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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2223/96

av 25. juni 1996

om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Fellesskapet(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR �

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

under henvisning til utkast til forordning fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1),

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske monetære
institutt(2)

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å gjennomføre og overvåke Den økonomiske og
monetære union kreves det sammenlignbare, ajourførte og
pålitelige opplysninger om strukturen og utviklingen i den
økonomiske situasjonen i hver stat og/eller region.

2) Kommisjonen må bidra til forvaltningen av Den økonomiske
og monetære union og særlig framlegge rapport for Rådet
om den framgang medlemsstatene gjør med hensyn til å
oppfylle sine forpliktelser for at Den økonomiske og
monetære union skal virkeliggjøres.

3) Økonomiske regnskaper er et grunnleggende verktøy for å
analysere den økonomiske situasjonen i en stat og/eller
region, forutsatt at de utarbeides på grunnlag av entydige
prinsipper som ikke kan tolkes forskjellig.

4) Kommisjonen må bruke nasjonalregnskapsaggregater til
Fellesskapets administrative og særlig budsjettmessige
beregninger.

5) I 1970 ble det offentliggjort et administrativt dokument
med tittelen «Det europeiske nasjonalregnskapssystem»
(ENS) som dekket området omfattet av denne forordning,

og som var utarbeidet av De europeiske fellesskaps
statistiske kontor på egenhånd og på eget ansvar.
Dokumentet var resultatet av felles anstrengelser over flere
år fra De europeiske fellesskaps statistiske kontor og
medlemsstatenes nasjonale statistikkontorer for å utarbeide
et nasjonalregnskapssystem som oppfylte de krav De
europeiske fellesskaps økonomiske og sosiale politikk
stiller, og som var en fellesskapsversjon av De forente
nasjoners nasjonalregnskapssystem, som inntil da hadde
vært brukt av Fellesskapet.

6) For å ajourføre den opprinnelige teksten ble det i 1979
offentliggjort en annen utgave av dette dokumentet (heretter
kalt «ENS 2. utgave»)(4).

7) De forente nasjoners statistiske kommisjon vedtok i februar
1993 det nye nasjonalregnskapssystemet (SNA) for å sikre
at nasjonalregnskapstallene i alle medlemsstatene i De
forente nasjoner er sammenlignbare på verdensbasis.

8) Når det gjelder miljøregnskaper, bør det tas hensyn til
Kommisjonens melding av 21. desember 1994 til
Europaparlamentet og Rådet med tittelen «Retningslinjer
for Den europeiske union vedrørende miljøindikatorer og
grønne nasjonalregnskaper».

9) Fellesskapet samarbeider med tredjestater til gjensidig fordel,
særlig med stater innenfor Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde (EØS).

10) For å oppfylle kravene i Den økonomiske og monetære
union må det innføres et europeisk regnskapssystem som
skal brukes for å utarbeide de nasjonal- og regionalregnskaper
som er fastsatt i Fellesskapets rettsakter.

11) Tallene i regnskapene og tabellene for alle medlemsstatene,
som er utarbeidet i henhold til det systemet som innføres
ved denne forordning, må av Kommisjonen gjøres tilgjengelig
for brukerne på bestemte datoer, særlig med sikte på
overvåking av den økonomiske tilnærmingen og for å sikre
så nær samordning som mulig av medlemsstatenes
økonomiske politikk._____________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 310 av 30.11.1996, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/1999 av 29. januar 1999 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Vedlegget til denne
rettsakten vil bli trykt i en egen utgave av EØS-tillegget.

(1) EFT nr. C 287 av 30.10.1995, s. 114.

(2) Uttalelse avgitt 21. juni 1995 (ennå ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT nr. C 133 av 31.5.1995, s. 2.

___________________

(4) Det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS), 2. utgave. De europeiske
fellesskaps statistiske kontor, Luxembourg, 1979.
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12) Systemet som innføres ved denne forordning, skal gradvis
erstatte alle andre systemer som en referanseramme for de
felles standarder, definisjoner, klassifikasjoner og
regnskapsregler som skal brukes ved utarbeidingen av
medlemsstatenes regnskaper til bruk for Fellesskapet, slik
at det blir mulig å sammenligne tallene medlemsstatene
imellom.

13) Disse statistiske resultatene må være tilgjengelig for borgerne
i samsvar med åpenhetsprinsippet.

14) Systemet som innføres ved denne forordning, er en versjon
av De forente nasjoners SNA tilpasset strukturen i
medlemsstatenes økonomier og må følge oppbygningen i
SNA på en slik måte at opplysningene kan sammenlignes
med dem som utarbeides av de viktigste samarbeids-
partnerne på verdensbasis.

15) Utarbeidingsdatoene må inndeles etter vide regnskaps- og
tabellkategorier, og bare de opplysningene som er vesentlige
for Fellesskapets behov, må behandles statistisk og meddeles
Kommisjonen på bestemte datoer.

16) Av hensyn til mengden og omfanget av de nevnte
regnskapene, detaljgraden og den geografiske rekkevidden
samt de statistiske forholdene i medlemsstatene skal
imidlertid medlemsstater som objektivt sett ikke er i stand
til å overholde fristene fastsatt i denne forordning,
unntaksvis og midlertidig gis utvidede frister for oversending
av data.

17) En beslutning om fordelingen av finansformidlingstjenester
indirekte målt (FISIM) må treffes på et senere tidspunkt.

18) I samsvar med nærhetsprinsippet er opprettelsen av felles
statistiske standarder som gjør det mulig å utarbeide
sammenlignbare opplysninger, en oppgave som bare kan
behandles effektivt på fellesskapsplan, og i de enkelte
medlemsstatene er det de organisasjoner og institusjoner
som er ansvarlig for å utarbeide offisielle statistikker, som
har ansvaret for at standardene anvendes.

19) Det bør fastsettes en framgangsmåte for å tilpasse og
ajourføre bestemmelsene i denne forordning i samarbeid
med Komiteen for De europeiske fellesskaps statistiske
program, nedsatt ved rådsbeslutning 89/382/EØF,
EURATOM(1). Denne framgangsmåten for tilpasning vil
være begrenset til endringer som ikke øker egne midler.

20) Komiteen for det statistiske program og Komiteen for
penge-, finans- og betalingsbalansestatistikk, nedsatt ved
beslutning 91/115/EØF(2), har avgitt positiv uttalelse om
utkastet til denne forordning.

21) I henhold til rådsdirektiv 89/130/EØF, EURATOM av
13. februar 1989 om harmonisering av bruttonasjonalinntekt
etter markedspriser (BNImp)(3) er det stipulert at BNImp
kan være sammenlignbart bare dersom definisjonene og
regnskapsreglene i det europeiske nasjonalregnskapssystem
anvendes, og i henhold ti l  rådsforordning (EØF,
EURATOM) nr. 1553/89 av 29. mai 1989 om en endelig og
ensartet ordning for innkreving av egne midler fra
merverdiavgift(4) er det fastsatt at for å beregne den veide
gjennomsnittssatsen for merverdiavgift skal fordelingen av
avgiftspliktige transaksjoner foretas ved hjelp av
nasjonalregnskapene som er utarbeidet i samsvar med Det
europeiske nasjonalregnskapssystem, og for disse
rettsaktene som i forbindelse med rådsforordning (EF)
nr. 3605/93 av 22. november 1993 om anvendelse av
protokollen om framgangsmåten i forbindelse med for store
budsjettunderskudd(5), rådsbeslutning 94/728/EF, EAF av
31. oktober 1994 om ordningen med De europeiske
fellesskaps egne midler(6) og rådsvedtak 94/729/EF av
31. oktober 1994 om budsjettdisiplin(7) bør det fastsettes
en overgangsperiode med hensyn til anvendelsen av det
systemet som innføres ved denne forordning �

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

1. Formålet med denne forordning er å innføre det europeiske
nasjonalregnskapssystem 1995, heretter kalt «ENS 95», ved at
det

a) fastsettes en metodikk for felles regnskapsstandarder,
definisjoner, klassifikasjoner og regnskapsregler som skal
gjøre det mulig å utarbeide regnskaper og tabeller på
sammenlignbart grunnlag til bruk for Fellesskapet samt
resultater etter nærmere regler fastsatt i artikkel 3,

b) til bruk for Fellesskapet fastsettes et program for
oversending på bestemte datoer av regnskapene og tabellene
utarbeidet i henhold til ENS 95.

2. Denne forordning skal, idet det tas hensyn til artikkel 7 og
8, gjelde alle fellesskapsrettsakter som viser til ENS eller
definisjonene i det.

3. Denne forordning forplikter ingen medlemsstat til å
utarbeide regnskaper for egne formål i henhold til ENS 95.

____________________

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

(2) EFT nr. L 59 av 6.3.1991, s. 19.

____________________

(3) EFT nr. L 49 av 21.2.1989, s. 26. Direktivet endret ved tiltredelsesakten
av 1994.

(4) EFT nr. L 155 av 7.6.1989, s. 9.

(5) EFT nr. L 332 av 31.12.1993, s. 7.

(6) EFT nr. L 293 av 12.11.1994, s. 9.

(7) EFT nr. L 293 av 12.11.1994, s. 14.
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Artikkel 2

Metodikk

1. Metodikken i ENS 95 nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav a)
framgår av vedlegg A.

2. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel
4 treffe beslutning om endringer i metodikken i ENS 95 som har
til hensikt å avklare og forbedre innholdet, forutsatt at de ikke
innebærer endringer i grunnbegrepene, at det ikke kreves
ytterligere midler til gjennomføringen av dem, og at iverksettingen
av dem ikke forårsaker en økning av egne midler.

3. Innen 31. desember 1997 skal Rådet i samsvar med de
relevante bestemmelsene i traktaten treffe beslutning om
innføringen av systemet for fordeling av finansformidlings-
tjenester indirekte målt (FISIM) omhandlet i vedlegg I til vedlegg
A og skal eventuelt vedta de tiltak som er nødvendig for å
iverksette det.

Artikkel 3

Oversending til Kommisjonen

1. Medlemsstatene skal oversende regnskapene og tabellene
oppført i vedlegg B til Kommisjonen (statistikkontoret) innen
de frister som er fastsatt for hver tabell.

De utvidede fristene som visse medlemsstater har fått i samsvar
med vedlegg B, skal utløpe senest 1. januar 2005.

Kommisjonen skal etter å ha rådspurt Komiteen for det statistiske
program og senest 1. juli 2003 framlegge rapport for Rådet om
anvendelsen av de utvidede fristene som er gitt, for å kontrollere
om de fremdeles er berettiget. Rapporten skal om nødvendig
ledsages av et forslag fra Kommisjonen med sikte på å gi nye,
utvidede frister til de medlemsstatene som har behov for det.

2. Medlemsstatene skal oversende resultatene i vedlegg B,
herunder data som medlemsstatene har erklært fortrolige i henhold
til nasjonal lovgivning eller praksis vedrørende fortrolig
behandling av statistiske opplysninger, i samsvar med
bestemmelsene i rådsforordning (EAF, EØF) nr. 1588/90 av
11. juni 1990 om oversendelse av fortrolige statistiske
opplysninger til De europeiske fellesskaps statistikkontor(1),
som er retningsgivende for fortrolig behandling av opplysninger.

