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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2012 

av 31. mai 2012 

om endring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk og kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1503/2006, (EF) nr. 657/2007 og (EF) nr. 1178/2008 med hensyn til tilpasninger i 

forbindelse med fjerningen av variablene for ordretilgang i industrien(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1165/98 av 19. mai 

1998 om konjunkturstatistikk(1), særlig artikkel 17 bokstav b) 

til g), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 1165/98 opprettet en felles ramme 

for utarbeiding av Fellesskapets konjunkturstatistikk og 

fastsatte variabler som er nødvendige for å analysere 

utviklingen på kort sikt med hensyn til tilbud og 

etterspørsel, produksjonsfaktorer og priser. 

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1503/2006 av 

28. september 2006 om gjennomføring og endring av 

rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk 

med hensyn til definisjon av variablene, listen over 

variabler og hyppigheten av datautarbeiding(2) fastsatte 

definisjoner av variablenes formål og kjennetegn. 

3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 657/2007 av 14. juni 

2007 om gjennomføring av rådsforordning (EF) 

nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk med hensyn til 

fastsettelse av europeiske utvalgsundersøkelser(3) 

fastsatte regler og vilkår for oversending av data fra 

medlemsstater som deltar i europeiske 

utvalgsundersøkelser for konjunkturstatistikk. 

4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1178/2008 av 

28. november 2008 om endring av rådsforordning (EF) 

nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk og 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1503/2006 og (EF) 

nr. 657/2007 med hensyn til endringer som følge av 

revisjonen av de statistiske grupperingene NACE og 

CPA(4) oppdaterte reglene og vilkårene for de 

europeiske utvalgsundersøkelsene som følge av 

vedtakelsen av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om innføring 

av en standard for næringsgruppering NACE Revisjon 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 142, 1.6.2012, s. 26, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 232/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

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

nr. 18 av 21.3.2013, s. 40. 

(1) EFT L 162 av 5.6.1998, s. 1. 

(2) EUT L 281 av 12.10.2006, s. 15. 

(3) EUT L 155 av 15.6.2007, s. 7. 

(4) EUT L 319 av 29.11.2008, s.16. 

2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 

og visse EF-forordninger innenfor særlige 

statistikkområder(5) og europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 451/2008 av 23. april 2008 om 

opprettelse av en ny statistisk produktgruppering etter 

næring (CPA), og om oppheving av rådsforordning 

(EØF) nr. 3696/93(6). 

5) Variablene for ordretilgang i industrien som ble innført 

ved forordning (EF) nr. 1165/98, skulle tjene som en 

hovedindikator på framtidig produksjon. Variablenes 

evne til å forutsi utviklingen har imidlertid vist seg å 

være begrenset, og ettersom disse variablene ikke har 

resultert i stabile hovedindikatorer i alle medlemsstater, 

har Komiteen for det europeiske statistikksystem 

besluttet at innsamlingen av data om variablene for 

ordretilgang i industrien bør opphøre på bakgrunn av 

prioriteringene som er fastsatt for å utvikle og utarbeide 

statistikk, i lys av færre ressurser og for å redusere 

byrden på det europeiske statistikksystem. 

6) For å fjerne variablene for ordretilgang i industrien er 

det nødvendig å fjerne alle henvisninger til nevnte 

variabler i forbindelse med listen over variabler, 

referanseperioden, detaljnivået, fristene for innsending 

av opplysninger, overgangsperioden og variablenes 

definisjoner, og også når det gjelder vilkårene for 

europeiske utvalgsundersøkelser for ordretilgang på 

andre markeder enn hjemmemarkedet. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for det europeiske 

statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg A til forordning (EF) nr. 1165/98 endres i samsvar 

med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1503/2006 endres i samsvar 

med vedlegg II til denne forordning. 

