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RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 2410/92

av 23. juli 1992

om endring av forordning (EØF) nr. 3975/87 om fastsettelse av
framgangsmåten ved anvendelse av konkurransereglene på foretak

innen lufttransport( 1)

01

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

94/EØS/34/01

RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap, særlig artikkel 87,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(2),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(3),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(4), og

ut fra følgende betraktninger:

Forordning (EØF) nr. 3975/87(5) inngikk i en samlet rekke tiltak
som Rådet vedtok som første skritt mot gjennomføringen av det
indre marked på transportområdet. Forordningens
anvendelsesområde var derfor begrenset til internasjonal
lufttransport mellom flyplasser i Fellesskapet.

Kommisjonen har derfor i øyeblikket intet middel til å undersøke
på direkte vis tilfeller av antatt overtredelse av traktatens artikkel
85 eller 86, og har heller ikke myndighet til å gjøre vedtak eller
ilegge de sanksjoner som er nødvendige for å godkjenne avtaler
i henhold til artikkel 83 paragraf 3 og bringe til opphør de
overtredelser den fastslår når det gjelder innenlands transport i
en medlemsstat.

Lufttransport som i sin helhet finner sted innenfor en medlemsstat,
er nå underlagt Fellesskapets liberaliseringstiltak. Det er derfor
ønskelig å fastsette regler som gir Kommisjonen mulighet til, i
nært og løpende samarbeid med vedkommende myndigheter i
medlemsstatene, å treffe de tiltak som er nødvendige for
anvendelse av traktatens artikkel 85 og 86 på denne
lufttransportsektoren, når handelen mellom medlemsstatene kan
bli berørt.

Det er nødvendig å fastsette en sikker og klar juridisk ramme for
innenlands lufttransport i den enkelte medlemsstat og samtidig
sikre en ensartet anvendelse av konkurransereglene. Forordning
(EØF) nr. 3975/87 bør derfor få anvendelse også for denne
sektoren -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I artikkel 1 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 3975/87 utgår ordet
«internasjonal».

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

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

(1) Følgende EF-rettsakt, offentliggjort i EFT nr. L 240 av 24.8.1992, s. 18,
er omhandlet  EØS-komiteens beslutning nr. 3/94 av 8. februar 1994 om
endring av EØS-avtalens protokoll 21 om gjennomføring av
konkurranseregler for foretak, se EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 1 av 30.3.1994, s. 5.

Utferdiget i Brussel, 23. juli 1992.

For Rådet

J. COPE

Formann

(2) EFT nr. C 225 av 30.8.1991, s. 9.

(3) EFT nr. C 125 av 18.5.1992, s. 130.

(4) EFT nr. C 169 av 6.7.1992, s. 13.

(5) EFT nr. L 374 av 31.12.87, s. 1.
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RÅDSVEDTAK

av 22. juli 1993

om rammeprogrammet for prioriterte tiltak på området statistiske opplysninger
1993-1997(1)

(93/464/EØF)

94/EØS/34/02

RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap, særlig artikkel 213,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(2),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(3),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(4), og

ut fra følgende betraktninger:

Fellesskapet har truffet viktige beslutninger med sikte på
gjennomføringen av det indre marked og dets tilfredsstillende
virkemåte, og det overveier å innføre en økonomisk og monetær
union.

Fellesskapet bør, for å kunne utforme, gjennomføre, følge opp
og evaluere sin politikk på ulike områder, ha tilgang til statistiske
opplysninger som gir grunnlag for sammenligning mellom
medlemsstatene og som er ajourførte, pålitelige, relevante og
utarbeidet så effektivt som mulig.

For å sikre samsvar og sammenlignbarhet mellom statistiske
opplysninger i Fellesskapet bør det utarbeides et statistisk
rammeprogram på mellomlang sikt som skal gjennomføres enten
ved gjensidig avtale mellom Kommisjonen og medlemsstatene
eller ved særlige tiltak som vedtas av Rådet, eller eventuelt av
Kommisjonen ved tiltak av begrenset rekkevidde.

De særlige tiltakene vil som hovedregel gjennomføres under
ledelse av de organer og institusjoner som har ansvar for
utarbeiding av offisielle statistikker.

Den særlige form for utarbeiding av fellesskapsstatistikker som
bygger på nasjonale statistiske myndigheter, krever særlig nært
samarbeid innen Komiteen for det statistiske program med
hensyn til innføring av de juridiske virkemidler som er
nødvendige for utarbeidingen av nevnte fellesskapsstatistikker.

Kommisjonen har forut for framleggingen av sitt forslag rådspurt
Komiteen for det statistiske program, Komiteen for penge-,
finans- og betalingsbalansestatistikk, Den europeiske rådgivende
komité for statistiske opplysninger på det økonomiske og sosiale
område, Den faste komité for jordbruksstatistikk og Komiteen
for statistikk over handel med tredjestater, og disse komiteene
har uttalt seg positivt om Kommisjonens forslag -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
Fellesskapets statistiske rammeprogram skal angi hvilke
prioriterte tiltak som planlegges for tidsrommet 1993-1997.
Programmet er oppført i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2
De prioriterte tiltak skal dekke følgende områder:

a) det indre markeds virkemåte,

b) sosialpolitikk, økonomisk og sosial utjevning og
forbrukervern,

c) Den økonomiske og monetære union,

d) forbindelsene mellom Fellesskapet og den øvrige verden,

e) utvikling av statistikkteknologi og menneskelige ressurser.

(1) Følgende EF-rettsakt, offentliggjort i EFT nr. L 219 av 28.8.1993, s. 1,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/94 av 8. februar 1994
om endring av EØS-avtalens protokoll 30 om samarbeid innen statistikk,
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 1 av 30.3.1994,
s. 6.

(2) EFT nr. C 277 av 26.10.1992, s. 54.

(3) EFT nr. C 176 av 28.6.1993.

(4) EFT nr. C 19 av 25.1.1993, s. 62.
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Artikkel 3
Kommisjonen skal hvert år framlegge retningslinjene for
gjennomføring av Det statistiske program til behandling i
Komiteen for det statistiske program, nedsatt ved beslutning
89/382/EØF, EURATOM(1).

Komiteen for det statistiske program skal uttale seg om
retningslinjene, særlig om

- de prioriterte tiltak som Kommisjonen overveier, idet det
tas hensyn til finansielle begrensninger på både nasjonalt
plan og fellesskapsplan,

- de framgangsmåter og eventuelle juridiske virkemidler som
Kommisjonen tenker seg lagt til grunn for gjennomføringen
av programmet.

Kommisjonen skal i størst mulig grad ta hensyn til uttalelsene
fra Komiteen for det statistiske program og skal treffe de tiltak
den anser mest hensiktsmessige.

Artikkel 4
Det statistiske rammeprogram nevnt i artikkel 1 skal iverksettes
ved særlige tiltak på statistikkområdet

a) som Rådet skal vedta i samsvar med traktatens relevante
bestemmelser,

b) som Kommisjonen skal vedta på vilkårene fastsatt i artikkel
5 og etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 6,

c) som skal vedtas ved avtale mellom Kommisjonen og de
nasjonale myndigheter innenfor deres respektive
kompetanseområder.

Artikkel 5
Kommisjonen kan vedta særlige tiltak på statisitikkområdet
dersom de oppfyller følgende to vilkår:

- tiltakets varighet må ikke overstige ett år,

- de opplysninger som skal samles inn, må være enten ad-
ministrative og statistiske opplysninger som allerede
foreligger eller er tilgjengelige hos de ansvarlige nasjonale
myndigheter, eller opplysninger som kan samles inn direkte
og hvis tilleggsutgifter på nasjonalt plan betales av
Kommisjonen.

Artikkel 6
1. Ved gjennomføringen av artikkel 5 skal Kommisjonen

bistås av Komiteen for det statistiske program.

2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen
et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg
om utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter
hvor mye saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall

(1) EFT nr. L 181 av 28.6.1989, s. 47.

som er fastsatt i traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger
som Rådet skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved
avstemning i komiteen skal stemmer avgitt av
medlemsstatenes representanter ha vekt som fastsatt i nevnte
artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

3. a) Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene dersom
de er i samsvar med komiteens uttalelse.

b) Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med
komiteens uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal
Kommisjonen omgående framlegge for Rådet et
forslag til tiltak som skal treffes. Rådet skal treffe sin
beslutning med kvalifisert flertall.

Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen tre
måneder etter at forslaget ble framlagt, skal
Kommisjonen vedta de foreslåtte tiltakene, med mindre
Rådet har uttalt seg med simpelt flertall mot de nevnte
tiltak.

Artikkel 7
Kommisjonen vil i sine forslag til Rådet og i sine utkast til tiltak
som den legger fram for Komiteen nevnt i artikkel 6, angi

- begrunnelsene for det foreslåtte tiltak, særlig i lys av
målsettingene for den berørte fellesskapspolitikk,

- nøyaktige og kvantifiserte mål for tiltaket samt en vurdering
av de forventede resultater,

- nærmere regler for gjennomføringen av tiltaket, dets
varighet og den rolle de statistiske myndigheter på nasjonalt
plan og fellesskapsplan skal ha,

- den rolle som de ansvarlige fagkomiteer skal ha,

- en analyse av kostnadseffektiviteten, der det skal tas hensyn
til de finansielle kostnader både for Fellesskapet og for
medlemsstatene,

- de internasjonale anbefalinger om statistikk på de berørte
områder som skal følges,

- løsninger som skal gjøre det så enkelt som mulig for
oppgavegiverne å svare på de statistiske spørreskjemaene.

Artikkel 8
De nasjonale statistiske myndigheter skal ha ansvar for å
gjennomføre de særlige tiltak på statistikkområdet i
medlemsstatene; det vil i gjennomføringsbestemmelsene tas
hensyn til tilretteleggingen av den enkelte medlemsstats offisielle
statistikk.

Artikkel 9
Medlemsstatene skal sende statistiske opplysninger etter de
retningslinjer som er fastsatt for hvert enkelt tiltak i samsvar med
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rådsforordning (EURATOM, EØF) 1588/90 av 11. juni 1990
om oversendelse av fortrolige statistiske opplysninger til De
europeiske fellesskaps statistikkontor(1)

Artikkel 10
Kommisjonen skal i løpet av det tredje året av gjennomføringen
av rammeprogrammet undersøke programmets forløp.
Kommisjonen skal etter å ha rådspurt Komiteen for det statistiske
program særlig vurdere om programmets mål og prioriteringer
er oppfylt, og framsette eventuelle forslag om tilpasning.

Ved avslutningen av det statistiske rammeprogram skal
Kommisjonen, etter å ha rådspurt Komiteen for det statistiske
program, framlegge en rapport om gjennomføringen av
programmet. Rapporten skal sendes til Europaparlamentet og
Rådet innen utgangen av 1998.

Artikkel 11
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. juli 1993.