Kommisjonen kan etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 4 og
innenfor begrensningene i artikkel 2 nr. 2 treffe beslutninger om
endringer (nye tabeller, stater og/eller regioner som er aktuelle) i
de opplysningene som medlemsstatene skal oversende.

Artikkel 4

Framgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen for det statistiske
program, heretter kalt «komiteen».

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 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. Kommisjonen skal vedta tiltak som skal iverksettes
umiddelbart. Dersom tiltakene ikke er i samsvar med komiteens
uttalelse, skal imidlertid Kommisjonen omgående underrette Rådet
om dem. I dette tilfellet

a) skal Kommisjonen utsette iverksettingen av tiltakene den
har vedtatt, i tre måneder regnet fra den dag underretningen
ble gitt,

b) kan Rådet med kvalifisert flertall treffe en annen beslutning
innen fristen fastsatt i bokstav a).

Artikkel 5

Komiteens oppgaver

Komiteen skal behandle alle spørsmål om gjennomføringen av
denne forordning som lederen framlegger for den enten på eget
initiativ eller på anmodning fra en medlemsstat.

Artikkel 6

Samarbeid med andre komiteer

1. I alle spørsmål som hører inn under myndighetsområdet til
Komiteen for penge-, finans- og betalingsbalansestatistikk, skal
Kommisjonen be om uttalelse fra denne komiteen i samsvar med
artikkel 2 i beslutning 91/115/EØF.

2. Kommisjonen skal oversende Komiteen for brutto-
nasjonalinntekt, nedsatt ved direktiv 89/130/EØF, EURATOM,
alle de opplysninger om gjennomføringen av denne forordning
som er nødvendige for at komiteen skal kunne utføre sitt arbeid.

Artikkel 7

Dato for iverksetting og første oversending av data

1. ENS 95 skal anvendes første gang på de data som er
utarbeidet i henhold til vedlegg B, og som skal oversendes i april
1999.____________________

(1) EFT nr. L 151 av 15.6.1990, s. 1. Forordningen endret ved tiltredelsesakten
av 1994.
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2. Dataene skal oversendes Kommisjonen (statistikkontoret)
i samsvar med de frister som er fastsatt i vedlegg B.

3. I samsvar med nr. 1 og inntil den første oversendingen i
henhold til ENS 95 skal medlemsstatene fortsette å oversende
Kommisjonen (statistikkontoret) de regnskaper og tabeller som
er utarbeidet ved å anvende ENS 2. utgave.

4. Med forbehold for artikkel 19 i rådsforordning (EØF,
EURATOM) nr. 1552/89 av 29. mai 1989 om gjennomføring av
beslutning 88/376/EØF, EURATOM om ordningen med
Fellesskapenes egne midler(1) skal Kommisjonen sammen med
den berørte medlemsstat kontrollere at denne forordning får
anvendelse, og skal framlegge resultatene av kontrollen for
komiteen nevnt i artikkel 4 nr. 1 i denne forordning.

Artikkel 8

Overgangsbestemmelser

1. I forbindelse med budsjett og egne midler og som unntak
fra artikkel 1 nr. 2 og artikkel 7 er det ENS 2. utgave som er det
gjeldende europeiske nasjonalregnskapssystem i henhold til
artikkel 1 nr. 1 i direktiv 89/130/EØF, EURATOM og de
rettsakter som er knyttet til det, særlig forordning (EØF,
EURATOM) nr. 1552/89 og (EØF, EURATOM) nr. 1553/89

samt beslutning 94/728/EF, EAF og 94/729/EF, så lenge beslutning
94/728/EF, EAF er i kraft.

2. Med hensyn til de opplysninger medlemsstatene skal
oversende Kommisjonen i henhold til framgangsmåten i
forbindelse med for store budsjettunderskudd fastsatt ved
forordning (EF) nr. 3605/93, er det ENS 2. utgave som er det
gjeldende europeiske nasjonalregnskapssystem inntil
oversendingen av opplysninger 1. september 1999.

3. Anvendelsen av ENS 2. utgave fastsatt i nr. 1 og 2 i denne
artikkel skal sikres ved at dataene som mottas i henhold til artikkel
7 nr. 1, tilpasses på grunnlag av ENS 95 på en slik måte at det tas
hensyn til de endringer som følger av forskjellene i begreper,
definisjoner og nomenklaturer mellom ENS 2. utgave og ENS 95.

Gjennomføringen av dette prinsipp skal fastlegges senest i
desember 1996 etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 6 i direktiv
89/130/EØF, EURATOM.

Artikkel 9

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

________________________

(1) EFT nr. L 155 av 7.6.1989, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning
(EØF, EURATOM) nr. 2729/94 (EFT nr. L 293 av 12.11.1994, s. 5).

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

Utferdiget i Brussel, 25. juni 1996.

For Rådet

M. PINTO

Formann

_____________
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KOMMISJONSVEDTAK

av 10. februar 1997

om fastsettelse av en metodikk for overgangen mellom det europeiske nasjonal- og
regionalregnskapssystem i Fellesskapet (ENS 95) og det europeiske

nasjonalregnskapssystem (ENS 2. utgave)(*)

(97/178/EF, Euratom)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
atomenergifellesskap,

under henvisning til artikkel 8 nr. 3 i rådsforordning (EF) nr.
2223/96 av 25. juni 1996 om det europeiske nasjonal- og
regionalregnskapssystem i Fellesskapet(1) og artikkel 6 i
rådsdirektiv 89/130/EØF, Euratom av 13. februar 1989 om
harmonisering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser(2)
og

ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonen tar sikte på å oppheve sine forbehold om
medlemsstatenes beregning av bruttonasjonalinntekt (BNI) før
31. desember 1998.

Det er forskjeller mellom resultatene som framkommer ved bruk
av henholdsvis ENS 95 og ENS 2. utgave.

For at artikkel 8 nr. 1 og 2 i forordning (EF) nr. 2223/96 om ENS
95 skal kunne anvendes, er det senest i desember 1996 nødvendig
å fastslå forskjellene mellom definisjonene i ENS 95 og ENS
2. utgave og å vurdere virkningene av dem, slik at data om
bruttonasjonalprodukt (BNP) og BNI etter ENS 2. utgave kan
avledes av data om BNP og BNI etter ENS 95.

Dersom det etter at dette vedtak er gjort, fastslås ytterligere
forskjeller mellom ENS 2. utgave og ENS 95 som har innvirkning
på BNP eller BNI, vil Kommisjonen i samsvar med artikkel 8 i
forordning (EF) nr. 2223/96 treffe tiltak for å endre vedlegget til
dette vedtak.

I artikkel 19 i rådsforordning (EØF, Euratom) nr. 1552/89 av
29. mai 1989 om gjennomføring av beslutning 88/376/EØF,
Euratom om ordningen med Fellesskapenes egne midler(3)
fastsettes det at Kommisjonen sammen med den berørte
medlemsstat hvert år skal kontrollere om det er feil i de aggregater
den har fått tilsendt til bruk ved fastleggingen av egne midler,
særlig i tilfeller påpekt av komiteen for BNI.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak må kunne settes i verk mest
mulig kostnadseffektivt, samtidig som det sikres at beregningene
av BNI og BNP er av god kvalitet.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
komiteen nedsatt ved artikkel 6 i direktiv 89/130/EØF,
Euratom �

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Forskjellene mellom definisjonene i ENS 2. utgave og ENS 95
som har innvirkning på BNI og BNP, og som er fastslått og
godkjent av komiteen for BNI før 31. desember 1996, er oppført
i vedlegget. Medlemsstatene skal kvantifisere og dokumentere
hvilken innvirkning hver av disse forskjellene har på BNP og
BNI og anvende prinsippet fastsatt i artikkel 2. De skal oversende
Kommisjonen de nødvendige opplysninger om og forklaringer til
hver enkelt av disse forskjellene i samsvar med artikkel 5 i direktiv
89/130/EØF, Euratom.

Artikkel 2

Dataene om BNI etter ENS 2. utgave som er gitt i henhold til
direktiv 89/130/EØF, Euratom, samt dataene om BNP som er
oversendt i henhold til rådsforordning (EF) nr. 3605/93 av
22. november 1993 om anvendelse av protokollen om
framgangsmåten i forbindelse med for store budsjettunderskudd
vedlagt traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap(4),
avledes av dataene etter ENS 95 og oversendes av medlemsstatene
i henhold til artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 2223/96, ved at
sistnevnte data tilpasses for å ta hensyn til virkningen av
forskjellene mellom definisjonene i ENS 2. utgave og ENS 95
som er nevnt i artikkel 1.

___________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 75 av 15.3.1997, s. 44, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/1999 av 29. januar 1999 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 310 av 30.11.1996, s. 1.

(2) EFT nr. L 49 av 21.2.1989, s. 26.

_________________

(3) EFT nr. L 155 av 7.6.1989, s. 1.

(4) EFT nr. L 332 av 31.12.1993, s. 7.
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Dette prinsippet kan sammenfattes i følgende ligninger:

a) Data om BNP etter ENS 2. utgave

= data om BNP etter ENS 95

- summen av de kvantifiserte virkningene av forskjellene
mellom definisjonene i ENS 95 og ENS 2. utgave som
er nevnt i artikkel 1.

b) Data om BNI etter ENS 2. utgave

= data om BNI etter ENS 95

- summen av de kvantifiserte virkningene av forskjellene
mellom definisjonene i ENS 95 og ENS 2. utgave som
er nevnt i artikkel 1.

Artikkel 3

1. Bestemmelsene i artikkel 1 og 2 i dette vedtak får anvendelse
på

a) data om BNI som er gitt i henhold til direktiv 89/130/EØF,
for året 1998 og etterfølgende år, så lenge rådsbeslutning
94/728/EF, Euratom av 31. oktober 1994 om ordningen
med De europeiske fellesskaps egne midler(1) er i kraft,

b) data om BNP for året 1998 som oversendes i henhold til
forordning (EF) nr. 3605/93.

Disse bestemmelsene kan også få anvendelse på

c) data om BNI og BNP for årene 1995 til 1997 som
medlemsstatene oversender etter ENS 95, i henhold til
direktivet og forordningen nevnt i nr. 1 bokstav a) og b)
ovenfor.

2. Når det gjelder dataene nevnt i nr. 1 bokstav c) ovenfor,
skal medlemsstatene på anmodning fra Kommisjonen underrette
om de avvik som følger av forskjellene mellom definisjoner i ENS
2. utgave og ENS 95.

Artikkel 4

Dersom beslutning 94/728/EF, Euratom er i kraft etter
31. desember 1999, skal Kommisjonen gjennomgå bestemmelsene
fastsatt i dette vedtak og om nødvendig treffe passende tiltak.

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. februar 1997.

