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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2112 

av 23. november 2015 

om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 251/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer med hensyn til tilpasning av 

dataseriene som følge av revisjonen av den statistiske produktgruppering etter næring (CPA)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer(1), særlig 

artikkel 11 nr. 2 bokstav e), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 295/2008 ble det fastsatt en felles ramme for innsamling, utarbeiding, oversending og vurdering 

av europeisk statistikk over strukturen, virksomheten, konkurranseevnen og resultatene til foretakene i Unionen. 

2) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 451/2008(2) ble det opprettet en ny statistisk produktgruppering etter 

næring (CPA) for å imøtekomme Unionens behov for statistikk. 

3) I vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 251/2009(3) fastsettes dataseriene, fordelingen og betegnelsene for 

produkter som skal oversendes basert på CPA. 

4) Som en følge av ikrafttredelsen av kommisjonsforordning (EU) nr. 1209/2014(4) er det nødvendig å tilpasse vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 251/2009 med hensyn til fordelingen og betegnelsene for visse produkter når det gjelder dataene 

som skal oversendes basert på CPA, for å bevare sammenlignbarhet og samsvar med standarder for produktgruppering 

som brukes internasjonalt. 

5) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 251/2009 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 251/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 306 av 24.11.2015, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 av 

20.7.2017, s. 56. 

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 13. 

(2) 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 (EUT L 145 av 4.6.2008, s. 65). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 251/2009 av 11. mars 2009 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 295/2008 med hensyn til de dataserier som skal utarbeides for statistikk over foretaksstrukturer og de nødvendige tilpasninger etter 

revisjonen av den statistiske produktgruppering etter næring (CPA) (EUT L 86 av 31.3.2009, s. 170). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1209/2014 av 29. oktober 2014 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 451/2008 

om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering etter næring (CPA), og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3696/93 

(EUT L 336 av 22.11.2014, s. 1). 
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Artikkel 2 

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, 23. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 Formann 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 251/2009 gjøres følgende endringer: 

1.  I nr. 1, «TJENESTER», under «Fordeling etter virksomhet» og «Særlige aggregater» i tabell «Serie 1E» skal «HIT», 

«MHT», «MLT» og «LOT» lyde: 

«HIT Høyteknologisk produksjon (NACE Rev. 2 21 + 26 + 30.3) 

MHT Mellomhøyteknologisk produksjon (NACE Rev. 2 20 + 25.4 + 27 + 28 + 29 + 30-30.1-30.3 + 32.5) 

MLT Mellomlavteknologisk produksjon (NACE Rev. 2 18.2 + 19 + 22 +23 + 24+ 25-25.4 + 30.1 + 33) 

LOT Lavteknologisk produksjon (NACE Rev. 2 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18-18.2 + 31 + 32-32.5).» 

2.  I nr. 2, «INDUSTRI», under «Dekningsområde» i tabellene «Serie 2H», «Serie 2I», «Serie 2J» og «Serie 2K» erstattes 

«NACE Rev. 2, næringshovedområde B–E (unntatt NACE Rev. 2 næring 37, 38 og 39)» med «NACE Rev. 2, 

næringshovedområde B–D og næring 36». 

3.  I nr. 3, «HANDEL OG DISTRIBUSJON», under «Fordeling etter virksomhet» i tabellene «Serie 3E», «Serie 3F», «Serie 

3G», «Serie 3H», «Serie 3I», «Serie 3J» og «serie 3K» utgår «NACE Rev. 2 ettsifret nivå (næringshovedområde)». 

4.  I nr. 4, «BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET», under «Fordeling etter virksomhet» i tabell «Serie 4G» erstattes 

 «NACE Rev. 2, tresifret nivå (næringshovedgruppe) 

 NACE Rev. 2, tosifret nivå (næring) 

 NACE Rev. 2, ettsifret nivå (næringshovedområde)» 

 med 

 «NACE Rev. 2, tosifret nivå (næring) unntatt for kjennetegn 18 31 0 og 18 32 0 for næring 43 

 NACE Rev. 2, ettsifret nivå (næringshovedområde) unntatt for kjennetegn 18 31 0 og 18 32 0». 

5.  I nr. 8, «FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING», gjøres følgende endringer: 

a)  Under «Fordeling etter produkttype» i tabell «Serie 8A» erstattes «Drift av nettportaler» med «Nettportaltjenester» for 

produkt 63 12. 

b)  Under «Fordeling etter produkttype» i tabell «Serie 8A» erstattes «Reklamedesign og konseptutvikling» med 

«Konseptutvikling innen reklame» for produkt 73 11 13. 

c)  Under «Fordeling etter produkttype» i tabell «Serie 8C» utgår «Varemerker og franchise» for produkt 70 22 4. 

d)  Under «Fordeling etter produkttype» i tabell «Serie 8E» erstattes «Arkitektrådgivning» med «Arkitektrådgivning 

tilknyttet byggeprosjekter» for produkt 71 11 24. 

 __________  