For Rådet

M. OFFECIERS-VAN DE WIELE

Formann

(1) EFT nr. L 151 av 15.6.1990, s. 1.
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VEDLEGG

RAMMEPROGRAM 1993-1997

DE VIKTIGSTE TYPER VIRKSOMHET MED SIKTE PÅ FELLESSKAPSSTATISTIKK

GENERELLE MÅLSETTINGER

FORBINDELSER TIL ANDRE SAMARBEIDSTILTAK

SEKTORPROGRAMMER FOR STATISTIKK

I. SEKTORPROGRAMMER MED HENBLIKK PÅ DET INDRE MARKEDS VIRKEMÅTE

A. Sektorprogrammer for politikk på områdene industri, transport, energi, forskning og
utvikling og turisme

Formål

Statistiske målsettinger

1. Standarder

2. Statistikk over varehandel mellom medlemsstatene

3. Statistikk over foretak

         a) Industri
         b) Tjenesteyting

4. Transportstatistikk

5. Statistikk over forskning og teknologisk utvikling

6. Energistatistikk

7. Statistikk over turisme

B. Sektorprogrammer for forvaltning av den felles landbruks- og fiskeripolitikk

Formål

Statistiske målsettinger

1. Landbruksstatistikk

         a) Landbruksproduksjon
         b) Landbrukspriser og -inntekter
         c) Landbruksstrukturer
         d) Landbruksbasert næringsmiddelindustri
         e) Skogbruk

2. Fiskeristatistikk
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C. Sektorprogrammer for miljøpolitikk

Formål

Statistiske målsettinger

Miljøstatistikk

II. SEKTORPROGRAMMER FOR SOSIALPOLITIKK, ØKONOMISK OG SOSIAL
UTJEVNING OG FORBRUKERVERN

Formål

Statistiske målsettinger

1. Sysselsettingsstatistikk

2. Statistikk over leve- og arbeidsvilkår og sosial trygghet

a) Befolkning
b) Arbeidsvilkår
c) Levevilkår og sosial trygghet

3. Statistikk over utdanning og yrkesrettet opplæring

4. Statistikk over helse og sikkerhet

5. Regional og lokal statistikk

6. Statistikk over forbrukervern

III. SEKTORPROGRAMMER FOR DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION (ØMU)

Formål

Statistiske målsettinger

1. Nasjonalregnskap (økonomiske og finansielle regnskaper)

2. Statistikk over den offentlige sektor

a) Statistikk over offentlige foretak
b) Statistikk over offentlig forvaltning

3. Betalingsbalansestatistikk

4. Prisstatistikk

5. Indikator for samordning av pengepolitikken

6. ECU-statistikk

7. Utenrikshandelsstatistikk
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IV. SEKTORPROGRAMMER FOR FELLESSKAPET OG DEN ØVRIGE VERDEN

Formål

Statistiske målsettinger

1. Statistikk og Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS)

2. Utvikling av statistiske systemer i land på vei mot markedsøkonomi

3. Utvikling av statistiske systemer i utviklingslandene

4. Samarbeid med andre tredjestater

5. Samordning med andre internasjonale organisasjoner

V. UTVIKLING AV STATISTIKKTEKNOLOGI OG MENNESKELIGE RESSURSER

Formål

Statistiske målsettinger

1. Spredning og databehandling av statistiske opplysninger

a) DSIS-prosjektet (Distributed statistical information services)
b) Opprettelse av et nett for spredning av Fellesskapets statistiske system

2. Opplæring i statistikk

3. Forskning innenfor statistikk

a) DOSES-programmet (Development of statistical expert systems)
b) Teknologioverføring mellom systemer
c) Den geografiske dimensjon
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RAMMEPROGRAM 1993-1997 - DE VIKTIGSTE TYPER
VIRKSOMHET MED SIKTE PÅ
FELLESSKAPSSTSATISTIKK

GENERELLE MÅLSETTINGER

Formålet med Fellesskapets statistiske system er følgende:

- å utarbeide standarder, metoder og organisasjonsstrukturer som gjør det mulig å lage
statistikker som er sammenlignbare, pålitelige og relevante i hele Fellesskapet,

- å stille til rådighet for de europeiske institusjonene og medlemsstatenes regjeringer de
opplysninger som er nødvendige for iverksetting, oppfølging og evaluering av Fellesskapets
politikk,

- å spre statistiske opplysninger til offentligheten i Europa, til foretak og til alle
beslutningstakere på det økonomiske og sosiale området,

- å arbeide for forbedring av de statistiske systemer i medlemsstatene og støtte utviklingen
i utviklingsland og i stater som er på vei mot markedsøkonomi.

Disse oppgavene omfatter følgende tiltak:

a) utvikling av felles klassifisering, metoder og definisjoner som kan komme direkte til
anvendelse i alle medlemsstater, underbygget av Fellesskapets regelverk,

b) gjennomføring av felles statistiske undersøkelser på grunnlag av harmoniserte metoder,

c) utarbeiding, analyse og spredning av Fellesskapets statistiske resultater, herunder
sammenligninger mellom stater og mellom regioner,

d) integrering av Fellesskapets knowhow i medlemsstatenes statistiske programmer,

e) fremme av samordning av nasjonal statistisk praksis gjennom felles opplæringstiltak,

f) støtte til utviklingen av statistiske systemer i Fellesskapets medlemsstater og i stater utenfor
Fellesskapet ved strukturtiltak og utveksling av teknologi og erfaring mellom
medlemsstatene og med tredjestater.

FORBINDELSER TIL ANDRE SAMARBEIDSTILTAK

Ut over samarbeid om statistiske systemer i medlemsstatene, vil samarbeidet også omfatte
systemer i EFTA-statene, som er en del av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet
(EØS), og internasjonale organisasjoner som utfører virksomhet på det statistiske område, særlig
De forente nasjoner og dets organer samt Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
(OECD).
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SEKTORPROGRAMMER FOR STATISTIKK

I. SEKTORPROGRAMMER MED HENBLIKK PÅ DET INDRE MARKEDS VIRKEMÅTE

A. Sektorprogrammer for politikk på områdene industri, transport, energi, forskning og
utvikling og turisme

Formål

Å bidra til utarbeiding av de statistiske opplysninger som er nødvendige for gjennomføringen
av det indre marked ved å stille til rådighet for beslutningstakere (myndigheter, virksomheter
og partene i arbeidslivet) de opplysninger som er nødvendige for å fremme
fellesskapsøkonomiens konkurransedyktighet på internasjonalt plan, samtidig som markedet
gjøres mer gjennomsiktig.

Statistiske målsettinger

Å foreslå for medlemsstatene harmonisering av standarder, gjennomføring av statistiske
undersøkelser i Fellesskapet, felles behandling av eksisterende data og innføring av felles
statistiske infrastrukturer, f.eks. registre på områdene nevnt nedenfor.

1. Standarder

Alle de statistiske programmene vil omfatte nye europeiske nomenklaturer som i stor
grad skal harmoniseres med de nasjonale nomenklaturer, slik at det oppnås en virkelig
felles ramme for opplysninger for alle virksomhetssektorer i Fellesskapet.

2. Statistikk over varehandel mellom medlemsstatene

Dette prosjektet tar sikte på iverksetting av rådsvedtakene om varehandel mellom
medlemsstater etter 1992 når grensekontrollen innenfor Fellesskapet er opphevet.

Databasen over Fellesskapets og tredjestaters handels- og tollstatistikk, COMEXT-93,
vil muliggjøre mer detaljert og ajourført statistikk ved hjelp av distribuert databehandling.

Det vil bli lettere for institusjonene og økonomiske beslutningstakere å få tilgang til
detaljerte data gjennom anvendelse av nye media innen informasjonsteknologi, særlig
CD-ROM, ved utvikling av produkter som i større grad er rettet mot de store
virksomhetssektorene og ved å tilpasse disse produktene til deklarasjonssystemene, noe
som igjen vil muliggjøre bedre tilbakemelding og større gjennomsiktighet i markedet.

Statistikkenes kvalitet og ajourføringen av dem er direkte avhengig av den nytte
virksomhetene har av dem og av forholdet mellom kostnader og utbytte, og i tillegg til
initiativer for å lette arbeidsbyrden, vil derfor opplysnings- og opplæringskampanjer
trappes opp for å få en høyere svarprosent.

Kombinasjonen av handels- og tolldata, større samordning mellom produksjon og
handelsstatistikk, utvidelse av det geografiske dekningsområde til å omfatte EFTA-statene
og sammenligninger med data fra tredjestater vil være de viktigste framstøt i den
framtidige utvikling.

3. Statistikk over foretak

        a) Industri

Hovedformålet med statistikk over foretak er å frambringe alle de opplysninger som
er nødvendige for å følge opp Fellesskapets produksjonssystem og Kommisjonens
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sektorpolitikk. De driftsmessige følger for Det statistiske program 1993-1997, slik
de beskrives i EØF-traktaten, endret ved Maastrichttraktaten, omfatter både
standardisering (vedtakelse av felles metoder, klassifiseringer og standarder),
infrastruktur (teknisk og juridisk), utvidelse av fellesskapsundersøkelser til nye
områder, og menneskelige og budsjettmessige ressurser.

Hovedformålet er fortsatt å forbedre de tre grunnpilarene for statistiske opplysninger
om foretak: årlige data om struktur og virksomhet, tilstrekkelig detaljert oppfølging
av konjunktursvingninger og tilstrekkelig detaljert oppfølging av produksjonen av
varer og tjenester.

Innføringen av en årlig undersøkelse av foretakenes struktur og virksomhet vil gi
data spesifisert etter virksomhetssektor, størrelsesklasse, medlemsstat og region.

Statistikk over produksjon av varer og tjenester vil danne grunnlaget for alt arbeid i
forbindelse med overvåking og forbedring av det indre markeds gjennomsiktighet
(handelspolitikk, konkurranseevne).

Ut over denne sentrale målsettingen vil to hovedkategorier av arbeid bli videreført
eller utviklet.

For det første vil det på alle måter forsøkes å forbedre industristatistikken for å lette
byrden for de foretak der det utføres undersøkelser, og for å gi dem bedre mulighet
for å anvende opplysningene (videreføring av standardiseringsarbeidet, samordning
av undersøkelsene i foretak, dialog med foretakene for å tilpasse opplysningene til
deres behov osv.).

På den annen side er det nødvendig å gjennomføre særlige tiltak som følge av
fellesskapspolitikkens utvikling:

- utvikling av informasjonssystemet for små og mellomstore bedrifter (særlige
indikatorer, særlig om demografi eller særtrekk ved små og mellomstore bedrifter,

- utarbeiding og innføring av detaljerte indikatorer om europeiske foretaks
konkurranseevne, som også muliggjør sammenligninger med deres konkurrenter
(særlig USA og Japan),

- utvikling av statistikk over forskning og utvikling for å måle økt produktivitet
og konkurranseevne.

        b) Tjenesteyting

Statistikk over tjenesteyting vil fortsatt bli utviklet både globalt og sektorvis.

For å gjennomføre og styrke metoden for statistikk over foretak og tjenesteytende
organer kreves det økt samordning mellom statistikk over industriforetak og statistikk
over tjenesteyting (herunder analyse av den økende tendensen til at foretakene
benytter eksterne hjelpetjenester). I metodearbeidet må det tas hensyn til den erfaring
som oppnås ved pilotundersøkelser; gjennomføringen og samordningen av
pilotundersøkelsene vil kreve fellesskapsstøtte.

«Foretaksmetoden» må utfylles ved en metode for funksjonsdelt statistikk over
foretak, herunder statistikk over produkter, funksjoner, priser og mengder.

Oppfølging og måling av virkningen av det indre marked på ulike viktige, og av og
til sårbare, sektorer krever at det iverksettes særskilte undersøkelser innen flere
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prioriterte områder. Finansielle tjenester, tjenester som ytes foretak, kommunikasjoner
og audiovisuelle tjenester er prioriterte områder på fellesskapsplan, og det igangsatte
arbeidet vil bli styrket med sikte på å innføre informasjonssystemer.

Samtidig følger det av de nye perspektivene i traktaten om Den politiske union og
særlig av tiltakene i forbindelse med det sosiale Europa at det vil dukke opp nye
sektorer i forbindelse med tjenester som ytes personer og administrative enheter,
f.eks. trygd, utdanning, helse og velferdstiltak, kultur- og idrettsaktiviteter osv.,
som bør analyseres etter metoden for «tjenesteytende foretak», idet det legges særlig
vekt på behandlingen av ikke-markedsmessige tjenester og de nære forbindelsene
mellom disse sektorene og den funksjonsdelte analysen av de offentlige utgifter.

Utviklingen av statistikk over foretaks tjenesteyting må også tilknyttes utviklingen
av et informasjonssystem som er basert på sektorregistre med data for den sosiale
sektor og data for håndverk, samt arbeidet for å forbedre og iverksette
handlingsprogrammet for utvikling av det statistiske system for handel og
distribusjon.

4. Transportstatistikk

I Maastrichttraktaten understrekes viljen til framskritt på transportområdet ved at det
skal føres en politikk for å liberalisere markedene; for statistikkens vedkommende betyr
det at statistikk på fellesskapsplan som ennå ikke eksisterer, skal prioriteres; det vil si
lufttransport- og sjøtransportstatistikk.

I tillegg til statistikk over transportformer må det imidlertid utarbeides statistikk over
bruken av infrastrukturer og transportmidler, noe som innebærer at statistikk over
passasjertransport må gis høy prioritet.

For øvrig vil rammen for transportstatistikk fortsatt bli utvidet som følge av revisjonen
av direktivene om transport på vei, med jernbane og på innlands vannvei, og som følge
av at det utarbeides lufttransport- og sjøtransportstatistikk.

Informasjonssystemet skal også styrkes ved en metode for sammenknytning av
transportformene og dermed sektormetodene, noe som kan gjøre det lettere å gjennomføre
statistiske undersøkelser.

5. Statistikk over forskning og teknologisk utvikling

Den myndighet innen forskning og teknologisk utvikling som er gitt Felleskapet ved
Enhetsakten, og som er styrket ved Maastrichttraktaten og Fellesskapets politikk for å
fremme innovasjon, krever ajourført og nøyaktig statistikk. Ifølge forslaget til rådsvedtak
om statistikk over forskning og utvikling og innovasjon, vil målsettingen for programmet
1993-1997 først og fremst være å styrke den eksisterende situasjonen, men også å styrke
innsamlingen av opplysninger, f.eks. nye opplysninger om ansatte innen forskning og
utvikling, måling av regionenes teknologiske potensial og bruk av pilotundersøkelser
om innovasjon. Samarbeidet med OECD bør styrkes slik at det blir mulig å innhente
opplysninger om finansiering og utgifter i forbindelse med forskning og utvikling
innenfor kortere frister.