For Kommisjonen

Yves-Thibault DE SILGUY

Medlem av Kommisjonen

_______________

(2) EFT nr. L 293 av 12.11.1994, s. 9.
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VEDLEGG

ENDRINGER FRA ENS 79 INNFØRT VED ENS 95 SOM BERØRER BEREGNINGEN
AV BNP OG BNI

Liste over endringer

Følgende endringer i metodikken med innvirkning på BNP eller BNI er beskrevet i dette vedlegg:

1. Bostedskriterier
2. Finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM)
3. Forsikringer
4. Reinvestert fortjeneste av direkte investeringer
5. Renter
6. Naturlig vekst hos dyrkede planter
7. Programvare og store databaser
8. Militært utstyr og militære kjøretøyer, unntatt våpen
9. Ikke avsluttet tjenesteyting
10. Utgifter til leting etter mineraler
11. Kapitalslit på veier, broer osv.
12. Offentlige tillatelser og gebyrer
13. Verdisetting av produksjon til eget bruk og av produksjon i frivillig virksomhet
14. Verdigrense for kapitalvarer
15. Markedsmessige/ikke-markedsmessige kriterier
16. Subsidier
17. Originalverker innen litteratur, kunst og underholdning
18. Tjenester i tilknytning til bruk av originalverker innen litteratur, kunst og underholdning
19. Garasjer
20. Registreringsavgifter for motorvogn betalt av husholdninger
21. Naturallønn
22. Tillatelse til bruk av immaterielle ikke-produserte eiendeler
23. Stempelavgifter

Terminologi

En innledende bemerkning til terminologien er påkrevd. Det gjøres oppmerksom på at flere begreper fra
ENS 79 (eller «ENS 2. utgave») som forekommer i BNI-spørreskjemaet, er utelatt i ENS 95. Som
eksempler kan nevnes produksjon til markedspriser (P10), bruttoprodukt til markedspriser (N1p) og
konsum på det økonomiske territorium (P3B). Det forhold at visse begreper fra ENS 79 er blitt erstattet
med mer relevante begreper i ENS 95, betyr naturligvis ikke at det innenfor rammen av den nye metodikken
ikke kan utarbeides data på bakgrunn av tidligere begreper. Aggregatene fra ENS 79 kan selvsagt beregnes
ut fra detaljerte nasjonalregnskaper som er basert på ENS 95, forutsatt at det separat tas hensyn til hver
enkelt begrepsendring. Selv om bruttoprodukt til markedspriser ikke er et selvstendig begrep i ENS 95, er
det selvsagt interessant å behandle og avlede bruttoprodukt til markedspriser, ettersom alle bestanddelene
i dette aggregatet blir vurdert i samsvar med reglene i ENS 95.

Oversiktstabell

Virkningen av hver enkelt av begrepsendringene som er nevnt ovenfor, er angitt i tabell 1.

Tabellen beskriver effekten av overgangen fra ENS 79 til ENS 95. Kolonnene tilsvarer begrepsendringene
og identifiseres ved hjelp av numrene i listen over endringer ovenfor. I tabellen angir «+» en virkning med
positivt fortegn på den aktuelle post, «-» angir en virkning med negativt fortegn og «´» at en virkning vil
oppstå, men at fortegnet ikke kan fastsettes på forhånd.
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Krav i forbindelse med oversendelsen

Dokumentet omhandler de til tider komplekse forskjellene mellom definisjoner i ENS 79 og ENS 95, og
analysen som framlegges må derfor av og til gjøres svært detaljert. Detaljgraden skal ikke forstås som et
krav i forbindelse med oversendelsen.
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Tabell 1

Overgang fra ENS 79 til ENS 95

BNI-SPØRRESKJEMA (ENS 79) Nummer på begrepsendringen

ENS-  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23
KODE

PRODUKSJONSMETODEN
1 Produksjon av varer og tjenester (til produsentpriser, utenom fakturert merverdiavgift)  P10  x  +  x  x  x  x  +  +  x  �  +  +  +  +  +  +  +

 2 Produktinnsats (til kjøperpriser, utenom fradragsberettiget merverdiavgift)  P20  x  x  +  �  �  �  +  +  �  +  +  +  �  +  +
 3 Bruttoprodukt til markedspriser (utenom merverdiavgift)  N1p  x  x  x  x  +  +  x  +  +  �  +  �  x  �  x  x  +  +  +  x  +
 4 Merverdiavgift på produkter R21
5 Skatter på import R29  +
6 Subsidier på import R39

UTGIFTSMETODEN
7 Konsum i husholdninger nasjonalt P3Ap  x  +  +  +  +  x  �  �  +  +  +  +
8 Konsum i hjemmehørende husholdninger i utlandet  P32  x  x  +

 9 Konsum i ikke�hjemmehørende husholdninger på det økonomiske territorium  P33  x  x  +
 10 Konsum i husholdninger på det økonomiske territorium  P3Bp  x  +  +  +  +  x  �  �  +  +  +  +
 11 Kollektivt konsum i allmennyttige organisasjoner  P3Bp  +  +  x  �  �  x  x  �  x  x  +
 12 Kollektivt konsum i offentlig forvaltning  P3Bp  +  +  x  x  +  �  �  x  x  �  x  x
13 Konsum på det økonomiske territorium  P3B  +  +  x  x  +  �  x  x  x  �  �  x  +  +  +  x  �
14 Bruttoinvestering i fast realkapital P41  +  +  +  +  �  +  +
15 Lagerendring P42  x  x  x
16 Eksport av varer og tjenester P50  x  +  +  +  +  x  +
17 Import av varer og tjenester P60  x  +  +  +  +  x  +
18 Eksportoverskudd P50-P60  x  x  x  x  x  x  x

INNTEKTSMETODEN
19 Lønnskostnader dekket av hjemmehørende enheter  R10  x  +
 20 Brutto driftsresultat i økonomien N2  x  x  x  x  +  +  x  +  +  +  �  x  �  x  x  +  x
21 Skatter på produksjon og import R20  x  �  +  +
22 Subsidier på produksjon og import R30  x  x
23 BRUTTONASJONALPRODUKT TIL MARKEDSPRISER  N1  x  x  x  x  +  +  x  +  +  �  +  �  x  �  x  x  +  +  +  x  +
 24 Lønnskostnader dekket av utlandet x  +
25 Lønnskostnader dekket for utlandet x  +
26 Formues� og næringsinntekt mottatt fra utlandet  x  x  +  +  x  �  �  x
 27 Formues� og næringsinntekt betalt til utlandet  x  x  +  +  x  �  �  x
 28 BRUTTONASJONALINNTEKT TIL MARKEDSPRISER  x  +  x  x  x  x  +  +  x  +  +  �  +  �  x  �  x  x  +  +  x  x  +

Merknad:

(+) Positiv virkning (større enn eller lik 0)

(�) Negativ virkning (mindre enn eller lik 0)

(x)  Virkning kan oppstå, fortegnet kan ikke fastsettes på forhånd

(?)  Virkning som sannsynligvis ikke vil få betydning for fjerde ressurs



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 11.5.2000

 00

Nr.21/96

1. Bostedskriterier

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Studenter 207, 210c 2.10
Installasjon av utstyr 207 2.09 fotnote 1
Byggeaktivitet i utlandet 207 2.09 fotnote 1, 2.15a

Beskrivelse av endringen

ENS 95 gir klare bostedskriterier for studenter, installasjon av utstyr og byggeaktivitet i utlandet. I alle tre
tilfeller er kriteriene forskjellige fra dem i ENS 79.

I henhold til ENS 95 anses studenter alltid som hjemmehørende i sin hjemstat, uansett hvor lenge
oppholdet i utlandet varer. På samme måte gav ENS 79 et like klart men annet bostedskriterium
(ettårsregelen). Det har altså funnet sted en klar endring i reglene fra ENS 79 til ENS 95.

Også for installasjon av utstyr og byggeaktivitet som utgjør bruttoinvesteringer i fast realkapital i utlandet,
gir ENS 95 særlige og klare retningslinjer for bosted. Når det gjelder installasjon av utstyr, registreres
produksjonen i hjemstaten og ikke i staten der utstyret installeres. Med hensyn til byggeaktivitet i
utlandet som utgjør bruttoinvesteringer i fast realkapital, registreres produksjonen på territoriet der
byggeaktiviteten finner sted.

ENS 79 omhandler ikke de to sistnevnte tilfeller spesielt. Bostedskriteriene som skal anvendes på disse
aktivitetene, er derfor den generelle regel som gis i nr. 207 (dvs. at ettårsregelen anvendes til å bestemme
bosted). Det har altså for hvert av de to tilfellene skjedd en endring i kriteriene fra ENS 79 til ENS 95. I
henhold til sistnevnte betraktes ikke lenger installasjonstjenester som en del av produksjonen på territoriet
der de ytes, selv om de pågår i mer enn ett år. Byggeaktivitet som utgjør bruttoinvesteringer i fast
realkapital, betraktes derimot som en del av produksjonen på territoriet der den finner sted, selv om den
pågår i mindre enn ett år. Til tross for disse endringene bør det bemerkes at virkningen på BNI i praksis
trolig blir liten eller lik null i forbindelse med en rekke prosjekter (se forklaringene nedenfor om overføring
av overskudd fra fiktive hjemmehørende enheter).

Konsekvenser av endringen

Den nye behandlingen av studenter som studerer i utlandet berører bare overgangen fra BNP til BNI.
Primære inntekter som mottas eller betales av disse studentene, kan regnskapsføres som primærinntekt
som mottas/betales av vertsstaten etter ENS 79 og av hjemstaten etter ENS 95. Sannsynligvis vil det i
praksis dreie seg om små beløp.

Det er derfor bare de to øvrige postene som bør vies oppmerksomhet.

Etter produksjonsmetoden føres enhver installasjon av utstyr i utlandet som oppfyller ettårsregelen i
ENS 79 som produksjon i utlandet etter ENS 79, men som innenlandsk produksjon etter ENS 95.
Byggeaktivitet i utlandet som utgjør bruttoinvesteringer i fast realkapital, som utføres av hjemmehørende
produsenter, og som ikke oppfyller ettårsregelen fastsatt i ENS 79, regnskapsføres derimot som produksjon
i innenlandsk økonomi i henhold til reglene i ENS 79, men som produksjon i utlandet etter de nye reglene
i ENS 95. Tabell 1 angir konsekvensene av den nye behandlingen for produksjon, konsum og bruttoprodukt.

Ettersom de aktuelle transaksjoner berører både installasjons- og byggeaktivitet utført av hjemmehørende
enheter i utlandet og av ikke-hjemmehørende institusjonelle enheter på det økonomiske territorium, kan
fortegnet for nettovirkningen ikke fastsettes på forhånd.
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Etter utgiftsmetoden får den nye behandlingen av studenter konsekvenser for konsum i husholdningene.
Disse endringene oppveies av endringer i import eller eksport. Den nye behandlingen av
installasjonstjenester og byggeaktivitet i utlandet får konsekvenser for eksport og import av tjenester.
Igjen vil det endelige fortegnet for nettovirkningen avhenge av situasjonen i den enkelte stat.

Etter inntektsmetoden kan den nye behandlingen av installasjonstjenester og byggeaktivitet i utlandet
få betydelig innvirkning på lønnskostnadene samt på driftsresultatet. Ettersom transaksjonene foretas
både i og fra utlandet, vil fortegnet for nettovirkningen avhenge av de særskilte omstendighetene.

Endelig, når det gjelder overgangen fra BNP til BNI, vil konsekvensene av den nye behandlingen av
installasjonstjenester og byggeaktivitet i utlandet for lønnskostnader og formuesinntekt, tilsvare dem
som allerede er omhandlet under inntektsmetoden.