  

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

(6) EUT L 145 av 4.6.2008, s. 65. 
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Artikkel 3 

I forordning (EF) nr. 657/2007 skal artikkel 1 og 2 lyde: 

«Artikkel 1 

Europeiske utvalgsundersøkelser kan benyttes i utarbeiding 

av statistikk som skiller mellom stater i og utenfor 

euroområdet, for følgende to variabler angitt i vedlegg A til 

forordning (EF) nr. 1165/98: 

Variabel Navn 

312 
Produsentpriser på andre markeder enn 

hjemmemarkedet 

340 Importpriser 

Artikkel 2 

Medlemsstater som deltar i de europeiske 

utvalgsundersøkelsene nevnt i artikkel 1, skal til 

Kommisjonen (Eurostat) minst overføre data for variabel 

nr. 312 for NACE-virksomheten og for variabel nr. 340 for 

CPA-produkter, som angitt i vedlegget.» 

Artikkel 4 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1178/2008 endres i samsvar 

med vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 5 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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 Brussel, 31. mai 2012. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

I vedlegg A til forordning (EF) nr. 1165/98 gjøres følgende endringer: 

1) I bokstav c) (Liste over variabler) gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 oppheves variablene «130 Ordretilgang», «131 Ordretilgang fra hjemmemarkedet» og «132 Ordretilgang 

fra andre markeder enn hjemmemarkedet». 

b) Nr. 3 og 8 utgår. 

2) I bokstav e) (Referanseperiode) utgår variablene 130, 131 og 132 og deres respektive referanseperioder. 

3) I bokstav f) (Detaljnivå) gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 4 skal lyde: 

«4. I tillegg skal samtlige variabler bortsett fra variablene for omsetning (nr. 120, 121, 122) oversendes for hele 

industrien, definert som næringshovedområde B–E i NACE Rev. 2, og for industrihovedgruppene (MIG) 

som definert i kommisjonsforordning (EF) nr. 586/2001(*). 

  

(*) EFT L 86 av 27.3.2001, s. 11.» 

b) Nr. 6 oppheves. 

c) Nr. 9 skal lyde: 

«9. Variablene for andre markeder enn hjemmemarkedet (nr. 122 og 132) skal oversendes, idet det skilles 

mellom stater i og utenfor euroområdet. Dette skillet skal anvendes på hele industrien, definert som 

næringshovedområde B–E i NACE Rev. 2, på industrihovedgruppene og på nivåene næringshovedområde 

(én bokstav) og næring (to sifre) i NACE Rev. 2. Opplysninger om NACE Rev. 2 D og E er ikke påkrevd 

for variabel nr. 122. Variabelen for importpriser (nr. 340) skal i tillegg oversendes, idet det skilles mellom 

stater i og utenfor euroområdet. Dette skillet skal anvendes på hele industrien, definert som 

næringshovedområde B–E i CPA, på industrihovedgruppene og på nivåene næringshovedområde (én 

bokstav) og næring (to sifre) i CPA. Når det gjelder skillet mellom stater i og utenfor euroområdet, kan 

Kommisjonen fastsette vilkårene for anvendelse av europeiske utvalgsundersøkelser som definert i 

artikkel 4 nr. 2 bokstav d) første ledd. Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 

bestemmelser i denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité 

med kontroll omhandlet i artikkel 18 nr. 3. En europeisk utvalgsundersøkelse kan begrense virkeområdet for 

variabelen for importpriser til import av produkter fra stater utenfor euroområdet. Medlemsstater som ikke 

har innført euro som sin valuta, skal ikke foreta noe skille mellom stater i og utenfor euroområdet for 

variabel nr. 122, 312 og 340.» 

4) I bokstav g) (Frister for innsending av opplysningene) nr. 1 utgår variabel nr. 130, 131 og 132 og deres respektive 

frister «1 måned og 20 kalenderdager». 

5) I bokstav j) (Overgangsperiode) skal nr. 3 lyde: 

«3. En overgangsperiode som opphører 11. august 2007, kan innrømmes for variabel nr. 340 og skillet mellom 

stater i og utenfor euroområdet for variabel nr. 122, 312 og 340, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 18 

nr. 2.» 

 ______   
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VEDLEGG II 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 1503/2006 gjøres følgende endringer: 

Variablene «130 Ordretilgang», «131 Ordretilgang fra hjemmemarkedet» og «132 Ordretilgang fra andre markeder enn 

hjemmemarkedet» oppheves. 

 ______  

VEDLEGG III 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1178/2008 gjøres følgende endringer: 

Variabel «132 ORDRETILGANG FRA ANDRE MARKEDER ENN HJEMMEMARKEDET» oppheves. 

 ____________  