6. Energistatistikk

Perspektivene for energistatistikk har sammenheng med utviklingen i den økonomiske
situasjon generelt og utviklingen i energimarkedet spesielt.
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Arbeidet vil ta sikte på å forbedre balansene, både med hensyn til fordelingen av produkter
og med hensyn til summene. Pris- og forbruksundersøkelsene må utvides slik at den
statistiske dekningen blir bedre.

I tillegg vil målet for de planlagte tiltakene være å gjøre de statistiske opplysningene
bedre og mer sammenlignbare med hensyn til prisgjennomsiktighet og energistrømmer,
forsyningssikkerhet med måltiltak for å sikre geografisk spredning av ressursene,
erstatning av energiprodukter med andre energiprodukter, rasjonell energibruk, gjenbruk
av energiressurser, virkningen på miljøet og den økonomiske betydningen av utslipp fra
bearbeiding av energiprodukter (CO

2
, SO

2
 osv.) , regionale energiinvesteringer.

Planlegging av en forsiktig bruk av ikke-energimessige råstoffer er et viktig supplement
i denne sammenheng. Åpningen av nett kan gjøre det nødvendig med statistisk oppfølging
av bruken av nett.

7. Statistikk over turisme

Det bør utarbeides et informasjonssystem for statistikk over turisme innenfor Det
europeiske økonomiske samarbeidsområdet; systemet bør først og fremst være rettet
mot tilbud og etterspørsel innen turisme.

B. Sektorprogrammer for forvaltning av den felles landbruks- og fiskeripolitikk

Formål

Å bidra til å utarbeide de statistiske opplysninger som er nødvendige for forvaltning og
oppfølging av bestemmelsene i den felles landbrukspolitikk og den felles fiskeripolitikk.

Statistiske målsettinger

Å foreslå overfor medlemsstatenes statistiske systemer undersøkelser på fellesskapsplan,
sammenlignbar behandling ut fra nasjonale undersøkelser, anvendelse av harmoniserte
standarder og iverksetting av felles statistiske infrastrukturer på områdene nevnt nedenfor.

1. Landbruksstatistikk

Landbruksstatistikken vil i årene som kommer gjennomgå en markert utvikling som
følge av reformen i den felles landbrukspolitikken og som følge av gjennomføringen av
resultatene av kartleggingstiltakene foretatt som en del av det forrige programmet. Det
vil være nødvendig med endringer i instrumentene for innsamling av data for produksjon
og produksjonsprognoser, priser, inntekter og landbruksstrukturer. Målet er å nå fram
til en bedre utnyttelse av ressursene beregnet på landbruksstatistikk, samtidig som den
økende administrative byrden som legges på landbruket, begrenses så mye som mulig.

        a) Landbruksproduksjon

Planteproduksjon: innføringen av stabilisatorer i ulike sektorer for planteproduksjon
samt visse sannsynlige elementer i reformen av den felles landbrukspolitikken har
understreket nødvendigheten av å styrke kvaliteten, sammenlignbarheten og fristene
for frambringelse av statistikk på dette området. Reformen i den felles
landbrukspolitikken vil styrke den direkte virkningen av de statistiske resultatene
på markedsstyringen. Det er derfor viktig ikke bare å skape en bindende juridisk
ramme for plantestatistikk, men også hele tiden å fortsette med å søke etter de mest
hensiktsmessige midler for å garantere pålitelighet og objektivitet, samtidig som
kostnadene i økonomiske og menneskelige ressurser begrenses så mye som mulig.
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Derfor vil den forskning som er satt i gang når det gjelder teknikker for utvalg,
prognoser og satellittmåling for landbruksstatistikk, bli videreført og om mulig
intensivert.

Husdyrhold: Fellesskapets statistikker og regelverk må tilpasses markedsutviklingen
og utviklingen i de tiltak som treffes for å styre denne utviklingen: de må altså med
jevne mellomrom gjennomgås nøye for at målene skal kunne nås med minst mulig
kostnad; i denne forbindelse må det tas hensyn til at denne produksjonen har ulik
betydning i de forskjellige land. Det må særlig legges vekt på å forbedre
totalinformasjonen om slakting.

Forsyningsbalanse: disse balansene sammenfatter statistikk over tilførsel og bruk
av forskjellige plante- og dyreprodukter og gjør det altså mulig å følge utviklingen
i selvforsyningsgrad og forbruk. Det kan bli nødvendig med tilpasninger som følge
av at det innføres et nytt handelssystem innen Fellesskapet etter 1992. Det er
nødvendig å forbedre balansenes kvalitet og definere de viktigste opplysningene
bedre med hensyn til de detaljer og geografiske sammensetninger som kreves,
samtidig som det også tas hensyn til at tallene benyttes som referansedata for
internasjonale avtaler, særlig for GATT.

Forsyningsbalanse for fôrvarer: det har i de siste 20 år vært utarbeidet statistikker
over forsyningene av fôrvarer. Det har vært foretatt studier for å finne fram til dyrenes
næringsbehov for å kunne bestemme etterspørselen etter fôrvarer lenge før data om
tilbudet har vært kjent. Det er truffet tiltak som vil bli videreført for å sammenligne
data om tilbud og etterspørsel for å få bedre oversikt over den mengde fôrvarer hver
kategori dyr bruker. Reformen i den felles landbrukspolitikken vil styrke markedenes
rolle, og vil gjøre det nødvendig med et særskilt tiltak for å skaffe informasjon om
nivået for lagrene av landbruksvarer, både private og offentlige, siden de har
betydning for markedet.

        b) Landbrukspriser og -inntekter

Kontroll med og forbedring av kilder og metoder som benyttes i utarbeiding av
økonomiske landbruksregnskaper, er en viktig oppgave som vil muliggjøre økt
harmonisering mellom medlemsstatenes statistikker og en bedre forståelse av
ulikhetene i landbruksinntekter i Fellesskapet. Kvaliteten på og analysene av
prognosene for landbruksinntekter vil bli ytterligere forbedret.

Utvikling og oppfølging av en analyse av landbrukshusholdningers totalinntekt vil
bidra til en større forståelse av totalinntekten i landbruket.

Modeller for prognoser og simulering (på kort og mellomlang sikt) basert på en
integrert database for landbrukssektoren vil bli utviklet og/eller ajourført. De vil
være et redskap for prognoser og simuleringer av virkningene av alternative
landbrukspolitiske tiltak. Bruken av disse modellene kan være en støtte for de politiske
beslutningstakerne i deres beslutninger. Medlemsstatene vil særlig bli trukket med i
dette arbeidet.

               c) Landbruksstrukturer

I årene 1993-1997 vil medlemsstatene gjennomføre samtlige undersøkelser av
landbruksenhetenes struktur som er fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 571/88.

For å lette tilgangen til og bruken av resultatene av disse undersøkelsene, vil
utviklingen av et nytt databasesystem (Eurofarm) bli videreført.
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Statistisk utnyttelse av administrative kilder (registre), særlig for regelmessige
avlinger, vil bety at Fellesskapet får til rådighet en rekke uunnværlige opplysninger
om utviklingen i disse landbrukssektorene.

         d) Landbruksbasert næringsmiddelindustri

Innsamlingen av data for landbruksbasert næringsmiddelindustri vil bli videreført.
Brukernes behov vil bli tilfredsstilt ved at det benyttes eksisterende data og ved at
det dras nytte av varslede forbedringer på området foretaksstatistikk.

         e) Skogbruk

Forbedrede opplysninger om skogbruk vil i særlig grad dreie seg om strukturen i
skogbruksenhetene for å opprette en oversikt over skogbruket i Fellesskapet.

2. Fiskeristatistikk

Den felles fiskeripolitikken dekker flere områder av interesse der det er nødvendig å
framskaffe statistikk: markedsstyring, bevaring av fiskeressursene og omstrukturering
av fiskerinæringen.

I forordningene som alt er vedtatt om ilandføring av fiskeriprodukter og fangst i de
nordøstlige og nordvestlige deler av Atlanterhavet, er det fastsatt at de mest sentrale
statistikker skal utarbeides. Det vil i årene som kommer være viktig å bedre kvaliteten på
disse dataene gjennom løpende utveksling av informasjon om metodene som benyttes
av medlemsstatene.

Forberedende arbeider er for øvrig blitt utført for å bedre eksisterende statistikk om fiske
i Middelhavet og om akvakultur.

C. Sektorprogrammer for miljøpolitikk

Formål

Å utarbeide et system av statistiske indikatorer som gjør det mulig å utarbeide, iverksette,
følge opp og vurdere fellesskapsprogrammer på miljøområdet.

Statistiske målsettinger

Å foreslå overfor medlemsstatenes statistiske systemer at det gjennomføres
fellesskapsundersøkelser, sammenlignbar behandling ut fra eksisterende data, anvendelse av
harmoniserte standarder og iverksetting av felles statistiske infrastrukturer på området nevnt
nedenfor.

Miljøstatistikk

På miljøområdet dekkes programperioden av det femte handlingsprogrammet for Fellesskapets
miljøpolitikk, som under tittelen Towards sustainability utvikler de grunnleggende prinsippene
for en bærekraftig utvikling og delt ansvar mellom alle aktører og sektorer. Dette programmet
anbefaler et skifte fra en strategi med normativ lovgivning til en utvikling av en kombinasjon
av sosiale og økonomiske instrumenter som gjør det mulig å integrere målet om en bærekraftig
utvikling på alle områder og å endre handlemåten til de ulike aktørene og å innføre begrepet
miljøansvar.
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Ideen om en bærekraftig utvikling vil bli fulgt opp på verdensplan gjennom De forente nasjoners
konferanse om miljø og utvikling (UNCED) i juni 1992 i Brasil, med et program for det 21.
århundre som omfatter et avsnitt om utvikling av en hensiktsmessig informasjonspolitikk.

I den forbindelse må målene for programmet for miljøstatistikk for årene 1993-1997 følge
opp og utvikle tiltakene som er iverksatt i 1989-1992 og gjennomføre resultatene av
undersøkelser som er i gang.

De prioriterte tiltak omfatter:

- innføring av et system for innsamling av statistikk over avfall i forbindelse med
Fellesskapets regelverk om avfallshåndtering,

- innføring av et system for innsamling av statistikk i forbindelse med industriundersøkelser
om produksjon av utslipp og avfall og utgifter som påløper for å hindre og fjerne dette;
identifikasjon og beskrivelse av øko-industrier,

- deltakelse i opprettelse av et register over utslipp og avfall etter økonomisk sektor i
samarbeid med Det europeiske miljøvernbyrå (oppfølging av Corinair-prosjektet).

- harmonisering av statistikk over offentlige myndigheters utgifter til miljø og forsknings-
og utviklingstiltak,

- utarbeiding av indikatorer og analyser av statistikk over transport, råvarer og energi,
industri, landbruk og turisme ved anvendelse av miljøpolitikken på disse områdene,

- deltakelse i internasjonalt arbeid om satellittregnskaper for miljø.

I årene som kommer bør statistikkarbeidet kunne gjøre framsteg gjennom innføring av
fellesskapsstandarder for miljøplanlegging, miljøregnskap og miljørevisjon for foretak og
offentlige myndigheter, gjennom styrking av informasjon til og ansvar hos forbruker og
enkeltmennesket, og gjennom framskritt i den vitenskapelige forskning om årsaker til og
virkninger av menneskelige aktiviteter på miljøet og utvikling av økonomisk teori og empiriske
metoder for å vurdere miljøskader, for å kunne innarbeide utgiftene ved ødeleggelse av miljøet
og tømming av naturressursene i økonomiske regnskaper.

II. SEKTORPROGRAMMER FOR SOSIALPOLITIKK, ØKONOMISK OG SOSIAL
UTJEVNING OG FORBRUKERVERN

Formål

Å bidra til å utarbeide harmoniserte statistiske indikatorer for sysselsetting, arbeidsløshet,
folkeflytting, levestandard, helse, sosial trygghet, utdanning, yrkesrettet opplæring og regionale
ulikheter.

Statistiske målsettinger

Å foreslå overfor medlemsstatenes statistiske systemer at det etter felles retningslinjer gjennomføres
statistiske undersøkelser eller at eksisterende data analyseres, på områdene nevnt nedenfor.