Det er verdt å merke seg at beslutningen om hvorvidt det skal opprettes en fiktiv hjemmehørende enhet
for den byggeaktivitet som hjemmehørende institusjonelle produksjonsenheter utfører i utlandet, ikke har
noen innvirkning på bruttonasjonalinntekten (BNI) i henhold til reglene i ENS 95, med unntak av eventuelt
kapitalslit i form av bruk av maskiner og utstyr på byggeplasser i utlandet, mens dette ikke nødvendigvis
er tilfellet dersom reglene i ENS 79 anvendes. Denne situasjonen skyldes at tilbakeholdt overskudd av
direkte investeringer i/fra utlandet behandles forskjellig i de to systemene. Ettersom eventuelle overskudd
som tilbakeholdes av selskaper uten økonomiske interesser på territoriet i den stat der byggeplassen
ligger, per definisjon skal tilbakeføres innen ett år, må nødvendigvis problemet med tilbakeholdt overskudd
begrense seg til valget mellom å registrere et (netto) driftsresultat fra byggeaktiviteten i utlandet i år t - 1,
eller i år t.

Kapitalslit, som utgjør en del av brutto driftsresultat, registreres i den staten der produsenten antas å ha
bosted, og virker derfor inn på BNP/BNI i denne staten. I praksis virker det lite sannsynlig at kapitalslit
kan beregnes for individuelle byggeprosjekter, slik at hele kapitalslitet i virkeligheten vil bli registrert i
staten der eieren av maskiner og utstyr har bosted.

Det er altså spørsmål om opprettelse av en fiktiv hjemmehørende enhet for byggeaktivitet i utlandet i
praksis vil kunne få innvirkning på beregningen av BNI eller ikke.

I verste fall vil spørsmålet få betydning bare for registreringstidspunktet, dvs. fordelingen av en gitt BNI
på to år som følger etter hverandre, selvsagt forutsatt at alle transaksjoner er korrekt ført i regnskapene.

Talleksempel

Det antas at et byggeprosjekt i stat B som varer i mindre enn ett år, er verdt 1 000 og krever en
produktinnsats på 200 samt lønnskostnader på 400, utføres av et foretak i stat A. Bare arbeidere med
bosted i stat A er ansatt på byggeplassen, og alle materialer kjøpes i stat B. I henhold til ENS 95 behandles
byggeplassen som en fiktiv hjemmehørende enhet i stat B, mens det i henhold til ENS 79 ikke opprettes
lignende enheter. Foretaket overfører det samlede driftsresultat til stat A i løpet av den aktuelle
regnskapsperiode.

Tabellene nedenfor viser hvordan dette prosjektet påvirker kontoene for stat A. Kontoene for stat B er
symmetriske med kontoene for stat A. Det bør bemerkes at nøytraliteten med hensyn til BNI avhenger
av om driftsresultatet overføres innenfor samme regnskapsperiode.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.
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     Konto for varer og tjenester

Tilgang Anvendelse

 P10 -1 000 P20  -200
 P60 -200 P50  -1 000

Konto for produksjon Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P20 - 200 P10 -1 000  R10 - 400 N1 - 800 N2 -400
R10
(hj.h.) - 400
R10 (ikke-
hj.h.) +400

 N1 - 800 N2 - 400 N3 + 0 R40 + 400

hj.h. = hjemmehørende
ikke-hj.h. = ikke-hjemmehørende

      Konto for Konto for kapital Konto for utlandet
inntektsanvendelse

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 N4 +0 N3 + 0  N5 + 0 N4 + 0 N5 + 0

2. Finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM)

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

FISIM 325 c) Vedlegg I

Beskrivelse av endringen

ENS 95 berører ikke spørsmålet om hvorvidt FISIM skal fordeles på brukerne. Rådet skal gjøre vedtak
om dette innen utgangen av 1997. I ENS 79 forbruker en særlig enhet per konvensjon samtlige FISIM.
Problemet med FISIM behandles særskilt både i ENS 79 og ENS 95.

Konsekvenser av endringen

Dersom det i henhold til ENS 95 vedtas at FISIM ikke skal fordeles mellom brukerne, vil det ikke bli noen
endring i BNI-spørreskjemaet. Besluttes det derimot å fordele FISIM på brukerne, vil det få betydelige
følger for alle kontoer i systemet.

Etter produksjonsmetoden vil produktinnsatsen falle med et beløp tilsvarende FISIM produsert
innenlands som nå fordeles på sluttanvendelser, og øke med et beløp tilsvarende importerte FISIM som
brukes som produktinnsats. Ettersom det dreier seg om to motsatte virkninger, kan fortegnet for den
samlede virkningen på produktinnsats og bruttoprodukt ikke fastsettes på forhånd. I ekstreme tilfeller
kan importens påvirkning dominere. Sannsynligvis vil imidlertid importen i praksis påvirke i ubetydelig
grad sammenlignet med innenlandsk produksjon, slik at produktinnsatsen vil falle og bruttoproduktet vil
øke.
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Etter utgiftsmetoden vil alle poster som berører konsum øke. Når det gjelder kollektivt konsum, vil
økningen komme av økt produktinnsats hos ikke-markedsprodusenter i offentlig forvaltning og hos
private ideelle organisasjoner, noe som vil medføre en økning i produksjonen beregnet som summen av
kostnadene og dermed også i kollektivt konsum. På samme måte vil import og eksport av varer og
tjenester og eksportoverskuddet bli påvirket, ettersom renter på internasjonale lån og innskudd omfatter
et element av finansformidlingstjenester indirekte målt. Både eksport og import vil øke, men effekten for
eksportoverskuddet kan ikke fastsettes på forhånd. Av denne grunn kan heller ikke effekten for BNP
fastsettes på forhånd. I europeisk sammenheng er det imidlertid praktisk talt sikkert at den blir positiv.

Etter inntektsmetoden er brutto driftsresultat den eneste posten som berøres. Som følge av import av
FISIM kan fortegnet for nettovirkningen heller ikke denne gangen fastsettes på forhånd. Trolig vil det
være positivt bortsett fra i visse ekstreme situasjoner, som etter all sannsynlighet ikke vil oppstå i Den
europeiske union.

Når det gjelder overgangen fra BNP til BNI vil formuesinntekt fra utlandet bli redusert med et beløp
som tilsvarer lån til ikke-hjemmehørende, som nå behandles som eksport av tjenester (FISIM).
Formuesinntekt betalt til utlandet vil også øke med beløpet som tilsvarer innskudd fra ikke-hjemmehørende,
som nå behandles som eksport av tjenester. En tilsvarende argumentasjon gjelder for import av FISIM.
Den logiske forklaringen er naturligvis at betalingsstrømmene til og fra utlandet forblir uendret. Ettersom
det dreier seg om motsatte effekter for lån og innskudd, kan ikke fortegnet for nettovirkningen på
formuesinntekt til og fra utlandet fastsettes på forhånd. Det vesentlige er imidlertid å observere at
fordelingen av FISIM virker slik at saldoen for formuesinntekt mottatt fra og betalt til utlandet nøyaktig
oppveier virkningen på eksportoverskuddet.

Alt i alt kan virkningen på BNP ikke fastsettes på forhånd. I praksis vil den så godt som alltid være
positiv. Derimot vil virkningen på BNI være ubetinget positiv fordi den effekten på BNP som skyldes
eksportoverskuddet av FISIM, oppveies av effekten for saldoen for formuesinntekt til og fra utlandet.

Talleksempel

Det antas at FISIM-produksjonen er verdt 1 000 og fordeles slik at 500 går til markedsprodusentenes
produktinnsats, 50 til ikke-markedsprodusentenes produktinnsats og 550 til konsum i husholdningene.
Eksporten utgjør 400 og importen 500. At det er samsvar mellom bruttostrømmene av eksport og import
av FISIM og formuesinntekt, slik det forutsettes i dette eksemplet, kan virke urealistisk, men
nettostrømmene bør i det minste være i samsvar.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

Konto for varer og tjenester

         Tilgang    Anvendelse

 P10 +1 050 P20 + 550
 P60 + 500 P3B + 600

P50 + 400

Konto for produksjon Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling
     Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P20 + 550 P10 +1 050  N2 +500 N1 +500 R40 - 500 N2 + 500
 N1 + 500 N3 + 600 R40 - 400

Konto for
inntektsanvendelse Konto for kapital Konto for utlandet

 Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

P3A + 600 N3 + 600 N4 + 0 N5 + 0
N4         + 0 N5 + 0



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 11.5.2000

 00

Nr.21/100

3. Forsikringer

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Forsikringer 315 k) 3.63, vedlegg III

Beskrivelse av endringen

I ENS 95 defineres produksjon av forsikringstjenester på følgende måte:

faktisk opptjente premier pluss tilleggspremier minus forfalte erstatningskrav minus økning (pluss
fall) i forsikringstekniske avsetninger til dekning av utestående risikoer og forsikringstekniske
avsetninger til forsikring med avkastningsandel.

I ENS 95 nevnes ikke «tilleggsutbetalinger til forsikringstakere i form av utdelt overskudd». Disse
tilleggsutbetalingene skal betraktes som erstatningskrav dersom de ikke betales tilbake til forsikringen i
form av tilleggspremier og -bidrag som legges til de faktiske premier og bidrag som skal betales.

Alle nominelle kapitalgevinster eller -tap utelates når endring i forsikringstekniske avsetninger skal beregnes.
«De skal ikke anses som inntekt av investering av forsikringstekniske avsetninger eller behandles
som endring i aktuarreserver og forsikringstekniske avsetninger til forsikringer med avkastningsandel».
Det samme gjelder for ikke-utdelte kapitalgevinster.

Nr. 4.68 inneholder en regel for fordeling av hele formuesinntekten i én del oppnådd ved investering av
forsikringstekniske avsetninger, og én del oppnådd ved investering av egne midler, når det mangler
detaljert informasjon om midlene som formuesinntekten stammer fra. Når det er mulig å identifisere
investeringskildene, er det ikke nødvendig å beregne formuesinntekten som stammer fra investering av
egne midler. I så fall er ikke denne regelen relevant.

I ENS 79 defineres produksjonen slik med en noe annen terminologi:

forskjellen mellom bruttopremiene og det samlede beløp av følgende størrelser: forfalte
erstatningskrav, pluss tilleggsutbetalinger til forsikrede i form av utdelt overskudd pluss endringer
i aktuarreserver til dekning av utestående risikoer og i forsikringstekniske avsetninger til forsikring
med avkastningsandel minus beregnede renter som tilfaller forsikringstakerne minus realisert
kapitalgevinst som reelt er utdelt.

� De beregnede rentene tilsvarer den beregnede inntekten som krediteres forsikringstakerne, slik den
er registrert i forsikringsselskapenes regnskaper.

For å oppnå konsekvent registrering bør beregnede renter og realiserte kapitalgevinster bare medregnes i
produksjon av forsikringstjenester dersom de medfører en endring i forsikringsselskapenes aktuarreserver
til dekning av utestående risikoer og i forsikringstekniske avsetninger til forsikring med avkastningsandel.
Ikke-realiserte kapitalgevinster bør utelates når produksjonen skal beregnes.

ENS 79 krever at beregnede renter som tilfaller forsikringstakere (dvs. den samlede andel av rentene som
kommer forsikringstakerne til gode) medregnes, mens ENS 95 krever at hele beløpet for tilleggspremier
(dvs. hele formuesinntekten) medregnes. Dermed stiger produksjonen av forsikringstjenester med et
beløp tilsvarende forskjellen mellom tilleggspremiene og de beregnede rentene som krediteres
forsikringstakerne.

