren	imidlertid	leier	maskiner	uten	betjeningspersonale	eller	med	bare	noe	av	det	nødvendige	
personalet,	 slik	 at	den	egentlige	aktiviteten	utføres	 av	gårdbrukeren	ved	hjelp	av	disse	maskinene,	hører	denne	
aktiviteten	inn	under	77	i	NACE	Rev.	2.»

21)		Nummer	1.89	erstattes	med	følgende:

«1.89.	 Husdyrhold	mot	godtgjøring	(fôrvert)	hører	inn	under	kontraktsarbeid	i	landbruket,	ettersom	det	er	et	ledd	
i	produksjonsprosessen	i	 landbruket.	Denne	posten	omfatter	 imidlertid	ikke	oppdrett	og	stell	av	private	
ridehester,	siden	disse	aktivitetene	ikke	utgjør	produksjon	av	varer,	men	er	en	tjeneste	i	henhold	til	ESA	
95	(næringshovedområde	R	i	NACE	Rev.	2).»

22)		I	bokstav	d)	over	nr.	1.92	skal	tittelen	lyde:

«d)		Næringshovedgruppe	01.7:	Jakt,	viltstell	og	tjenester	tilknyttet	jakt	og	viltstell.»

23)		Nummer	1.92	erstattes	med	følgende:

«1.92.	 Denne	 gruppen	 omfatter	 følgende	 aktiviteter:	 i)	 jakt	 og	 viltstell	 på	 kommersielt	 grunnlag;	 ii)	 jakt	 og	
fangst	av	dyr	med	henblikk	på	produksjon	av	næringsmidler,	pelsverk	eller	skinn,	 til	forskningsformål,	
til	zoologiske	hager	eller	som	kjæledyr;	 iii)	produksjon	av	pelsverk,	skinn	av	krypdyr	eller	 fugler	som	
stammer	 fra	 jakt	 eller	 fangst.	Vær	 oppmerksom	 på	 at	 produksjon	 av	 skinn	 og	 huder	 fra	 slakterier	 og	
jakt	 utført	 som	 sports-	 eller	 fritidsaktivitet,	 ikke	 hører	 inn	 under	 aktiviteter	 som	 er	 karakteristiske	 for	
landbruket.	’Jaktgruppen’	omfatter	heller	ikke	viltoppdrett	ved	driftsenheter,	som	inngår	i	næringsgruppe	
01.49	’Husdyrhold	ellers’.»
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24)		I	nr.	1.93	erstattes	ligningen	for	«landbruksnæringen	i	EAA»	med	følgende	ligning:

«Landbruks-næringen	i	EAA =		 Landbruket	i	henhold	til	nasjonalregnskapet

–		 Enheter	som	produserer	frø	(til	forskning	eller	sertifisering)

–		 Produksjon	 i	 enheter	 som	 yter	 andre	 tjenester	 tilknyttet	 landbruket	 enn	
kontraktsarbeid	(f.eks.	drift	av	vanningssystemer)

–		 Enheter	der	landbruksaktiviteten	bare	er	en	fritidsaktivitet

+		 Landbruksaktiviteter	i	enheter	der	dette	ikke	er	hovedvirksomhet	(jf.	1.18)»

25)		Første	ledd	i	nr.	2.055	skal	lyde:

«1.		De	to	aktivitetene	som	utføres,	skal	klassifiseres	under	forskjellige	firesifrede	nivåer	i	NACE	Rev.	2	(næring	
01:	 Jordbruk	og	 tjenester	 tilknyttet	 jordbruk,	 jakt	 og	viltstell).	Anvendelsen	 av	dette	 kriteriet	 utelukker	 for	
eksempel	verdisetting	av	frø	som	er	produsert	og	brukt	til	planteproduksjon	ved	samme	driftsenhet	(i	samme	
regnskapsperiode).»

26)		I	nr.	2.062	skal	første	punktum	lyde:

«Landbruksprodukter	 som	 er	 bearbeidet	 ved	 landbruksenheten	 på	 en	måte	 som	 gjør	 at	 de	 kan	 skilles	 ut	 (dvs.	
slik	 at	 de	 gir	 opphav	 til	 en	 lokal	 virksomhetsenhet	 utenfor	 landbruket),	 og	 som	 konsumeres	 av	 gårdbrukernes	
husholdninger,	registreres	som	produksjon	under	’Produksjonsindustrien’	(næringshovedområde	C	i	NACE	Rev.	
2)	som	eget	konsum.»

27)		Nummer	2.063	erstattes	med	følgende:

«2.063.		Beregnet	leieverdi	av	egen	bolig	registreres	ikke	her,	men	under	’Utleie	av	egen	eller	leid	fast	eiendom’	
(næringsgruppe	68.20	i	NACE	Rev.	2).	Utleie	av	boliger	er	ikke	en	landbruksaktivitet,	men	en	aktivitet	
som	alltid	anses	å	kunne	skilles	fra	landbruksaktivitet.»

_____________________________