1. Sysselsettingsstatistikk

Tiltakene for å gjøre resultatene av arbeidskraftundersøkelsen (AKU) mer pålitelige og
fullstendige har vist seg å være berettiget. AKU vil beholde sin sentrale rolle i
sysselsettingsstatistikkene og vil få større betydning ved Maastricht-traktatens artikkel 123
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der det fastsettes at Det europeiske sosialfonds oppgaver skal være, under mål 3 og 4, «å lette
tilpasningen til endringer i industrien og endringer i produksjonssystemene, særlig gjennom
yrkesopplæring og omskolering».

Denne fellesskapsundersøkelsen vil i større utstrekning enn tidligere være felles grunnlag og
rammevilkår for beregninger som utfyller andre, mer detaljerte eller oftere utførte statistikker
i medlemsstatene. Det blir dermed mulig ikke bare å framskaffe månedlige sammenlignbare
arbeidsløshetsdata, men også å identifisere klarere arbeidsmengden i økonomier der
organiseringen av arbeidet stadig endres (deltid, flere arbeidsforhold for samme arbeidstaker,
veksling mellom arbeid og utdanning, osv.).

Det vil bli lagt særlig vekt på mulighetene for å utarbeide kortsiktige indikatorer for sysselsetting
på sektornivå.

2. Statistikk over leve- og arbeidsvilkår og sosial trygghet

De prioriterte tiltakene på dette feltet fordeler seg på tre hovedområder.

a) Befolkning

med følgende tiltak:

        - å skaffe til veie et årlig sett med sammenhengende og sammenlignbare data for den
demografiske situasjon og utvikling,

        - å fortsette arbeidet med demografiske framskrivninger,

        - å skaffe til veie opplysninger om mobilitet innen Fellesskapet, særlig når det gjelder
aspekter i forbindelse med strømmer, kvalifikasjoner og alder,

        - å oppfylle behov for statistiske opplysninger om innvandring til Fellesskapet, med
særlig vekt på familiesammensetning og innvandrernes utdanning og kvalifikasjoner,

        - å opprette et informasjonssystem for EØF/EFTA om mengde av og strømmer for
vandrearbeidere.

b) Arbeidsvilkår

med følgende tiltak:

        - å framskaffe statistiske opplysninger om arbeidsvilkår, særlig om forskjellige typer
kontrakter og arbeidstidsfordeling, for å sørge for oppfølging av de utkast til direktiver
som omhandler disse spørsmål,

        - å forbedre informasjonen om lønn og arbeidskraftskostnader, særlig gjennom
undersøkelser om lønnsstrukturer som gjør det mulig å få fram opplysninger om
kvalifikasjonsnivåer og om lønnsulikheter etter foretaksstørrelse, næring og region.
Denne forbedrede informasjonen må dessuten gjøre det mulig å oppfylle kravene i
«Uttalelse om rimelig lønn» og i det tredje programmet om like muligheter for menn
og kvinner gjennom anvendelse av prinsippet «lik lønn for likt arbeid»,

        - å utvikle kortsiktige indikatorer for arbeidskraftskostnader,

        - å opprette indikatorer for forholdene i industrien (konflikter, tall for
fagforeningsmedlemskap, tariffavtaler osv.),

Generelt har Fellesskapet satt seg som mål å fremme like muligheter for menn og kvinner,
og i alle statistikker som ved sin natur tillater det, må det være skilt mellom kjønn.
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c) Levevilkår og sosial trygghet

med følgende tiltak:

         - å forbedre sammenlignbarhet og hyppighet av data om forbruk og husholdningenes
levevilkår,

         - å opprette en database om inntektsfordeling, med særlig vekt på eldres inntekter i
Det europeiske år for eldre (1993),

         - å oppnevne et europeisk panel over husholdningenes inntekter og levevilkår som
instrument for å følge opp de sosiale følgene av det indre marked,

         - å følge opp og å forbedre fattigdomsindikatorene, særlig når det gjelder å innarbeide
ikke-pengemessige dimensjoner,

         - å overvåke utgifter og inntekter på området sosial stønad (Sespros) særlig i samsvar
med utkastet til rekommandasjon om tilnærming mellom målene for sosial trygghet
og med utkastet til rekommandasjon om et minimumsnivå,

         - å overvåke mikroøkonomiske undersøkelser av erstatningsfaktorer etter funksjon,

         - å ajourføre regelmessig «Digest of Statistics on Social Protection in Europe»,

         - å ajourføre annenhvert år statistikken over funksjonshemmede personers sosiale
situasjon,

         - å utvikle innsamling av data om europeernes «tidsbudsjett»,

         - å stille til rådighet data for tiltak og budsjetter for støtteordninger for familier.

3. Statistikk over utdanning og yrkesrettet opplæring

Utvikling av statistikk over utdanning, særlig over yrkesrettet opplæring, vil være blant de
store nye og viktige oppgavene for Fellesskapets statistiske system.

Forbedring av sammenlignbarheten mellom statistiske data ved å opprette faste forbindelser
mellom nasjonale utdannings- og yrkesopplæringssystemer er et viktig tema som må utvikles
for å gjøre det mulig med en bedre kjennskap til de virkelige forholdene i medlemsstatene.
Særskilte analyser av eksisterende data som allerede finnes i ulike administrative arkiver, vil
danne grunnlag for å utvikle dette prosjektet.

4. Statistikk over helse og sikkerhet

Tiltakene som er planlagt på dette området, omfatter analyse av dødelighet og sykelighet etter
årsak. Systematiske innsamlinger av sammenlignbare data vil bli foretatt og videreutviklet i
samarbeid med de berørte land og internasjonale organisasjoner, særlig Verdens
helseorganisasjon.

På den annen side kreves det i rådsresolusjon av 21. desember 1987 og direktivet av 22. juni
1989 en harmonisering av statistikk over ulykker på arbeidsplassen og yrkessykdommer.
Arbeidet på dette området vil bli videreført.

5. Regional og lokal statistikk

Regionalstatistikk vil bli utviklet etter følgende retningslinjer:
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- mer fullstendig regional anvendelse og dekning, herunder i de nye tyske delstatene, av
systemet for regionale regnskaper i alle medlemsstatene,

- bedret regional representasjon i fellesskapsundersøkelser og større muligheter til å utnytte
dem,

- økt sammenlignbarhet og pålitelighet for de regionale indikatorene benyttet innenfor
rammen av gjennomføring av forordningene om strukturfond,

- regionale data for den offentlige sektor,

- organisering av et felles mellomregionalt informasjonssystem som gjør det mulig å sette
opp funksjonelle og geografiske inndelinger av Fellesskapets territorium
(sysselsettingsområder, by-/landområder osv.) og å organisere innsamling av data og
opprette en database for geografisk og regional kartografisk framstilling,

- utvikling av indikatorer som gjenspeiler faktorene som i vesentlig grad har innflytelse
på perspektivene og mulighetene for utvikling og strukturell tilpasning, f.eks.:

        - de menneskelige ressursenes nivå og kvalifikasjoner,

        - investering,

        - ressurser i infrastrukturen,

        - innovasjonsevne,

        - etableringsevne slik den kommer til uttrykk i antall nye foretak og antall opphør av
foretak.

6. Statistikk over forbrukervern

I avdeling XI i traktaten om Den europeiske union finnes et kapittel om vern av forbrukerne
på områdene helse, sikkerhet, økonomiske interesser og informasjon.

I den forbindelse er det nødvendig å ha data om:

- virkninger på helse og sikkerhet som følge av bruk av varer eller tjenester, herunder
ulykker i hjemmet eller ved fritidsaktiviteter,

- utviklingstrekk i det private forbruket, for distribusjonssektor og distribusjonstype (salg
ved fast salgssted i motsetning til postordresalg).

Endelig er det nødvendig med statistikk av en ny type, som ikke bare vil gi opplysninger om
i hvilken grad det indre marked fører til at det opprettes nye markeder (f. eks. for
finansinstitusjoner) i Fellesskapet, men også vil gi opplysninger om forbrukernes tillit til det
indre marked (f.eks. gjennom transaksjoner som omfatter varer og tjenester på tvers av de
indre grensene i Fellesskapet).
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III. SEKTORPROGRAMMER FOR DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION (ØMU)

Formål

Å bidra til å utvikle harmoniserte statistiske indikatorer som gjør det mulig å følge opp målene
som er fastsatt innenfor rammen av Den økonomiske og monetære union. Det dreier seg om all
statistikk som er nødvendig for at institusjonene og medlemsstatene skal kunne følge opp prinsippene
om samordning av den økonomiske politikk fastsatt i artikkel 3 A (avdeling II) i traktaten om Den
europeiske union.

Statistiske målsettinger

Å foreslå overfor medlemsstatenes statistiske systemer at det i samsvar med felles retningslinjer
gjennomføres statistiske undersøkelser eller at eksisterende data analyseres, på områdene nevnt
nedenfor.

1. Nasjonalregnskap (økonomiske og finansielle regnskaper)

Data fra nasjonalregnskapene vil som tidligere utgjøre hjørnesteinen i makroøkonomisk ana-
lyse.

Bruttonasjonalinntekt har siden 1988 vært ett av grunnlagene for Fellesskapets egne midler.
Direktivet om bruttonasjonalinntekt har fastlagt en framgangsmåte for å kontrollere og anslå
hvor sammenlignbare og representative medlemsstatenes bruttonasjonalinntekter er.

For å nå disse mål må det igangværende arbeidet trappes opp og gis høyere prioritet.

Dette vil omfatte:

1) en mer ensartet overholdelse av reglene for Det europeiske nasjonalregnskapssystem
(ESA),

2) større nøyaktighet i vurderingen av bruttonasjonalinntekten,

3) nasjonalregnskapenes gjenspeiling av den økonomiske aktiviteten blir mer uttømmende.

I nær framtid ventes det vesentlige forbedringer i kvaliteteten på de grunnleggende data som
benyttes for nasjonalregnskap, særlig fra listen over kilder og metoder som er utarbeidet for å
kontrollere at bruttonasjonalinntektene er sammenlignbare når det gjelder medlemsstatenes
bidrag til Fellesskapets budsjett basert på bruttonasjonalinntekten (fjerde inntektskilde). Dette
bør imidlertid føres videre enn bare til bruttonasjonalinntekten og dens viktigste bestanddeler:
sammenlignbarhet for makroøkonomiske anslag når det gjelder inntektsfordeling, sparing og
finansiering vil være et sterkt krav i forbindelse med gjennomføringen av Den økonomiske
og monetære union.

Traktaten om Den europeiske union understreker betydningen av statistiske indikatorer som
er utledet av ESA. I protokollen om framgangsmåten i forbindelse med for store
budsjettunderskudd er for eksempel definisjonene av budsjettunderskudd, investering og gjeld
tatt fra ESA. ESA er for tiden under revisjon og den reviderte utgaven vil tre i kraft i perioden
som omfattes av dette statistiske programmet.

Utarbeiding av formuesbalanser, dvs. analyse av beholdning i stedet for strømmer, er allerede
fastsatt i revisjonen av ESA. Poster i finansbalansen er et generelt grunnlag for forskjellige
satellittsystemer, f.eks. monetære aggregater, utenlandsgjeld og statsgjeld. Det vil være
nødvendig å ha formuesbalanser for alle medlemsstatene for å kunne analysere de økonomiske
beslutningstakernes atferd.
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For den framtidige økonomiske og monetære union vil det være nødvendig å ha et integrert
økonomisk kontosystem for hele unionen, slik at det blir mulig å følge opp den økonomiske
utviklingen. For å kunne bestemme Fellesskapets stilling i forhold til resten av verden, er det
for eksempel nødvendig å ha ensartede data for utenlandske tilgodehavender og forpliktelser.

2. Statistikk over den offentlige sektor

Et arbeidsprogram for denne sektoren kan utformes på vidt forskjellige måter, avhengig av
om det dreier seg om statistikk for offentlige foretak eller for offentlig forvaltning. I det første
tilfellet må det lages en undergruppe for foretaksstatistikk. I det andre tilfellet dreier det seg
om å forbedre kvaliteten på eksisterende statistikk (raskere, mer sammenlignbar, mer detaljert)
for å tilpasse den til de særskilte behov i forbindelse med gjennomføringen av Den økonomiske
og monetære union.

a) Statistikk over offentlige foretak

Først og fremst bør opplysninger om slike foretak som benyttes til statistiske formål,
inneholde vilkårene for offentlige myndigheters kontroll av foretakene.

Når det gjelder fellesskapsundersøkelser som dekker industri- og tjenesteforetak, må
Kommisjonen i samarbeid med medlemsstatene begynne det nødvendige arbeid for å
kunne foreta en oppdeling i private foretak og offentlige foretak. I utgangspunktet må
alle variabler som dekkes av disse undersøkelsene, overvåkes for offentlige foretak, og
andre variabler kan også medtas.