Konsekvenser av endringen

Ved å utvide omfanget av inntekt fra investering av forsikringstekniske avsetninger som skal medregnes
når tjenesten som ytes både livsforsikrede og skadeforsikrede, skal vurderes, økes forsikringsforetakenes
produksjon og verdien av tjenestene som forsikringstakerne forbruker.
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Analysen nedenfor bygger på den antakelse at skadeforsikring ikke innebærer aktuarreserver og avsetninger
til forsikring med avkastningsandel. Under denne forutsetningen er verdien av skadeforsikringstjenester
lik bruttopremie minus erstatningskrav. Dersom skadeforsikring unntaksvis medfører aktuarreserver
osv., blir endringen mer sammensatt.

For produksjonsregnskapet innebærer overgangen til ENS 95-definisjonene at produksjonen og
produktinnsatsen øker. Fortegnet for virkningen på bruttoproduktet er nødvendigvis positivt i en lukket
økonomi, men i en åpen økonomi kan i prinsippet import av forsikringstjenester endre fortegnet for
virkningen på økonomiens samlede bruttoprodukt. Fortegnet er derfor ikke fastsatt på forhånd. I
virkeligheten vil det imidlertid nesten sikkert bli positivt, i betraktning av den innenlandske forsikringens
dominerende virkning.

Etter utgiftsmetoden vil det bli en positiv innvirkning på alle postene som berører konsum, ettersom
konsum i husholdningene og produktinnsats i forbindelse med produksjon av ikke-markedsrettede tjenester
øker med et beløp tilsvarende tilleggspremiene. Både eksport og import av forsikringstjenester øker med
et beløp tilsvarende tilleggspremiene, slik at nettovirkningen på eksportoverskuddet ikke kan fastsettes.

Etter inntektsmetoden vil brutto driftsresultat bli berørt. Når det ses bort fra forsikringstransaksjoner
med utlandet, blir virkningen definitivt positiv. Som nevnt ovenfor, er det ikke mulig å fastsette fortegnet
på forhånd når det tas hensyn til utenlandske transaksjoner.

Når det gjelder overgangen fra BNP til BNI, framstår tilleggspremier i forbindelse med eksport og
import av forsikring i prinsippet som henholdsvis formuesinntekt til og formuesinntekt fra utlandet.
Dette gjenspeiler bare det forhold at forsikringstakerne i henhold til ENS 95 først mottar avkastningen av
sine aktiva i form av tilleggspremier, for deretter å tilbakebetale disse tilleggspremiene til forsikringsgiverne
som betaling for forsikringstjenester. Enhver effekt for BNP som følge av tilleggspremienes virkning på
eksportoverskuddet, oppveies dermed av effekten av overgangen fra BNP til BNI på formuesinntekten,
slik at fortegnet for virkningen på BNI blir entydig positivt.

Talleksempel

Det antas at det er tilleggspremier på skadeforsikring verdt 1 000, hvorav 550 berører markedsprodusenter,
50 ikke-markedsprodusenter og 400 forbrukere. Det er ingen tilleggspremier på eksport og import av
forsikringstjenester.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

    Konto for varer og tjenester

       Tilgang     Anvendelse

 P10 +1 050 P20 + 600
P3B + 450

Konto for produksjon Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P20 + 600 P10 +1 050  N2 + 450 N1 + 450 N2 + 450
 N1 + 450 N3 + 450

Konto for
inntektsanvendelse Konto for kapital Konto for utlandet

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

P3A + 450 N3 + 450 N4 + 0 N5 + 0
N4        + 0    N5 + 0
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4. Reinvestert fortjeneste av direkte investeringer

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Reinvestert fortjeneste 427.2 4.64

Beskrivelse av endringen

I ENS 95 fastslås det at reinvestert fortjeneste av direkte investeringer bør føres under formuesinntekt. I
ENS 79 medregnes derimot ikke reinvestert fortjeneste av direkte investeringer i beskrivelsen av formues-
og næringsinntektens omfang. Det er derfor en klar forskjell mellom de to settene av retningslinjer.

Konsekvenser av endringen

Denne begrepsendringen berører ikke BNP, men har innvirkning på BNI gjennom strømmene av formues-
og næringsinntekt til og fra utlandet.

Ved overgangen fra BNP til BNI er det en positiv innvirkning på både formues- og næringsinntekten til
og fra utlandet. Fortegnet for saldoen og følgelig nettovirkningen på BNI kan ikke fastsettes på forhånd.

Talleksempel

Det antas at den nasjonale økonomi i regnskapsperioden har en reinvestert fortjeneste av direkte
investeringer lik 1 000, og at utlandet har en reinvestert fortjeneste på i alt 800 i den innenlandske
økonomi.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

     Konto for varer og tjenester

  Tilgang Anvendelse

Konto for produksjon  Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

R40 + 800 R40 +1 000
N3 + 200

Konto for Konto for kapital Konto for utlandet
inntektsanvendelse

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

N4 + 200 N3 + 200 N5 + 200 N4 + 200 N5 + 200
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5. Renter

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95
Registreringstidspunkt 708 4.50

Beskrivelse av endringen

I henhold til ENS 79 bør rentene registreres på det tidspunktet de forfaller. I henhold til ENS 95 skal
rentene derimot registreres etter som de påløper. Forskjellen er derfor påløpte renter som ennå ikke er
forfalt til betaling. De to settene med retningslinjer setter derfor klart forskjellige krav.

Konsekvenser av endringen

Denne begrepsendringen berører ikke BNP, bortsett fra effekten gjennom FISIM, dersom det vedtas at
FISIM skal fordeles. Den endrer derimot BNI direkte gjennom påvirkningen på formues- og næringsinntekt
til og fra utlandet.

Ved overgangen fra BNP til BNI vil det bli en innvirkning på formuesinntekten både til og fra utlandet,
med et fortegn som kan være positivt eller negativt avhengig av forhold i den enkelte stat. Fortegnet for
nettovirkningen på BNI kan ikke fastsettes på forhånd.

6. Naturlig vekst hos dyrkede planter

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95
Registreringstidspunkt 349, 352 3.58

Beskrivelse av endringen

I ENS 79 fastslås det uttrykkelig at produksjon av dyrkede planter skal registreres på det tidspunktet
avlingen høstes eller trærne felles. I ENS 95 fastslås det derimot uttrykkelig at produksjonen skal
registreres etter hvert som plantene vokser. De registreres først som endringer i produkter under arbeid og
senere, på innhøstings- eller fellingstidspunktet, som lagre av ferdige produkter.

Konsekvenser av endringen

For det kvartalsvise nasjonalregnskapet vil det nye registreringsprinsippet få vidtgående konsekvenser
for registrering av landbruksproduksjon i det ikke-sesongjusterte regnskapet. I årsregnskapet vil
konsekvensene bli langt mindre og hovedsakelig få betydning i tilfeller der mengden av planter eller dyr
ikke er stabil, men øker eller faller fra det ene året til det andre.

Etter produksjonsmetoden betyr det nye registreringsprinsippet en endring i produksjon og
bruttoprodukt der fortegnet ikke kan fastsettes på forhånd.

Etter utgiftsmetoden er lagerendring den eneste posten som berøres, og heller ikke her kan fortegnet
fastsettes på forhånd.

Etter inntektsmetoden gjenspeiles endringen i bruttoprodukt i en endring i brutto driftsresultat der
fortegnet heller ikke kan fastsettes på forhånd.

Det vil helt sikkert bli en innvirkning på BNP der fortegnet ikke kan fastsettes på forhånd. Overgangen fra
BNP til BNI forblir uberørt av den nye registreringen av produksjonen, slik at påvirkningen på BNI blir
lik påvirkningen på BNP.
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Talleksempel

Det forutsettes at naturlig vekst i dyrkede skoger i den aktuelle regnskapsperioden er lik 1 000, mens
verdien av felt og solgt tømmer er 700.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

      Konto for varer og tjenester

Tilgang      Anvendelse

 P10 + 300  P42 + 300

Konto for produksjon Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 N1 + 300 P 10 + 300  N2 + 300 N1 + 300  N3 + 300 N2 + 300

Konto for Konto for kapital Konto for utlandet
inntektsanvendelse

 Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 N4 + 300 N3 + 300  P42 + 300 N5 + 0  N4 + 300  N5 + 0

7. Programvare og store databaser

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Programvare 322 b), 337 3.105 b), 3.110 b), 3.114 b)

Beskrivelse av endringen

I ENS 95 fastsettes det at kjøp av programvare og store databaser til bruk i produksjonen skal registreres
som immaterielle eiendeler under bruttoinvestering i fast realkapital, slik det også er tilfellet for produksjon
for eget bruk av denne typen produkter.

I ENS 79 gis det ingen klare retningslinjer for registrering av utgifter til programvare og store databaser.
Det er de generelle retningslinjene for omfanget av bruttoinvestering i fast realkapital og av produktinnsats
som gjelder. I ovennevnte avsnitt fastsettes det bl.a. at

produktinnsats omfatter følgende elementer: tjenester kjøpt i den aktuelle perioden, unntatt...
(unntakene gjelder overføring av eiendomsrett til kapitalvarer osv. og transport- og
distribusjonstjenester),

bruttoinvestering i fast realkapital omfatter verdien av tjenestene som inngår i faste kapitalvarer.

Kravene i ENS 79 med hensyn til programvare er derfor et spørsmål om fortolkning. Den alminnelige
fortolkningen er at ENS 79 behandler utgifter til programvare som er anskaffet som en integrert del av et
stort maskinvareinnkjøp, som bruttoinvestering i fast realkapital, mens programvare anskaffet eller
utviklet uavhengig, behandles som produktinnsats. Dette er den samme fortolkningen som er angitt i SNA
93 med hensyn til fortolkningen av endringen mellom SNA 93 og SNA 68 (se SNA 93, vedlegg I nr. 67).
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Konsekvenser av endringen

Etter produksjonsmetoden øker markedsprodusentenes produksjon med verdien av produksjon av
programvare og store databaser for eget bruk. Produktinnsatsen faller med et beløp tilsvarende de kjøpte
tjenester som omklassifiseres til bruttoinvestering i fast realkapital. Markedsprodusentenes bruttoprodukt
stiger som en følge av dette.

Ikke-markedsprodusentenes produksjon utsettes for to motsatte effekter: et fall som følge av at kjøpte
tjenester omklassifiseres fra produktinnsats til bruttoinvestering i fast realkapital, og en økning som
skyldes økt kapitalslit (både kjøpt og produsert for eget bruk). Fortegnet for den samlede virkning på
produksjonen kan ikke fastsettes på forhånd. Bruttoproduktet stiger som følge av økningen i kapitalslitet.

Etter utgiftsmetoden utsettes kollektivt konsum i offentlig forvaltning og i private ideelle organisasjoner
for to motsatte effekter. På den ene side endres konsumet som følge av en endring i den ikke-markedsrettede
produksjonen. På den annen side faller det som følge av en økning i investering i fast realkapital for eget
bruk. Bruttoinvestering i fast realkapital stiger med et beløp tilsvarende de omklassifiserte
programvareinnkjøpene og egenprodusert programvare.

Etter inntektsmetoden endres brutto driftsresultat i samme grad som bruttoproduktet.

Talleksempel

Det antas at markedsprodusentenes programvareinnkjøp verdt 1 000 omklassifiseres fra produktinnsats
til bruttoinvestering i fast realkapital. Videre antas det at markedsprodusentenes produksjon av
programvare og store databaser for eget bruk verdisettes til 150. For ikke-markedsprodusentene
omklassifiseres programvareinnkjøpene verdt 100 fra produktinnsats til bruttoinvestering i fast realkapital.
I tillegg verdisettes ikke-markedsprodusentenes produksjon av programvare og store databaser for eget
bruk til 10. Endelig beregnes kapitalslitet i forbindelse med programvare og store databaser brukt av ikke-
markedsprodusenter til 50.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79. Endringen i konsum berører kollektivt konsum i offentlig forvaltning og i
private ideelle organisasjoner (-60 = -100 -10 +50).

    Konto for varer og tjenester

Tilgang Anvendelse

P10 + 100 P20 -1 100
P3B - 60
P41 +1 260

        Konto for produksjon Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

     Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

P20 -1 100 P 10 + 100 N2 + 1 200 N2 +1 200
N1 + 1 200 N2 + 1 200 N3 + 1 200

Konto for
inntektsanvendelse Konto for kapital Konto for utlandet

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

P3A -60 N3 + 1 200 P41 +1 260 N4 +1 260 N5 + 0
N4 +1 260 N5 + 0
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8. Militært utstyr og militære kjøretøyer, unntatt våpen

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Produktinnsats 323 f) 3.70 e)
Bruttoinvestering i fast realkapital 340 c) 3.107

Beskrivelse av endringen

I ENS 79 fastslås det at følgende bør inngå i produktinnsats og ikke i bruttoinvestering i fast realkapital:
militære myndigheters kjøp av varige forbruksgoder, bygninger for militære formål (unntatt boliger til de
militæres husholdninger), militære anlegg og annet lignende utstyr.

I ENS 95 fastslås det derimot at bruttoinvesteringer i fast realkapital omfatter militære anlegg og utstyr
(av samme slag som sivile produsenter bruker), som f.eks. flyplasser, havneanlegg, veier og sykehus.
Bruttoinvesteringer i fast realkapital omfatter ikke militære våpen og tilhørende systemer. Sistnevnte skal
fortsatt inngå i produktinnsatsen.

Omfanget av bruttoinvestering i fast realkapital øker derfor i ENS 95 med et beløp tilsvarende utgifter til
varige forbruksgoder for militære formål, unntatt våpen og tilhørende systemer. Siden omfanget av
bruttoinvestering i fast realkapital er større, øker omfanget av kapitalslitet tilsvarende.

Konsekvenser av endringen

Omklassifiseringen av varige forbruksgoder for militære formål, unntatt våpen og tilhørende systemer, fra
produktinnsats i produksjonen av ikke-markedsrettede tjenester i offentlig forvaltning til bruttoinvestering
i fast realkapital, fører også til en økning i kapitalslitet, som inngår i verdisettingen av produksjonen av
ikke-markedsrettede tjenester som summen av utgiftene.

Etter produksjonsmetoden faller produksjonen som følge av fallet i produktinnsatsen, men øker som
følge av økning i kapitalslitet. Fortegnet for virkningen kan derfor ikke fastsettes på forhånd.
Produktinnsatsen faller klart på grunn av omklassifiseringen av visse kjøp av varige forbruksgoder til
bruttoinvestering i fast realkapital. Bruttoproduktet øker som følge av økningen i kapitalslitet.

Etter utgiftsmetoden vil kollektivt konsum i offentlig forvaltning bli berørt, men fortegnet for virkningen
kan ikke fastsettes på forhånd på grunn av to motsatte effekter. Bruttoinvestering i fast realkapital vil
utvilsomt stige som følge av den nye behandlingen av varige forbruksgoder for militære formål.

Etter inntektsmetoden medfører økningen i kapitalslitet en økning i brutto driftsresultat.

Som det klart framgår av produksjons- og inntektsmetodene, er nettovirkningen på BNP entydig positiv.
Ettersom det ikke er noen konsekvenser for overgangen fra BNP til BNI, er effekten for BNI lik effekten
for BNP.

Talleksempel

Det antas at kjøpet av varige forbruksgoder for militære formål i den aktuelle regnskapsperioden verdt
1 000 omklassifiseres fra produktinnsats til bruttoinvestering i fast realkapital. I tillegg medfører
omklassifiseringen av varige forbruksgoder for militære formål i denne regnskapsperioden som i tidligere
perioder en økning i kapitalslitet på 100.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.
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       Konto for varer og tjenester

Tilgang       Anvendelse

 P20 + 100 P20 - 1 000
P3B + 100
P41 +1 000

Konto for produksjon  Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

P20 - 1 000 P 10 + 100 N1 + 1 100 N2 +1 100
N1 + 1 100 N2 + 1 100 N3 +1 100

      Konto for
         inntektsanvendelse Konto for kapital  Konto for utlandet

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

P3B    + 100 N3 +1 100 P41 +1 000 N4 +1 000 N5 + 0
N4 + 1 000 N5       + 0

9. Ikke avsluttet tjenesteyting

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Registreringstidspunkt 707 3.120
Lagerendring 350 3.119 b)

Beskrivelse av endringen

ENS 95 krever at produksjon av tjenester skal registreres på det tidspunkt den finner sted. I ENS 95 vil
produksjon av tjenester derfor forårsake lagerendring i form av produkter under arbeid. Bruk av tjenestene
vil fortsatt bli registrert på det tidspunkt den «ferdige tjenesten» ytes brukeren.

I henhold til ENS 79 skal derimot produksjon av tjenester registreres på det tidspunkt det ferdige
produktet leveres brukeren, og eventuelle lagerbeholdninger av tjenester ikke medregnes. Endringen av
registreringstidspunkt mellom de to systemene berører bare regnskapet for de institusjonelle enheter som
produserer tjenestene. Regnskapene for institusjonelle enheter som bruker tjenestene, berøres ikke av
endringen.

Konsekvenser av endringen

Etter produksjonsmetoden vil produksjon og bruttoprodukt bli berørt av endringen med et fortegn som
ikke kan fastsettes på forhånd. Det er ingen effekt for produktinnsatsen.

Etter utgiftsmetoden er lagerendringen den eneste bestanddelen som berøres, der fortegnet vil avhenge
av omstendighetene.

Etter inntektsmetoden gjenspeiles endringen i bruttoproduktet i en endring i brutto driftsresultat der
fortegnet ikke kan fastsettes på forhånd.

Fortegnet for effekten for BNP kan derfor ikke fastsettes på forhånd. Siden det ikke er noen direkte
påvirkning på overgangen fra BNP til BNI, er virkningen på BNI lik virkningen på BNP.
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Talleksempel

Det antas at det tar seks måneder å fullføre konstruksjonsarbeider (tjenester som ytes av rådgivende
ingeniører) verdt 1 000, hvorav tre måneder faller i år t - 1 og de øvrige tre i år t. Konstruksjonstegningene
leveres kontrahenten (foretaket som bruker tjenestene) i slutten av mars i år t.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79. År t - 1.

      Konto for varer og tjenester

      Tilgang     Anvendelse

 P10 + 500  P42 + 500

Konto for produksjon Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

    Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 N1 + 500 P 10 + 500  N2 + 500 N1 + 500  N3 + 500 N2 + 500

        Konto for Konto for kapital Konto for utlandet
inntektsanvendelse

    Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 N4 + 500 N3 + 500 P42 + 500 N4 + 500 N5 + 0
N5        + 0

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79. År t.

     Konto for varer og tjenester

        Tilgang      Anvendelse

P10 - 500 P42 - 500

       Konto for produksjon Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

   Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 N1 - 500 P 10 - 500  N2 - 500 N1 - 500  N3 - 500 N2 - 500

                     Konto for Konto for kapital Konto for utlandet
inntektsanvendelse

     Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 N4 - 500 N3 - 500  P42 - 500 N5 + 0  N4 - 500  N5 + 0
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10. Utgifter til leting etter mineraler

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Produktinnsats 323 i), 324 i) 3.71 a)
Bruttoinvestering i fast realkapital 343 a) 3.105 b)

Beskrivelse av endringen

I ENS 79 fastslås det at utgifter til boring ved leting etter olje, gass osv. som har oppstått før det er
besluttet å utnytte en bestemt forekomst, skal anses som produktinnsats. Utgifter som oppstår etter
beslutningen om å utnytte forekomsten, registreres som bruttoinvestering i fast realkapital.

I ENS 95 fastslås det at utgifter til leting etter mineraler, inkludert kostnader ved utførte prøveboringer,
luftfotografering og annen oppmåling, transportkostnader osv. skal inngå i bruttoinvestering i fast realkapital.

Slik økes omfanget av bruttoinvestering i fast realkapital i ENS 95 med et beløp tilsvarende leteutgiftene
som har oppstått før det er besluttet å utnytte forekomsten.

Konsekvenser av endringen

Etter produksjonsmetoden vil produktinnsatsen falle og bruttoproduktet øke med et beløp tilsvarende
de omklassifiserte leteutgiftene. I tillegg øker bruttoproduksjonen og bruttoproduktet med et beløp
tilsvarende produksjon for eget bruk i forbindelse med leting etter mineraler.

Etter utgiftsmetoden er den eneste effekten en stigning i bruttoinvestering i fast realkapital som er lik de
omklassifiserte utgiftene pluss produksjon for eget bruk.

Etter inntektsmetoden gjenspeiles økningen i bruttoprodukt i en tilsvarende økning i brutto driftsresultat.

Som det framgår av alle tre metodene, er virkningen på BNP entydig positiv. Ettersom det ikke er noen
direkte påvirkning på overgangen fra BNP til BNI, er virkningen på BNI lik virkningen på BNP.

Talleksempel

Det antas at kjøpt leting etter mineraler verdt 1 000 omklassifiseres fra produktinnsats til bruttoinvestering
i fast realkapital. Det antas videre at produksjon for eget bruk i forbindelse med leting etter mineraler er
verdt 500.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.
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        Konto for varer og tjenester

        Tilgang      Anvendelse

 P10 + 500 P20 - 1 000
P41 + 1 500

Konto for produksjon Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

   Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

P20 - 1 000 P 10 + 500  N2 + 1 500 N1 + 1 500  N3 + 1 500 N2 + 1 500
N1 - 1 500

        Konto for Konto for kapital Konto for utlandet
inntektsanvendelse

     Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

N3 + 1 500 P41 +1 500 N4 + 1 50 N5 + 0
 N4 + 1 500 N5      + 0

11. Kapitalslit på veier, broer osv.

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Kapitalslit 403 6.03

Beskrivelse av endringen

I henhold til ENS 79 skal det beregnes kapitalslit for alle faste kapitalvarer som kan reproduseres, med
unntak av kapitalvarer til kollektivt bruk med ubestemt levetid (veier, broer osv.).

I ENS 95 fastslås det at kapitalslit skal beregnes for all fast realkapital (unntatt dyr).

Det er altså tydelig at omfanget av variabelen kapitalslit har økt i ENS 95 slik at det også omfatter veier,
broer osv.

Konsekvenser av endringen

Etter produksjonsmetoden øker produksjon og bruttoprodukt etter som kostnadskomponenten
kapitalslit øker i verdisettingen av produksjon av ikke-markedsrettede tjenester.