I utarbeidingen av regnskaper som viser eiendelene til finansielle og ikke-finansielle
offentlige foretak (og foretakslignende virksomheter), må det tas spesielt hensyn til
statistikk over offentlige foretaks og foretakslignende virksomheters gjeld som er garantert
av offentlige myndigheter.

b) Statistikk over offentlig forvaltning

Visse elementer i nasjonalregnskapene som hittil har vært lite utnyttet, blir nå viktigere.
Med en felles pengepolitikk f.eks. vil en analyse av pengepolitikken kreve data om
statens inntekter og utgifter, om underskudd og hvordan disse dekkes. Videre har ett av
de fire kriteriene som er omhandlet i traktaten om Den europeiske union direkte å gjøre
med skattepolitikken. For å gjennomføre protokollen om framgangsmåten i forbindelse
med for store budsjettunderskudd må data om både den generelle budsjettsituasjonen og
om den generelle offentlige gjelden tilnærmes, samles inn og ajourføres i samsvar med
metodene i ESA og det som er fastsatt i protokollen.

I artikkel 104 C i traktaten om Den europeiske union er det fastsatt at forholdet mellom
de offentlige investeringsutgiftenes nivå og det offentlige underskuddsnivået er ett av
de kriterier som skal inngå i den rapporten som Kommisjonen skal utarbeide dersom en
medlemsstat ikke oppfyller kravene for budsjettunderskudd. Dette betyr at dataene for
offentlige investeringsutgifter må harmoniseres og innsamles med jevne mellomrom;
disse dataene vil bli hentet fra nasjonalregnskapet.

3. Betalingsbalansestatistikk

En «holdbar betalingsbalanse» er et ledende prinsipp både for den enkelte medlemsstat og for
hele Fellesskapet (artikkel 3 A). Som en følge av dette er statistikk over betalingsbalansen av
svært stor betydning for å overvåke den økonomiske og finansielle situasjonen utad for den
enkelte medlemsstat og for hele Fellesskapet. Disse statistikkene utgjør en pålitelig kilde til
informasjon om de internasjonale makroøkonomiske strømmer, f.eks. handel med varer og
tjenester, faktorinntekter, overføringer uten motytelser, direkte investeringer og andre kapital-
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og pengestrømmer. Et visst antall politiske tiltak, som er viktige i forbindelse med den
økonomiske og monetære integrasjon, er nært knyttet til betalingsbalansestatistikken. Det
dreier seg blant annet om tiltak som gjelder kapitalbevegelser og betalinger (artikkel 109 C)
og valutatransaksjoner. Videre er det svært sannsynlig at de kommende internasjonale avtaler
om handel (Uruguayrunden) vil omfatte internasjonal handel med tjenester, der
betalingsbalansestatistikk er en av de viktigste informasjonskilder. Derfor er det svært viktig
å ha til rådighet detaljerte, pålitelige og ajourførte handelsbalansestatistikker.

Nå er medlemsstatenes betalingsbalansestatistikk forskjellige med hensyn til
detaljopplysninger, kvalitet og ajourføring. Videre hindrer regler om fortrolighet i noen
medlemsstater at data oversendes Fellesskapet. For Fellesskapet betyr dette at det ikke foreligger
sammenlignbare opplysninger basert på definisjoner som er felles for alle medlemsstatene.
De innsamlede dataene for nasjonale strømmer er derfor av begrenset kvalitet. Videre vil de
nasjonale strømmer vanligvis ikke være fordelt på strømmer innen Fellesskapet og strømmer
ut av eller inn i Fellesskapet. Den informasjon som for tiden er tilgjengelig, særlig på
fellesskapsnivå, er klart utilstrekkelig for å oppfylle de framtidige behov i Den økonomiske
og monetære union.

Bestrebelsene for å gjennomføre de vesentlige, nødvendige endringene må styrkes. Neste
veiledning fra Det internasjonale monetære fond må tilpasses fellesskapsstandardene for at
den skal kunne anvendes i alle medlemsstatene uten at det oppstår statistiske skjevheter.
Samtidig må ordningen for innsamling av data over hele Fellesskapet revideres og
harmoniseres. Alle disse oppgavene må gjennomføres før den tredje fase innledes, og derfor
bør perioden som dekkes at dette statistiske programmet, utnyttes maksimalt. Det europeiske
monetære institutt (EMI) vil i denne andre fase bidra til å holde en jevn rytme for å nå målene
fastsatt ovenfor.

4. Prisstatistikk

Data om prisindekser har to viktige anvendelsesformål innenfor Den økonomiske og monetære
union. For det første fastsetter traktaten at det viktigste formålet med Det europeiske system
av sentralbanker er å opprettholde prisstabilitet. For det andre er en reduksjon av ulikhetene i
inflasjon mellom de forskjellige statene, definert ved konsumprisindekser, til et akseptabelt
nivå, ett av kriteriene som benyttes for å fastlegge de medlemsstater der økonomien har nådd
en tilstrekkelig grad av tilnærming til å slutte seg til Den monetære union.

Kommisjonen samler inn og sprer data om utviklingen i de nasjonale inflasjonstrender gjennom
konsumprisindekser som medlemsstatene sender inn hver måned, men disse nasjonale indekser
er ikke fullstendig harmonisert. Siden det er viktig å ha sammenlignbare data om
inflasjonsratene, må det i den aller nærmeste framtid treffes et tiltak for å lage en tilnærmet
konsumprisindeks for alle medlemsstatene.

5. Indikator for samordning av pengepolitikken

For å bedre forståelsen av nasjonale finanssystemer vil arbeidet med å lage en oversikt over
kilder og metoder for bankstatistikk fortsette. Denne oversikten har som mål å lette
identifiseringen av de ulike finansielle instrumentene som utgjør «byggesteinene» i de
eksisterende monetære aggregater og som er sammenlignbare medlemsstatene imellom, på
grunn av lignende økonomiske kjennetegn. Dette vil gjøre det mulig for
sentralbanksjefkomiteen og senere Det europeiske monetære institutt å benytte disse elementene
for å lage og teste empirisk ulike definisjoner av pengemengden, som kan benyttes i forbindelse
med samordningen av pengepolitikken i Fellesskapet.

På grunnlag av resultatene av oversikten kan om nødvendig områdene der det er mulig med
en videre harmonisering av vilkårene for innsamling og behandling av bankstatistikk,
identifiseres nærmere. Fram til utgangen av 1993 vil forslagene om harmonisering bli framlagt
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i samsvar med gjeldende framgangsmåte for første fase i Den økonomiske og monetære un-
ion. Fra 1. januar 1994 vil disse framgangsmåtene høre inn under ansvarsområdet til Det
europeiske monetære institutt, blant de oppgaver som dette må utføre i den andre fasen av
Den økonomiske og monetære union, og i dette tilfellet senest 31. desember 1996.

For å bidra til Rådets utøvelse av flersidig overvåking vil det være nødvendig med data for en
rekke pengepolitikkindikatorer. Rentesatser er en av disse indikatorene og ett av kriteriene
for tilnærming som er fastsatt i traktaten om Den europeiske union. Det vil være nødvendig
med sammenlignbare opplysninger om disse indikatorene.

6. ECU-statistikk

I løpet av perioden fram til utgangen av første fase i Den økonomiske og monetære union vil
det fortsatt regelmessig bli innsamlet og utgitt ECU-statistikker.

I løpet av andre fase i Den økonomiske og monetære union vil arbeidet med innsamling og
spredning av ECU-statistikk bli videreført og utviklet, særlig for å gjøre det mulig for Det
europeiske monetære institutt å overvåke utviklingen av ECU-en og å lette bruken av den, i
samsvar med artikkel 2 og 4 i protokollen om vedtektene for Det europeiske monetære institutt,
og for at Kommisjonen skal kunne oppfylle sine forpliktelser.

7. Utenrikshandelsstatistikk

Fra 1993 må det iverksettes tiltak for å fullføre harmoniseringen eller standardiseringen av
utenrikshandelsstatistikk, der grunnlaget er lagt i rådsforordning (EØF) nr. 1736/75.
Ikrafttredelsen av den ajourførte utgaven av denne forordning 1. januar 1993 vil for Fellesskapet
og dets medlemsstater være en anledning til gjennom nye gjennomføringsbestemmelser (særlig
om verdi, kriterier for fortrolighet og særlige varebevegelser) å bekrefte både
fellesskapsstatistikkenes uavhengige eksistens og deres særlige karakter.

Denne endrede fokuseringen ser ut til å være den eneste måten å forbedre den interne
sammenlignbarheten i de resultater som de nasjonale statistikkinstitusjonene gir Kommisjonen.

Denne forbedringen vil finne sted samtidig med forbedringen av den ytre sammenlignbarheten,
som er det viktigste målet i denne tiårsperioden, blant annet gjennom den metodetilnærmingen
som blir gjennomført sammen med EFTA og som trolig også vil finne sted i landene på vei
mot markedsøkonomi, og også gjennom de «forliksforhandlinger» som er i gang (USA/Canada)
eller framtidige forhandlinger (GATT) om Fellesskapets handel med tredjestater. Målet vil
imidlertid ikke nås med mindre hver nasjonale statistikkinstitusjon godtar å endre de deler i
sitt system som skiller den fra et flertall av de andre organene.

Ut fra en enhet som er konsolidert på denne måten, vil Kommisjonen og de nasjonale
statistikkinstitusjonene kunne gripe inn på det internasjonale plan for å utarbeide konvensjoner
som vil føre til sammenlignbare verdensomspennende utenrikshandelsstatistikker på en sikrere
måte enn ved rettelser, tilpasninger og anslag som foretas i etterhånd på grunnlag av resultater
som er framkommet ved ulike metoder.

Når det gjelder internasjonale utvekslinger av tjenester, ser det i første omgang ut til å være
realistisk å begrense opplysningene til tilpasninger av innholdet i statistikk over handel med
varer. Dette vil gjøre det mulig å øke den generelle presisjonen i dataene for utenrikshandel
som er nødvendige for betalingsbalansestatistikk (f.eks. verdi, transaksjonsart, transportutgifter,
forsikringsutgifter, kontraktsarbeid osv.).

Arbeidet som pågår med tilpasning av den statistiske delen av den kombinerte nomenklatur
til den tekniske utvikling i utenrikshandelen og til kravene fra andre nomenklaturer i
Fellesskapet, vil naturligvis måtte videreføres. Det ansvarlige organet for dette arbeidet er
komiteen for den kombinerte toll- og statistikknomenklatur.
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Analyser av tiltak for tilnærming av den europeiske økonomi krever pålitelige og
sammenlignbare data. Dataenes kvalitet vil bli forbedret gjennom konkrete tiltak for å fastsette,
på grunnlag av studier foretatt i medlemsstatene, en felles minimumsliste i Fellesskapet for
kontroll og etterprøving, felles tilbakevirkende rettelser og felles opprettinger av
uregelmessigheter og avvikende data som oppdages gjennom de statistiske analyser som er
utviklet for dette formål.

Informasjonsbasen som på denne måten stilles til rådighet, vil bli benyttet til å framskaffe
avledede data, mer detaljerte dataserier og utvikling av rutiner for sesongjustering, beregning
og analyse av utenrikshandelsindekser, og hensiktsmessige statistiske anslag og analyser.

IV. SEKTORPROGRAMMER FOR FELLESSKAPET OG DEN ØVRIGE VERDEN

Formål

Disse programmene har dobbelt formål. For det første skal de sørge for at de statistiske standarder
og metoder som er utviklet og tatt i bruk innen Fellesskapet, blir anvendt på internasjonalt plan for
å øke sammenlignbarheten av og kvaliteten på dataene, noe som er nødvendig for brukerne når det
gjelder statistisk informasjon. På den andre siden må Fellesskapet, særlig overfor landene i Øst-
Europa som er i ferd med å legge om til moderne økonomi, og utviklingslandene, fylle en rolle
som koordinator og hjelper i utviklingen av moderne statistikksystemer, som virker etter og tilsvarer
de samme prinsipper som i de vesteuropeiske land.

Statistiske målsettinger

Å foreslå overfor medlemsstatenes statistiske systemer å samordne Fellesskapets aktiviteter i
internasjonale organisasjoner og sette i verk samarbeidstiltak og tekniske hjelpetiltak for utvikling
av statistiske systemer i land på vei mot markedsøkonomi og utviklingsland.