Etter utgiftsmetoden øker kollektivt konsum i offentlig forvaltning med et beløp tilsvarende tillegget for
kapitalslit.

Etter inntektsmetoden øker brutto driftsresultat med et beløp tilsvarende tillegget for kapitalslit.

Ettersom det ikke er noen virkning på overgangen fra BNP til BNI, er påvirkningen på BNI lik
påvirkningen på BNP, som i sin tur er lik økningen i kapitalslit og dermed er entydig positiv. Det antas
ovenfor at veier, broer osv. hører inn under ikke-markedsprodusentene i offentlig forvaltning. I den grad
eiere av slike aktiva beregnet på kollektivt bruk kan være markedsprodusenter, vil det ikke bli noen
virkning på BNP/BNI.
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Talleksempel

Det antas at det beregnes et kapitalslit verdt 1 000 i forbindelse med veier, broer, dammer osv. som utgjør
en del av kapitalmengden for ikke-markedsprodusenter i offentlig forvaltning.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

       Konto for varer og tjenester

     Tilgang    Anvendelse

P10 +1 000 P3B +1 000

       Konto for produksjon Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

    Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 N1 + 1 000 P10 +1 000  N2 + 1 000 N1 + 1 000  N3 + 1 000 N2 + 1 000

         Konto for
inntektsanvendelse Konto for kapital Konto for utlandet

   Anvendelse      Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse    Tilgang

 P3A +1 000 N4 + 0  N3 + 1 000 N5 + 0  N4 + 0  N5 + 0

12. Offentlige tillatelser og gebyrer

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Skatter 417.3, 496 4.23 e), 4.80 d)
Tjenester 3.71 e), 3.76 h), 4.79 d)

Beskrivelse av endringen

Det er nødvendig å skjelne mellom tillatelser til å drive forretningsvirksomhet som markedsprodusenter,
eventuelt også ikke-markedsprodusenter, bruker som produktinnsats, og de tillatelser husholdninger
skaffer seg i egenskap av forbrukere, f.eks. gebyrer ved utstedelse av pass eller førerkort.

For produksjonsenheter er ENS 95 snevrere enn ENS 79 når det gjelder hvilke lisenser og gebyrer betalt
til det offentlige som skal registreres som næringsskatter. Dersom offentlig forvaltning som vilkår for å
utstede slike tillatelser foretar kontroller av det anvendte utstyrets pålitelighet eller sikkerhet, av det
ansatte personalets kvalifikasjoner eller av de produserte varenes og tjenestenes kvalitet og oppfyllelse
av standarder, behandles beløpene som kjøp av tjenester (med mindre beløpene står helt i misforhold til
kostnadene ved kontrollene som er foretatt).

For husholdninger gjelder en lignende situasjon, siden betaling for en rekke tillatelser i henhold til ENS 95
ikke medregnes i løpende skatter på inntekt, formue osv. Betalingen anses i stedet som betaling for
offentlige tjenester.
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Konsekvenser av endringen

Endringen i klassifisering av visse gebyrer for tillatelser fra offentlig forvaltning kan medføre en
omklassifisering av en rekke offentlig eide produksjonsenheter fra ikke-markedsprodusenter til
markedsprodusenter. Nedenfor beskrives konsekvensene av å omklassifisere inntektene for en enhet som
forblir en ikke-markedsprodusent, fra skatter osv. til betaling for tjenester. Spørsmål i forbindelse med
markedsprodusenter som omklassifiseres til ikke-markedsprodusenter eller omvendt, omhandles i avsnitt
2.19.

Etter produksjonsmetoden forblir produksjonen uendret, ettersom ikke-markedsprodusentenes
produksjon verdisettes til summen av kostnadene. Produktinnsatsen øker med et beløp tilsvarende
gebyrer osv. som omklassifiseres fra «andre skatter på produksjon (R222)» til produktinnsats, dvs. den
delen av gebyrer for tillatelser fra offentlig forvaltning som betales av produsentene. Bruttoproduktet
faller tilsvarende.

Etter utgiftsmetoden stiger konsum i husholdningene med et beløp tilsvarende lisensgebyrene betalt av
husholdningene i kraft av forbrukere, som omklassifiseres fra «løpende skatter på inntekt, formue osv.»
til kjøp av tjenester. Kollektivt konsum i offentlig forvaltning faller med økningen i salg. På den annen side
stiger kollektivt konsum i private ideelle organisasjoner fordi ikke-markedsprodusenter eventuelt må
betale enkelte av de aktuelle gebyrene, noe som fører til økt produktinnsats, men dette oppveies av et fall
i skatter på produksjon. Eksport og import øker i den grad hjemmehørende betaler lisensgebyrer til
utenlandske offentlige organer eller ikke-hjemmehørende betaler lisensgebyrer til innenlandske offentlige
organer.

Etter inntektsmetoden faller skatter på produksjon (R222) med et beløp tilsvarende fallet i
bruttoprodukt.

Alt i alt er fortegnet for virkningen på BNP entydig negativt ettersom deler av lisensgebyrene inngår i
produktinnsatsen. Siden det ikke er noen konsekvenser for overgangen fra BNP til BNI, er virkningen
på BNI lik virkningen på BNP.

Talleksempel

Det antas at lisensgebyrer som samlet er verdt 1 000, omklassifiseres fra skatter osv. til salg for ikke-
markedsprodusenter i offentlig forvaltning. Herav utgjør 500 gebyrer som husholdningene har betalt i
egenskap av forbrukere, og som omklassifiseres fra R69, og de øvrige 500 utgjør lisensgebyrer som er
betalt av produsenter, og som omklassifiseres fra R222. Disse gebyrene gjelder ikke for ikke-
markedsprodusenter i offentlig forvaltning eller for ideelle organisasjoner.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.
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      Konto for varer og tjenester

      Tilgang    Anvendelse

P20 + 500 P3B - 500

       Konto for produksjon   Konto for inntektsopptjening    Konto for inntektsfordeling

     Anvendelse Tilgang      Anvendelse Tilgang     Anvendelse     Tilgang

P20 + 500  R20 - 500  N1 - 500  N2           + 0
N1 - 500  N2         + 0  N3 - 500  R20 - 500

                  Konto for Konto for kapital Konto for utlandet
           inntektsanvendelse

      Anvendelse    Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

P3A  - 500 N3 - 500  N5 + 0 N4 + 0 N5 + 0
N4         + 0

13. Verdisetting av produksjon for eget bruk og av produksjon i frivillig virksomhet

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Produksjonsavgrensning 306 3.08
Verdisetting av produksjonen 315, 628 3.49, 3.52

Beskrivelse av endringen

To endringer må nevnes i denne sammenhengen.

Den første begrepsendringen består i å la et element av netto driftsresultat inngå i verdisettingen av
produksjon for eget bruk, der det er mulig. I henhold til ENS 79 registreres ikke noe slikt driftsresultat.

Den andre endringen berører anleggsmidler frambrakt ved hjelp av frivillig virksomhet. I ENS 95 spesifiseres
det at et anslag over verdien av anvendt arbeidskraft (basert på et anslag over kostnaden ved å anvende
tilsvarende betalt arbeidskraft) bør inngå i beregningen av produksjonens verdi. ENS 79 stiller ikke noe
slikt krav.

Konsekvenser av endringen

Etter produksjonsmetoden øker markedsprodusentenes produksjon og bruttoprodukt med økningen i
verdien av produksjon til eget bruk som oppstår når produksjon for eget bruk verdisettes etter basispriser
og ikke som samlede kostnader. Produksjon og bruttoprodukt øker også med et beløp tilsvarende verdien
av ubetalt arbeidskraft anvendt i felles byggevirksomhet, som ikke inngår i henhold til ENS 79.

Etter utgiftsmetoden øker konsum i husholdningene så vel som bruttoinvestering i fast realkapital
(sistnevnte som følge av begge begrepsendringene). Konsum i offentlig forvaltning og i private ideelle
organisasjoner vil falle i tilfelle av investering for eget bruk.

Etter inntektsmetoden øker lønnskostnadene i den grad produksjon for eget bruk berører naturallønn.
I tillegg øker markedsprodusentenes brutto driftsresultat tilsvarende den delen av produksjon for eget
bruk som husholdningene bruker til konsum av egen produksjon (unntatt naturallønn) og bruttoinvestering
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i fast realkapital. Med hensyn til produksjon som resultat av frivillig virksomhet øker også driftsresultatet
(blandet inntekt) med et beløp tilsvarende verdien av anvendt ubetalt arbeidskraft.

Virkningen på BNP er ubetinget positiv. Overgangen fra BNP til BNI berøres bare av naturallønn til og
fra utlandet og vil derfor i praksis forbli uendret. Ettersom virkningen er ubetydelig, vil effekten for BNI
også bli positiv.

Talleksempel

Det antas i første omgang at de nye verdisettingsprinsippene med hensyn til produksjon for eget bruk
sammenlignet med ENS 79-verdisettingen innebærer en økning i produksjonen på 1 000, hvorav 100
utgjør naturallønn, 400 utgjør konsum i husholdningene av egen produksjon og 500 markedsprodusentenes
investering for eget bruk.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

     Konto for varer og tjenester

     Tilgang    Anvendelse

P10 +1 000 P3B + 500
P41 + 500

Konto for produksjon  Konto for inntektsopptjening    Konto for inntektsfordeling

     Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang    Anvendelse     Tilgang

P10 +1 000 R10 + 100 N1 +1 000 N2 + 900
N1  +1 000 N2 + 900 N3 +1 000 R10 + 100

       Konto for
        inntektsanvendelse Konto for kapital Konto for utlandet

     Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

P3A + 500 N3 + 1 000  P41 + 500 N4 + 500 N5       + 0
N4 + 500  N5       + 0

I neste omgang antas det at verdien av anvendt arbeidskraft beregnes til 800 når de nye verdisettings-
prinsippene anvendes på anleggsmidler frambrakt ved hjelp av frivillig virksomhet.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

     Konto for varer og tjenester

        Tilgang     Anvendelse

P10 + 800  P41 + 800
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Konto for produksjon Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

      Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

P10 + 800 N1 + 800 N2 + 800
N1 + 800 N2 + 800 N3 + 800

Konto for
inntektsanvendelse Konto for kapital Konto for utlandet

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

N3 + 800  P41 + 800 N4 + 800 N5 + 0
N4 + 800  N5       + 0

14. Verdigrense for kapitalvarer

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Produktinnsats 323 d) 3.70 e)
Bruttoinvestering i fast
realkapital 340 a) 3.108 a)

Beskrivelse av endringen

Terskelverdien i ENS 79 for å la varige goder med lav verdi inngå i bruttoinvestering i fast realkapital,
settes ved 100 ecu etter 1970-priser, mens terskelverdien i ENS 95 er 500 ecu etter 1995-priser. I alle
medlemsstater i Den europeiske union innebærer den nye terskelverdien en reell heving av terskelverdien,
noe som fører til at en større del av anskaffelsen av små kapitalvarer blir behandlet som produktinnsats.

Konsekvenser av endringen

Etter produksjonsmetoden vil det bli en økning i produktinnsats og et tilsvarende fall i bruttoproduktet
for markedsprodusentene. Derfor faller også bruttoproduktet i forbindelse med markedsproduksjon. Når
det gjelder ikke-markedsprodusenter, faller bruttoproduktet med det lavere kapitalslitet som er motverdien
til fallet i bruttoinvestering i fast realkapital.