1. Statistikk og Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS)

Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet fastsetter i artikkel 76 at det er
nødvendig å utvikle et sammenlignbart og harmonisert statistikksystem for alle medlemsstatene
i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Denne bestemmelsen i avtalen gjenspeiles
i det faktum at det er iverksatt et felles statistikkprogram for Fellesskapet og EFTA. Dette
programmet omfatter alle resultater og prosjekter i Fellesskapets statistikkprogram som er
relevante for gjennomføringen av avtalen. Når det gjelder samrådsordningene og det som går
utover bestemmelsene fastsatt i EØS-avtalen, vil Kommisjonen knytte EFTA-statenes
statistikksystemer til alle fellesskapsprogrammer for å legge forholdene til rette for et enhetlig
europeisk statistisk område som er basert på felles prinsipper, standarder og metoder.

2. Utvikling av statistiske systemer i land på vei mot markedsøkonomi

Overgangen til en moderne økonomi nødvendiggjør en gjennomgripende endring av
statistikksystemene.

Den største delen av det statistiske samarbeidet vil være av teknisk art, og må ha som formål
å stille til rådighet metoder og praksis som benyttes i utviklede markedsøkonomier, særlig i
Det europeiske fellesskap. Opplæring vil kunne omfatte konferanser og seminarer for store
grupper eller være en del av gjennomføringen av prosjekter på et særskilt område (praktisk
opplæring).

Kommisjonen påtar seg organiseringen av opplæring i videre betydning (fra teoretisk opplæring
til teknisk bistand) og samordningen av alle lands og internasjonale organers tiltak.
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Samarbeidet er en del av et flerårig program som er oppdelt i statistiske områder, der prosjekter
og enkelttiltak er nevnt etter prioritet. Grunnopplæringen organiseres i seminarer eller
arbeidsgrupper eller på bilateralt grunnlag mellom Kommisjonen, medlemsstatene og et land
i Øst- og Mellom-Europa, eller på multilateralt grunnlag. Teknisk bistand skjer på bilateralt
plan mellom Kommisjonen eller en medlemsstat og et land i Øst- og Mellom-Europa.

Ved at Kommisjonen samordner samarbeidsprosjektene med G24-landene og internasjonale
organer, garanteres god utnyttelse av begrensede ressurser (finansielle midler og ekspertise).

3. Utvikling av statistiske systemer i utviklingslandene

I perioden 1993-1997 er det foreslått at Kommisjonens samarbeidstiltak skal konsentreres
om følgende områder:

- opplæring av statistikere: utdanning er et grunnleggende element som gjør at
utviklingsland kan legge grunnlaget for utvikling av statistiske organer. To typer tiltak
bør gjennomføres på dette området:

         - finansiering av yrkesskoler i fransktalende, engelsktalende og portugisisktalende
land i Afrika. Det er også planlagt tiltak i andre områder (Latin-Amerika, Asia,
osv.) for å møte eventuelle anmodninger fra land i disse områdene. Samordning
med CESD-nettverket (Paris, Lisboa, Madrid og Luxembourg) og med senteret i
München, vil fortsatt være prioritert for å sikre de best mulige ressurser for samarbeid,

         - støtte til aktiviteter som vil fremme konstant bedring av de menneskelige ressurser,
ved å organisere kurs og seminarer av kort varighet om passende emner,

- utenrikshandelsstatistikk: Kommisjonens støtte til utenrikshandelsstatistikk vil fortsatt
være konsentrert om å sluttføre og deretter ta i bruk Eurotrace-systemet. Det er planlagt
franske, engelske, portugisiske og spanske versjoner av dette programmet, for at det på
dette området skal være mulig å støtte utviklingsland i alle deler av verden,

- de statistiske opplysninger som er nødvendige for å kunne ta sosiale aspekter ved
utviklingen i betraktning, er et annet område for framtidig samarbeid. Dette vil skje
særlig i forbindelse med støtte til strukturendringer, som nå er tatt med som et av de
prioriterte tiltakene i den fjerde Lomé-konvensjonen,

- informasjonssystemer for næringsmiddelforsyninger: formålet er å støtte opprettelsen
av informasjonssystemer som er i stand til å bidra til utvikling og styring av
næringsmiddelpolitikk og utvikling av landbruksområder. Dette vil omfatte deltakelse
i programmeringen og gjennomføringen av prosjektet Diaper III i landene i Den faste
mellomstatlige komité for kamp mot tørke i Sahel (ICDCS) som er finansiert av Det
europeiske utviklingsfond og medlemsstatenes bilaterale program.

Disse programmene er ledd i en samlet strategi som nå er under utvikling i Kommisjonen i
samarbeid med medlemsstatene i Det europeiske fellesskap, der det tas hensyn til andre organers
programmer, som Verdensbanken og De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Afrika.

4. Samarbeid med andre tredjestater

I årene 1993-1997 vil arbeidet bli konsentrert om å nå målene fastsatt i avtalen som er inngått
med «United States Office of Management and Budget» og «Canadian Statistics Office».
Dette er en oppfølging av den transatlantiske erklæringen som ble undertegnet høsten 1990
mellom Fellesskapet, USA og Canada. Dette felles arbeidet vil gjelde utvikling av felles
klassifikasjoner og nomenklaturer, standarder og metoder, samordning av teknisk bistand til
land på vei mot markedsøkonomi, statistikkopplæring og spredning av opplysninger.
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5. Samordning med andre internasjonale organisasjoner

Samarbeid med de statistiske avdelingene i internasjonale organisasjoner vil i framtiden være
et sentralt punkt i Kommisjonens politikk. På verdensplan vil Kommisjonen styrke sitt nærvær
i alle samarbeidsmekanismer under De forente nasjoner. Den revisjon av disse mekanismene
som for tiden pågår, vil fra 1993 gi De forente nasjoners statistiske kommisjon mulighet til å
gi bedre samarbeidsvilkår og til bedre å definere Kommisjonens rolle i samordningsorganene,
f.eks. Den statistiske kommisjons arbeidsgruppe for samordning og Den statistiske
underkomiteen for samarbeid mellom internasjonale organisasjoner.

Når det gjelder særskilte områder, vil Kommisjonen delta i alle arbeidsgrupper der den skal
representere Det europeiske fellesskap: nasjonalregnskap, tjenesteytelsesstatistikk,
miljøstatistikk, nomenklaturer, foretaksregistre osv.

På europeisk plan, eller når det gjelder industriland i sin alminnelighet, regner Kommisjonen
med å styrke sitt samarbeid med OECD og De forente nasjoners økonomiske kommisjon for
Europa (ECE) i Genève. Sekretariatsgruppen som ble oppnevnt i september 1991, vil gjøre
det mulig å iverksette et samarbeid mellom de tre organene for å bedre utviklingen av statistiske
standarder og metoder samt systemet for innsamling av data ved de nasjonale statistiske
systemer.

V. UTVIKLING AV STATISTIKKTEKNOLOGI OG MENNESKELIGE RESSURSER

Formål

I tillegg til produksjon, analyse og spredning av statistikk vil Fellesskapets statistiske system i
årene som kommer bli møtt med behovet for å følge opp tilnærmingen av de nasjonale
statistikksystemer med et stadig mer integrert system som på alle områder utnytter den mest moderne
teknologi. Det dreier seg altså om å styre aktiviteten i to retninger: På den ene siden kan utviklingen
av teknikker for innsamling, behandling, utveksling og spredning av data dra nytte av den mest
moderne forskning innen kommunikasjonsteknologi. På den annen side er målet å bidra til innenfor
hvert nasjonale statistiske system å optimalisere bruken av infrastrukturer og metoder som er
utviklet i Fellesskapets statistiske system, for slik å bidra å skape et virkelig europeisk statistisk
fellesskap.

Statistiske målsettinger

Å foreslå overfor medlemsstatenes statistiske systemer å utvikle felles, moderne teknikker og
teknologier som vil gjøre statistikkene mer pålitelige og raskere å framskaffe, og å starte et pro-
gram for løpende opplæring.

1. Spredning og databehandling av statistiske opplysninger

Fram til slutten på dette tiåret og videre framover vil effektiviteten i det europeiske statistiske
system i første rekke avhenge av en god forståelse av informasjonssystemer og effektive
databaserte løsninger.

I første omgang vil statistiske opplysningers kvalitet, pålitelighet, relevans og tilgjengelighet
fortsatt være viktige faktorer, men i framtiden vil det bli lagt stadig større vekt på at
opplysningene kan gjøres tilgjengelige raskt, og at det vil være kapasitet til å analysere dem.
Den vekt som fram til nå er lagt på databehandlingssystemer, vil flyttes til muligheten for
utveksling av svært store mengder av opplysninger og for sammenkopling av medlemsstatenes
og Kommisjonens dataprogrammer for statistikk, det vil si opprettelse av virkelig desentraliserte
europeiske informasjonssystemer.
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To områder omhandler samarbeidet med medlemsstatene.

a) DSIS-prosjektet (Distributed statistical information services)

DSIS-prosjektet består i å utvikle en rekke statistiske tjenester som det europeiske
statistikksystem kan benytte til å samle inn, behandle og spre statistiske opplysninger.

Følgende elementer inngår i samarbeidet mellom medlemsstatene:

         - integrering i de nasjonale informasjonssystemer av resultatene av statistisk
standardisering,

         - standardisering av elektronisk datautveksling (EDI). Dette området vil ha flere
utviklingslinjer: standardisert overføring av statistiske data, utvikling av de statistiske
elementer i meldingene for førstehånds innsamling av opplysninger, bruk av
statistiske standarder (nomenklaturer) i EDI-meldinger og generelt, utvikling av
programvare som støtter Edifact-standardene og disses grensesnitt mot
brukerprogramvaren,

         - teknisk infrastruktur: kraftige multimediasentre for innsamling (Stadium-prosjektet)
må opprettes med ulike partnere for å styre strømmen mellom informasjonssystemene
mest mulig automatisk,

         - ny brukerprogramvare må lages for å kunne utnytte de teknologiske fordelene ved
disse prosjektene så raskt som mulig. I den forbindelse vil pilotprogramvaren, som
er den som haster mest, ta for seg handel innen Fellesskapet. Migrering av eksisterende
brukerprogramvare må undersøkes.

b) Opprettelse av et nettverk for spredning av Fellesskapets statistiske system

Fellesskapets statistiske opplysninger må stilles til rådighet for sluttbrukerne i det organ
som er nærmest dem, der de er vant til å henvende seg og med nødvendige instrukser på
deres eget språk. På grunnlag av denne ideen er det blitt enighet om å opprette et
spredningsnettverk for Fellesskapets statistiske opplysninger mellom Kommisjonen og
medlemsstatenes statistikkinstitusjoner.

Dette vil medføre betydelige innsats på følgende områder:

         - spredning av informasjon om hvilke statistikker som finnes: arkitektur og innhold
for Fellesskapets informasjonssystem og de nasjonale informasjonssystemene,

         - opplæring av deltakere i nettverket som er i kontakt med brukerne,

         - fastsettelse av en politikk for spredning, herunder alle praktiske elementer (takster,
adgang til og/eller overføring av data, brukervennlighet osv.)

2. Opplæring i statistikk

Kommisjonen vil i årene som kommer videreføre programmet for opplæring av europeiske
statistikere (TES, Training of European Statisticians), som styrker og utfyller de nasjonale
systemenes virksomhet når det gjelder spesialisering og etterutdanning.

Utviklingen av et effektivt europeisk statistisk system er også avhengig av at yrkesopplæringen
for europeiske statistikere er i stand til på den ene siden å sammenligne og berike nasjonale
erfaringer og styrke de felles språkene, og på den andre siden å spre de mest moderne teknologier
for innsamling, behandling og analyse av data. Yrkesopplæringen må sikre god synergi mellom
den offisielle statistikk, universitetene og statistikken i den private sektor.
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Grunnprinsippet i TES er at både undervisningspersonalet og deltakerne må komme fra ulike
nasjonaliteter for å fremme utveksling av informasjon og erfaring om felles spørsmål.

3. Forskning innenfor statistikk

a) DOSES-programmet (Development of statistical expert systems)

Statistikk er også et eget forskningsområde. Arbeidet med modernisering av Fellesskapets
og de nasjonale statistiske systemer foregår ved hjelp av utviklings- og forskningsarbeid.
I perioden 1993-1997 er det viktig å benytte resultatene fra DOSES-programmet, å
fortsette arbeidet som er påbegynt og styrke innsatsen på områder som synes lovende,
og å utvide området som dekkes av forskningsaktivitetene ved å ta med så mye som
mulig av nye teknikker og teknologier som kan benyttes for statistiske formål. Det er
også nødvendig å tenke over hva som er den hensiktsmessige institusjonelle
organiseringen for å fremme, samordne og styrke de nasjonale initiativer.

b) Teknologioverføring mellom systemer

Når det gjelder informasjonsteknologi er framskrittene innenfor standardisering av
programvare og maskinvare så store at det nå er mulig å tenke seg et mye nærmere
teknologisk samarbeid mellom de ulike statistiske systemene, både de europeiske og
nasjonale. Kommisjonen vil i perioden for dette programmet utvikle en politikk for
teknologisk samarbeid som er grunnlagt på prinsippet om å delegere arbeidsoppgaver
til fordel for hele det statistiske fellesskapet. På grunnlag av kravspesifikasjoner som er
utarbeidet i fellesskap, vil en eller flere statistikkinstitusjoner kunne få i oppdrag å utvikle
moduler for informasjonssystemer for hele det statistiske fellesskapet. Det vil bli iverksatt
pilotprosjekter på dette området når det gjelder BLAISE-systemet (utviklet i Nederland)
og nomenklaturserverne som er utviklet i Frankrike. Andre moduler vil sannsynligvis
tilkomme i prosjektet Intrastat/Comedi og på andre områder.

c) Den geografiske dimensjon

Tradisjonelt er Kommisjonens data blitt utarbeidet på medlemsstatsplan, der noen serier
med data er blitt fordelt på store standardregioner (i samsvar med NUTS-nomenklaturen
for territorielle statistiske enheter).

Ulike nye politikker kreve en større og mer variert regional fordeling. Stadig flere data
knyttet til geografiske indikatorer blir tilgjengelige. Ny teknologi (geografiske
informasjonssystemer) gjør det mulig å lagre, behandle og presentere disse dataene.

De nye elementene i denne politikken gjelder statistisk arbeid på flere områder innen
Kommisjonen. Noen viktige eksempler er reformen og utvidelsen av Fellesskapets
strukturfond knyttet til ideen om regional utjevning, miljøaspektene, reformen i den
felles landbrukspolitikken og, i forbindelse med denne, framtiden for bosettingen i
landdistriktene, de operasjonelle behovene i det store indre marked og utvidelsen av
det, og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

For bedre å definere problemene, fastsette, styre og kontrollere den politikk som føres,
og for å informere dem som styrer markedene, er det nødvendig å ha til rådighet
opplysninger om en rekke nye territoriale grupperinger, noen av fysisk art
(f.eks. vannområder), andre av økonomisk art (f.eks. flyttinger, noen ganger over
landegrensene, til arbeidsplassene).

Kommisjonen har begynt å investere i et geografisk informasjonssystem (anskaffelse av
spesialisert maskinvare, programvare og egnet personale, oppretting av geografiske
databasesystemer (kartdata) og organisering av forbindelser med statistikker som refererer
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til geografiske parametre). Dette arbeidet vil bli utviklet og utvidet med sikte på at
Kommisjonens øvrige generaldirektorater skal få til rådighet en del sentrale tjenester
(analoge med dem som leveres for statistikk), og med sikte på samarbeid med statistiske
tjenester og kartografiske organer i medlemsstatene. Det vil bli inngått avtaler om
opphavsrett og priser. Særlig viktig i denne framtidige utviklingen er mulighetene for
medlemsstatenes statistiske tjenester til å tilføye detaljerte lokaliseringsparametre til
sine data. Videre vil Kommisjonen oppmuntre til at muligheter for satellittmåling i det
offisielle statistikksystemet vurderes, som en mulig og viktig kilde til data basert på
geografiske parametre, hvis rolle ennå ikke er klart definert.
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EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

94/EØS/34/03Melding fra EFTAs overvåkningsorgan om endring av
kapittel 27 nr. 3 bokstav f) i saksbehandlingsregler og

materielle regler på statsstøtteområdet

EFTAs overvåkningsorgan har ved vedtak av 11. mai 1994 endret
kapittel 27 nr. 3 bokstav f) i saksbehandlingsregler og materielle
regler på statsstøtteområdet, vedtatt 19. januar 1994, til følgende:

“En referanserente benyttes for å tilpasse støtte til gjeldende
verdier og for å beregne støtteelementer i lån. Referanserenten
skal gjenspeile gjennomsnittsrenten i det aktuelle marked.
Referanserenten skal fastsettes av EFTAs overvåkningsorgan
etter forslag fra EFTA-staten ved inngangen til hvert år, på
grunnlag av gjennomsnittet av den aktuelle veiledende rentesats
i det foregående kvartal (av tekniske årsaker september, oktober
og november). Referanserenten vil imidlertid bli justert på nytt i
løpet av året dersom differansen mellom gjeldende referanserente
og gjennomsnittlig veiledende rentesats for de siste tre måneder
er større enn 15 prosent av gjeldende referanserente.

For tiden gjelder følgende referanse-/kalkulajonsrente for de
enkelte EFTA-stater:

Østerrike: Avkastning på føderale statsobligasjoner i omløp på
annenhåndsmarkedet (Sekundärmarktrendite) pluss 0,5
prosentpoeng.

Finland:  Fem års markedsavkastning (annenhåndsmarkedet) på
statsobligasjoner pluss 1 prosentpoeng.

Island: Gjennomsnittsrenten på banklån (laveste utlånsrente)
pluss 1,5 prosentpoeng, på
a) alminnelige (ikke-indekserte) lån; almenn skuldabréf,

kjörvextir
b) indekserte lån; vísitölubundin lán, kjörvextir.

Norge: Gjennomsnittsrenten på sikrede lån (kategori 1 og 2)
under grunnfinansieringsordningen i Statens nærings- og
distriktsutviklingsfond.

Sverige: Forretningsbankenes sammenligningsrente for lån til
næringslivet (jämförelserentan)”.

Melding fra EFTAs overvåkningsorgan om andre endring av
saksbehandlingsreglene og de materielle regler på statsstøtteområdet

94/EØS/34/04

Ved vedtak av 20. juli 1994 endret EFTAs overvåkningsorgan
saksbehandlingsreglene og de materielle regler på stats-
støtteområdet(1) av 19. januar 1994(2), første gang endret 11.
mai 1994(3), som følger:

1. I kapittel 28 nr. 28 i retningslinjene på statsstøtteområdet
skal punkt 1) lyde:

“I samsvar med de grunnleggende prinsipper for
regionalstøtte fastsatt ovenfor og ved anvendelse av
felleserklæringen om EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav
c) har EFTAs overvåkningsorgan vedtatt framgangsmåter
for anvendelse av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav
a) og c). Disse framgangsmåter for vurdering er beskrevet
nedenfor.”

2. I kapittel 28 nr. 28 i retningslinjene på statsstøtteområdet
utgår punkt 2).

3. I nr. 28.2.1. punkt 2) i retningslinjene på statsstøtteområdet
skal andre strekpunkt lyde:

“- i analysens første fase skal de sosioøkonomiske forhold
i en region vurderes på grunnlag av tre alternative kriterier:
bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger eller brutto
verdiskaping (BVS) til faktorverdi, strukturell
arbeidsledighet og lav befolkningstetthet,”

4. Ny del 28.2.3. skal lyde:

“28.2.3. Analysens første fase med hensyn til regioner
med svært lav befolkningstetthet(4)

(1) Heretter kalt retningslinjene på statsstøtteområdet.

(2) EFT nr. L 231 av 3.9.1994, s. 1 og EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 32 av 3.9.1994, s. 1.

(3) EFT nr. L 240  av 15.9.1994 og EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 34 av 15.9.1994, s. 29.

(4) Denne delen tilsvarer Kommisjonens melding om endringer av
framgangsmåten ved anvendelse av EF-traktatens artikkel 92 nr. 3
bokstav c) om regionalstøtte, vedtatt av Europakommisjonen 1. juni
1994.”
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28.2.3.1. Terskelverdi for befolkningstetthet

1) For å ta hensyn til særlige regionale
utviklingsproblemer som skyldes demografiske forhold,
kan regioner som tilsvarer regioner på NUTS-nivå III
med en befolkningstetthet på under 12.5 per
kvadratkilometer, også anses som støtteberettigede i
henhold til unntaket fastsatt  i artikkel 61 nr. 3 bokstav
c)

2) Innføringen av denne terskelen for fortolkning og
anvendelse av EØS-avtalens artikkel 63 nr. 3 bokstav
c) med hensyn til regionalstøtte baserer seg på følgende
forhold:

3) Felleserklæringen om EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3
bokstav c) bekrefter det faktum at kriteriene som
benyttes ved analysens første fase, ikke i tilstrekkelig
grad avspeiler de regionale problemer som er
spesifikke for visse avtaleparter, særlig de nordiske
landene (Norge, Sverige, Finland og Island). I disse
landene finnes det viktige aspekter ved de regionale
forhold som kriteriene er ment å omfatte, som faller
utenfor anvendelsesområdet for framgangsmåten for
å avgjøre om en region er støtteberettiget, som
beskrevet i del 28.2.2 i disse retningslinjene.

4) Disse begrensninger skyldes for en stor del en rekke
særegenheter som er felles for de nordiske land; de
skriver seg fra geografiske forhold - enkelte områder
ligger svært langt mot nord, det er harde værforhold
og svært lange avstander innenfor de nasjonale
grensene i det aktuelle land - og kan også forklares ut
fra den svært lave befolkningstettheten i  enkelte
landsdeler. Dette er særskilte faktorer som ikke
gjenspeiles i de statistiske indikatorer som benyttes i
del 28.2.2.

5) En undersøkelse av hvilke regioner som er
støtteberettigede, må derfor gjenspeile disse problemer.
En slik undersøkelse skal ha allmenn gyldighet, dvs.
den skal kunne anvendes på ethvert land. Den bør også
inkluderes i framgangsmåten ved anvendelse av EØS-
avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) for ikke å bryte
med kriteriene for vurdering av regionalstøtte. Dersom
den skal anses som en objektiv undersøkelse som er
gyldig erga omnes, må den være et alternativ til
undersøkelser om arbeidsledighet og PNP som legges
til grunn i analysens første fase. Dette ville bety at
enhver region som tilsvarer en region på NUTS-nivå
III som oppfyller kravet med hensyn til arbeidsledighet
eller BNP eller som oppfyller det nye kriteriet, kan
anses som støtteberettiget dersom forholdene tilsier det
og etter godkjenning fra EFTAs overvåkningsorgan.

På denne bakgrunn kan det hevdes at en
befolkningstetthet på under 12.5 per kvadratkilometer
er en egnet indikasjon på de omtalte regionale
problemer. Alle regioner som tilsvarer regioner på
NUTS-nivå III med en befolkningstetthet som er lavere
enn dette tallet, kan være støtteberettigede i henhold
til EØS-avtalens artikkel 63 nr. 3 bokstav c), forutsatt
at EFTAs overvåkningsorgan har foretatt en vurdering
av og gjort vedtak i saken,

28.2.3.2. Vilkår for transportstøtte

1) Befolkningstetthetsterskelen kan gi svar på om enkelte
områder har problemer med underbefolkning, men
kriteriet gjenspeiler ikke en annen regional ulempe
som er spesifikk for de nordiske land, nemlig
ekstrakostnadene som påføres foretak som følge av
de svært lange avstandene og de harde værforholdene.
Disse faktorene påvirker den regionale utvikling på
to måter: de kan medføre at foretak i nevnte regionene
flytter til mer sentrale områder, som gir bedre utsikter
for økonomisk virksomhet, og de kan bidra til å hindre
foretak i å etablere seg i slike avsidesliggende
områder.

2) EFTAs overvåkningsorgan kan derfor gi tillatelse til
støtte til foretak for delvis å kompensere for de ekstra
transportkostnadene, i begrenset utstrekning og etter
eget skjønn, for å sikre felles interesser. En slik
kompensasjon må imidlertid oppfylle følgende vilkår:

- Det kan bare gis støtte til foretak som er beliggende i
områder som er støtteberettigede på grunnlag av
befolkningstetthetskriteriet.

- Støtten må bare tjene som kompensasjon for høyere
transportkostnader. Den berørte EFTA-stat må på
objektivt grunnlag kunne bevise at kompensasjon er
nødvendig. Overkompensasjon må aldri forekomme.
I denne forbindelse må det tas hensyn til andre
transportstøtteordninger, særlig i henhold til EØS-
avtalens artikkel 49 og 51.

- Det kan bare gis støtte i forbindelse med
ekstrakostnader ved varetransport innenfor den
berørte stats nasjonale grenser. Den kan ikke utvikles
til å bli eksportstøtte.

- Størrelsen på støtten må være objektiv kvantifiserbar
på forhånd, ut fra forholdet støtte per kilometer eller
forholdet støtte per kilometer og støtte per vektenhet,
og det må avgis en årlig rapport som blant annet viser
hvordan disse forholdsberegningene fungerer.

- Ekstraomkostningene må beregnes ut fra den mest
økonomiske transportmåten og den korteste vei mellom
produksjonsstedet eller bearbeidingsstedet og
utsalgsstedene.
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- Det kan ikke gis støtte til transport eller overføring av
varer fra foretak dersom det ikke finnes en alternativ
beliggenhet (utvinningsvirksomhet, vannkraftstasjoner
osv.).

- Transportstøtte som tildeles foretak i sektorer som
EFTAs  overvåkningsorgan anser som følsomme
(motorvogner, tekstiler, syntetiske fibre, EKSF-stål og
stål som ikke har opprinnelse i EKSF) omfattes av
sektorregler for den aktuelle virksomhet, og må
oppfylle de særlige krav til melding, som fastsatt i de
relevante kapitlene i retningslinjene eller i rettsaktene
nevnt i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1a(1).

- Landbruksvarer som omfattes av EF-traktatens
vedlegg II og av EØS-avtalen, kommer ikke inn under
dette tiltaket(2).

- Alle planer om å iverksette nye ordninger eller å endre
eksisterende transportstøtteordninger bør være
tidsbegrensede og bør aldri være mer fordelaktige enn
eksisterende ordninger i den aktuelle EFTA-stat.

(3) EFTAs overvåkningsorgan tar sikte på å gjennomgå
på nytt eksisterende transportstøtteordninger på
grunnlag av disse kriteriene innen tre år etter at EØS-
avtalen trådte i kraft.”

5. Del 28.2.3. blir del 28.2.4.

Første punktum i punkt 1) i denne delen skal lyde:

“1) Analysens første fase som beskrevet ovenfor gjør det
mulig å foreta en grunnleggende undersøkelse av de
sosioøkonomiske forhold i en region i nasjonal
sammenheng og i EØS-sammenheng med hensyn til
arbeidsledighet, inntekt og lav befolkningstetthet.”

Punkt 3) i denne delen skal lyde:

“3) Disse andre relevante indikatorer kan vise at det er
tilstrekkelig grunnlag for å gi regionalstøtte selv til
regioner som ikke helt oppfyller kravene med hensyn
til tersklene fastsatt i første fase.”

6. Del 28.2.4. blir 28.2.5.

“( 1) Kommisjonsvedtak 3855/91/EKSF av 27. november 1991 om fastsettelse
av fellesskapsregler for støtte til stålindustrien (EFT nr. L 362 av
31.12.1991, s. 57).”

“( 2) De tilsvarende vilkårene i Kommisjonens melding nevnt i fotnote 4 skal
lyde: ”les produits agricoles relevant de l’Annexe II du Traité CE, autres
que les produits de la pêche, ne sont pas couverts par les présentes dis-
positions”. De avvikende vilkårene i disse retningslinjene på
statsstøtteområdet skyldes det faktum at EFTAs overvåkningsorgan
mangler ekspertise på området statsstøtte for fiskerisektoren.”
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EF-ORGANER
KOMMISJONEN

Offentliggjøring av medlemsstatenes vedtak om å utstede eller
tilbakekalle lisenser i henhold til artikkel 13 nr. 4 i forordning

(EØF) nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper

Medlemsstatenes vedtak om å utstede eller tilbakekalle lisenser i henhold til artikkel 13 nr. 4 i forordning
(EØF) nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper (1), i kategori A (uten begrensningen i artikkel 5 nr.
7 bokstav a) i forordning nr. 2407/92) og/eller kategori B (med begrensningen i artikkel 5 nr. 7 bokstav
a) i forordning nr. 2407/92) er offentliggjort i EFT nr. C 256 av 13.9.1994.

Spania har utstedt lisens til 3 luftfartsselskaper i kategori B.

Frankrike har utstedt lisens til 14 luftfartsselskaper i kategori A og 17 i kategori B og tilbakekalt
lisensen fra ett luftfartsselskap i kategori A og fra ett luftfartsselskap i kategori B.

Hellas har utstedt lisens til ett luftfartsselskap i kategori A.

Tyskland har utstedt lisens til 2 luftfartsselskaper i kategori A og 13 i kategori B.

Danmark har utstedt lisens til ett luftfartsselskap i kategori B.

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt sammenslutning

(Sak nr. IV/M.493 - Tractebel/Distrigaz II)

Kommisjonen vedtok 1.9.1994 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte sammenslutning og å
erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b)
i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(2). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få tilsendt en
kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels
Faksnr.: +32 2 296 43 01

94/EØS/34/05

94/EØS/34/06

(1) EFT nr. L 240 av 24.8.1992, s. 1.

(2) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt sammenslutning

(Sak nr. IV/M.480 - Sanofi/Kodak)

Kommisjonen vedtok 12.8.1994 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte sammenslutning og å
erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b)
i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få tilsendt en
kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels
Faksnr.: +32 2 296 43 01

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt sammenslutning

(Sak nr. IV/M.496 - Marconi/Finmeccanica)

Kommisjonen vedtok 5.9.1994 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte sammenslutning og å
erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b)
i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1 ). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få tilsendt en
kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels
Faksnr. +32 2 296 43 01

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.

94/EØS/34/07

94/EØS/34/08
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Informasjonsrutine - tekniske forskrifter

- Direktiv 83/189/EØF av 28. mars 1983 om en informasjonsrutine for tekniske standarder og
forskrifter (EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8).

- Direktiv 88/182/EØF av 22. mars 1988 om endring av direktiv 83/198/EØF (EFT nr. L 81 av
26.3.1988, s. 75).

Underretninger om utkast til nasjonale tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen.

Referanse (1) Tittel Stillstandsperioden
på tre måneder
utløper (2)

94/EØS/34/09

94-0147-F

94-0148-F

94-0149-F

94-0150-GR

94-0151-F

94-0152-F

94-0153-D

94-0154-D

94-0155-D

94-0156-UK

94-0157-UK

94-0158-UK

94-0159-DK

94-0160-E

94-0161-E

94-0162-E

94-0163-F

94-0164-F

94-0165-F

Forskrift for oppkall og adressering av terminalutstyr

I 12-31 A: Spesifikk elektromagnetisk kompatibilitet for ISDN-
terminalutstyr som skal tilsluttes det offentlige telenettet

I 12-32 A: Spesifikk elektromagnetisk kompatibilitet for terminalutstyr
som skal tilsluttes det offentlige telenettet (annet enn ISDN- eller
radiokommunikasjonsterminaler)

Helsebestemmelser “om vilkår for å starte og drive fjørfeproduksjon”

P 10-20 A: Liste over tilleggstester for terminaler som oppfyller
vilkårene i NET3 og/eller NET5 med henblikk på tilslutning til
Euronumeris-nettet

P 10-21 A: Liste over tilleggstester for terminaler som oppfyller
vilkårene i NET3 og/eller NET5 med henblikk på tilslutning til
Euronumeris-nettet

Retningslinjer for informasjonstavler med vekslende budskap på
nasjonale motorveier (Tysk forkortelse: RWVA)

Retningslinjer for informasjonstavler med vekslende budskap på
nasjonale motorveier (Tysk forkortelse: RWVZ)

Forskrift om endring av veiforskrifter (utforming av kjennemerke for
kjøretøyer)

MPT 1381 juni 1994 ytelsesspesifikasjon. DCSS-systemer (digitally
coded squelch signalling system) til bruk i landbaserte
mobiltelefonitjenester

Departementsstandard HD 26-94 “fortausutforming” endring nr. 1:
kapittel 2, 3, 4 (DOT ref: EP 024-94-EC)

Gjødselforskriftene 1994 (endring)

Teknisk forskrift for radioinstallasjoner for mottak av sendinger fra
kommunikasjonssatellitter

Utkast til kongelig resolusjon om godkjenning av forskriftene ifølge
hvilke de spanske positivlistene også skal omfatte de tilsetningsstoffer
som er tillatt i andre medlemsstater i Det europeiske fellesskap, og som
ikke er oppført på de spanske listene, eller som er oppført i andre doser
enn det som er tillatt i Fellesskapet

Utkast til kongelig resolusjon om godkjenning av forskriftene om
fornøyelsesmaskiner og spilleautomater

Tekniske spesifikasjoner for radioutstyr med vinkelmodulasjon som
skal brukes på båndet kjent som det nasjonale bånd

SP-DGPT-ATAS-24, utgave juni 1994, kalt “teknisk regel for utstyr
som opererer i frekvensområdet 25 MHz til 1000 MHz med et
lydeffektnivå som ikke overstiger 10 mW

Forskrift om bruk av ulike hjelpemidler i næringsmidler for konsum

Forskrift om endring av endret forskrift av 6. februar 1989 om
fastsettelse av listen over hjelpemidler som kan benyttes i
sukkervareproduksjonen

29.9.1994

19.10.1994

19.10.1994

30.9.1994

3.10.1994

3.10.1994

9.11.1994

9.11.1994

10.10.1994

6.10.1994

10.10.1994

13.10.1994

18.11.1994

12.10.1994

12.10.1994

19.10.1994

13.10.1994

13.10.1994

13.10.1994

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) Frist for merknader fra Kommisjonen til medlemsstatene.
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Referanse (1) Tittel Stillstandsperioden
på tre måneder
utløper (2)

Forskrift om endring av endret forskrift av 26. oktober 1982 om stoffer
som kan inngå i tyggegummi

Unntak fra utkastet til forskrift for næringsmidler med hensyn til kjølte
varer i kantiner og restauranter

Utkast til forskrift om endring av forskrift av 19. desember 1968 om
montering av kjøretøyer

Utkast til forskrift om endring av forskrift av 16. juli 1954 om lykter
og signaler på kjøretøyer

Utkast til forskrift for drivstofftanker i motorvogner

Tekniske leveringsvilkår for fiberduker og fiberdukgitter til
planeringsarbeider ved veibygging (TL-GEOTEX E-STB)

Forskrift av 1994 om vei- og jernbanetransport av farlig gods
(klassifisering, emballering og merking) (Nord-Irland)

Forskrifter om ikke-automatiske vekter (endring)

Forskrifter om vekter (endring)

Forskrifter om måleutstyr (flytende brensel og smøremidler)

Forskrifter om vekter (beltevekter) (endring)

Utkast til forskrift om avhending av batterier, artikkel 4

Utkast til kongelig resolusjon om endring av punkt 5.1 i del III i
kongelig resolusjon 308-1983 av 25. januar om godkjenning av de
tekniske helsebestemmelser for vegetabilske matoljer

Utkast til tilpasningsforskrift om konserveringsmidler i ost
(næringsmiddelforskrift)

Forskrift av 1994 om bovin spongiform encephalopati (endring)

Forskrift (forbud) av 1994 om storfeavskjær (endring)

Forskrift av 1994 om dyresykdommer (fôrvarer) (endring) (Nord-Irland)

Forskrift (forbud) av 1994 om storfeavskjær (endring) (Nord-Irland)

Forskrift (forbud) av 1994 om storfeavskjær (endring) (Skottland)

94-0166-F

94-0167-NL

94-0168-F

94-0169-F

94-0170-F

94-0171-D

94-0172-UK

94-0173-UK

94-0174-UK

94-0175-UK

94-0176-UK

94-0177-NL

94-0178-E

94-0179-NL

94-0182-UK

94-0183-UK

94-0184-UK

94-0185-UK

94-0186-UK

(3) (4)

13.10.1994

17.10.1994

13.10.1994

13.10.1994

13.10.1994

20.10.1994

19.10.1994

20.10.1994

20.10.1994

20.10.1994

20.10.1994

20.10.1994

26.10.1994

31.10.1994

Hastevedtak

Hastevedtak

Hastevedtak

Hastevedtak

Hastevedtak

(3) Den vanlige informasjonsrutinen gjelder ikke for “farmakopeer”.

(4) Ingen stillstandsperiode ettersom Kommisjonen har godtatt årsakene til hastevedtak.

Kommisjonen vil påpeke at den på vilkårene fastsatt i kommisjonsmelding av 1. oktober 1986 (EFT nr.
C 245 av 1.10.1986, s. 4) anser at dersom en medlemsstat vedtar en teknisk forskrift som kommer inn
under bestemmelsene i direktiv 83/189/EØF, og unnlater å oversende utkastet til Kommisjonen og å
overholde stillstandspåbudet, vil forskriften ikke kunne gjøres gjeldende overfor tredjeparter i henhold
til rettsordenen i den aktuelle medlemsstat. Kommisjonen anser derfor at de motstridende parter har rett
til å forvente at nasjonale domstoler nekter å gjennomføre nasjonale tekniske forskrifter som ikke er
meldt til Kommisjonen, slik fellesskapsretten krever.

Opplysninger om disse meldingene kan fås fra de nasjonale myndigheter oppført på en liste offentliggjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 67 av 17. mars 1989 og i EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 6 av 4. mai 1994.

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) Frist for merknader fra Kommisjonen til medlemsstatene.
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