Etter utgiftsmetoden vil det bli et fall i bruttoinvestering i fast realkapital. I tillegg vil det for konsum i
offentlig forvaltning bli to effekter med motsatt fortegn: på den ene side øker ikke-markedsprodusentenes
produktinnsats med et beløp tilsvarende det beløp bruttoinvestering i fast realkapital faller med, på den
annen side faller kapitalslitet.

Etter inntektsmetoden vil det bli et fall i brutto driftsresultat tilsvarende fallet i markedsprodusentenes
bruttoprodukt pluss fallet i ikke-markedsprodusentenes kapitalslit.

Som det framgår av produksjons- og inntektsmetoden, er virkningen på BNP entydig negativ. Siden
overgangen fra BNP til BNI ikke berøres av justeringen av terskelen, er virkningen på BNI lik virkningen
på BNP.

Talleksempel

Det antas at markedsprodusentenes kjøp av små kapitalvarer verdt 900 omklassifiseres fra bruttoinvestering
i fast realkapital. Videre antas det at ikke-markedsprodusentenes kjøp på 100 omklassifiseres på samme
måte, og at den nye terskelen medfører et fall i kapitalslit på 90 for ikke-markedsprodusentene.



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 11.5.2000

 00

Nr.21/116

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

       Konto for varer og tjenester

       Tilgang     Anvendelse

 P10 + 10 P20 +1 000
P3B + 10
P41 - 1 000

Konto for produksjon  Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P20 +1 000  P10 + 10 N1 - 990 N2 - 990
 N1 - 990 N2 - 990 N3 - 990

Konto for Konto for kapital Konto for utlandet
inntektsanvendelse

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P3A + 10  N3 - 990 P41 - 1 000 N4 - 1 000   N5 + 0
 N4 - 1 000 N5     + 0

15. Markedsmessige/ikke-markedsmessige kriterier

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Markedsprodusenter 315 3.24
Markedsrettet produksjon 305, 308 3.17
Ikke-markedsprodusenter 317 3.26
Ikke-markedsrettet
produksjon 312 3.23

Beskrivelse av endringen

Reglene for klassifisering av produksjonsenheter som markedsprodusenter eller ikke-markedsprodusenter
er blitt grunnleggende endret.

ENS 79 inneholder en særskilt liste over produksjon av tjenester som ifølge sedvane alltid anses som
markedsrettede, en annen særskilt liste over produksjon av tjenester som alltid anses som ikke-
markedsrettede, og en tredje særskilt liste over produksjon av tjenester som alltid anses som markedsrettede
dersom produksjonsenhetens tilgang hovedsakelig kommer fra salg av produksjonen.

ENS 95 inneholder ett enkelt sett kriterier som skal anvendes på all virksomhet. F.eks. defineres andre
ikke-markedsprodusenter som lokale bransjeaktiviteter eller institusjonelle enheter der mesteparten av
produksjonen leveres gratis eller til økonomisk ikke-signifikante priser (dvs. dersom mindre enn 50 % av
produksjonskostnadene dekkes av salg).

Konsekvensen av denne endringen er at en gitt produksjonsenhet kan klassifiseres som markedsprodusent
etter ENS 79 og ikke-markedsprodusent etter ENS 95, eller omvendt. Dessuten er verdisettingen av ikke-
markedsrettet produksjon blitt revidert i ENS 95 (se avsnitt 20 nedenfor), hovedsakelig med hensyn til
subsidier. Måten produksjonen verdisettes på, avhenger av om produksjonen er markedsrettet eller ikke-
markedsrettet.
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Konsekvenser av endringen

Som eksempel nevnes en produksjonsenhet som er blitt omklassifisert fra markedsprodusent til ikke-
markedsprodusent. I henhold til ENS 79-reglene var den aktuelle produsenten ifølge sedvane
markedsprodusent på grunnlag av næring, mens 50 %-kriteriet i henhold til ENS 95-reglene får anvendelse
uansett næring. Enhver omklassifisering i motsatt retning får tilsvarende, men motsatte konsekvenser.

Etter produksjonsmetoden endres produksjon med differansen mellom salgsinntektene (pluss eventuelt
lagerendringen for ferdige produkter og produkter under arbeid) og produksjonskostnadene.
Produktinnsatsen forblir uendret. Bruttoproduktet beregnes ikke lenger som produksjon minus
produktinnsats, men som summen av lønnskostnader, kapitalslit og næringsskatter minus næringssubsidier.
Forutsatt at produsenten ikke oppfyller 50 %-kriteriet etter ENS 95, vil virkningen på bruttoproduktet
bli positiv.

Etter utgiftsmetoden øker kollektivt konsum med differansen mellom produksjonskostnader og
salgsinntekter. Alle andre komponenter forblir uendret.

Etter inntektsmetoden er endringen i brutto driftsresultat lik endringen i bruttoprodukt minus endringen
i næringssubsidier R312.

I tilfelle av omklassifisering fra markedsprodusent til ikke-markedsprodusent, er effekten for BNP entydig
positiv. Siden omklassifiseringen kan gå begge veier, kan den samlede virkningen på BNP ikke fastsettes
på forhånd. Ettersom overgangen fra BNP til BNI ikke gjennomgår noen endring, er virkningen på BNI
lik virkningen på BNP.

Talleksempel

Det antas at et offentlig eid filmproduksjonsselskap (som i henhold til ENS 79 er markedsprodusent
ifølge sedvane) har salgsinntekter på 300, produktinnsats på 200, lønnskostnader på 500, kapitalslit på
50 og næringsskatter på 50. Det mottar en overføring fra det offentlige for å dekke sitt underskudd på 500,
som i henhold til ENS 79 behandles som en annen subsidie på produksjon. Det er ingen andre inntektskilder
og ingen eksport av produktet som framstilles. Produsenten vil følgelig bli omklassifisert fra
markedsprodusent til ikke-markedsprodusent som ledd i overgangen til ENS 95.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

     Konto for varer og tjenester

   Tilgang Anvendelse

 P10 + 500  P3B + 500

Konto for produksjon   Konto for inntektsopptjening     Konto for inntektsfordeling

    Anvendelse Tilgang      Anvendelse Tilgang    Anvendelse     Tilgang

P10 + 500 N1 + 500 R312  - 500 N2 + 0
 N1 + 500 N2 + 0 R312 - 500 N3 + 500

     Konto for Konto for kapital Konto for utlandet
inntektsanvendelse

   Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P3A + 500 N3 + 500 N4 + 0   N5 + 0
 N4       + 0 N5 + 0
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16. Subsidier

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Subsidier 421 4.30, 4.38 j)
Naturaloverføringer 475 4.105 e)

Beskrivelse av endringen

Kravene i ENS 95 er forskjellige fra kravene i ENS 79 (herunder kommisjonsvedtak 93/475/EØF,
Euratom(1), som presiserer ENS 79 med hensyn til subsidier) i to henseender.

For det første gjelder følgende i henhold til ENS 95 ikke som subsidier: betalinger fra offentlig forvaltning
til markedsprodusenter som hel eller delvis betaling for varer og tjenester som disse markedsprodusentene
leverer direkte til hver enkelt husholdning i forbindelse med sosial risiko og sosiale behov, og som
husholdningene har rettslig krav på. Ovennevnte kommisjonsvedtak fastsetter ingen krav om et sosialt
formål.

For det andre kan andre ikke-markedsprodusenter i henhold til ENS 95 motta næringssubsidier dersom
betalingene skjer på grunnlag av offentlige regler som får anvendelse på både markedsprodusenter og ikke-
markedsprodusenter. Ikke-markedsprodusenter kunne ikke motta subsidier i henhold til ENS 79. Dersom
dette er tilfellet, er det en innvirkning på verdisettingen av produksjonen for ikke-markedsprodusenter.

Konsekvenser av endringen

Først nevnes som eksempel tilfellet der det foretas betaling fra offentlig forvaltning til produsenter i
forbindelse med tjenesteyting til husholdninger, som ikke oppfyller de sosiale formål i ENS 95, og som
ville bli registrert som stønader i naturalier i henhold til ENS 79-reglene (som spesifisert i
kommisjonsvedtaket om subsidier), men som produktsubsidier i henhold til ENS 95. I ENS 95 fastsettes
det uttrykkelig at sosiale formål og enkeltpersoners rett skal ligge til grunn for betalingene, slik at de ikke
blir behandlet som ensidige overføringer til produsenter, dvs. som subsidier. I kommisjonsvedtaket om
subsidier som presiserer ENS 79, nevnes ingen sosiale formål, dvs. utgifter som skal dekke en særskilt
risiko eller et særskilt behov.

Etter produksjonsmetoden faller produksjon og bruttoprodukt med beløpet som omklassifiseres på
denne måten.

Etter utgiftsmetoden faller konsum i husholdningene med samme beløp.

Etter inntektsmetoden stiger subsidier på produksjon med det beløpet som er omklassifisert fra
produktsubsidier.

Effektene for BNP og BNI er entydig negative og av samme størrelse som den offentlige overføringen som
er omklassifisert til produktsubsidier.

Talleksempel

Det antas at en betaling på 1 000 fra offentlig forvaltning til markedsprodusenter omklassifiseres fra
stønader i naturalier til produktsubsidier.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

___________________

(1) EFT nr. L 224 av 3.9.1993, s. 27.
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      Konto for varer og tjenester

 Tilgang   Anvendelse

 P10 - 1 000  P3B -1 000

Konto for produksjon  Konto for inntektsopptjening     Konto for inntektsfordeling

     Anvendelse Tilgang     Anvendelse Tilgang    Anvendelse Tilgang

 P10 - 1 000 N1 - 1 000  R311 +1 000 N2 + 0
  N1 - 1 000   N2 + 0 R311 +1 000  N3 - 1 000

        Konto for Konto for kapital Konto for utlandet
inntektsanvendelse

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P3A - 1 000 N3 - 1 000 N4 + 0  N5 + 0
 N4     + 0 N5 + 0

Deretter antas det at det er foretatt betalinger på 1 000 fra offentlig forvaltning til ideelle organisasjoner,
som omklassifiseres fra løpende overføringer til subsidier på produksjon.

Etter produksjonsmetoden faller produksjon og bruttoprodukt med beløpet som omklassifiseres på
denne måten.

Etter utgiftsmetoden faller konsum i private ideelle organisasjoner med samme beløp.

Etter inntektsmetoden stiger subsidier på produksjon med det beløpet som er omklassifisert til
produktsubsidier.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

     Konto for varer og tjenester

Tilgang      Anvendelse

P10 - 1 000  P3B - 1 000

Konto for produksjon  Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

    Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang    Anvendelse Tilgang

P10 - 1 000 N1 - 1 000 R31 + 1 000 N2        + 0
 N1 - 1 000 N2 + 0 R31 + 1 000 R66 - 1 000 R66 - 1 000

N3 - 1 000

         Konto for Konto for kapital Konto for utlandet
inntektsanvendelse

     Anvendelse Tilgang  Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P3A - 1 000 N3 - 1 000 N4 + 0  N5 + 0
 N4    + 0 N5 + 0
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17. Originalverker innen litteratur, kunst og underholdning

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Produksjonsgrense 309 3.67
Bruttoinvestering i fast
realkapital 340, 398 3.105 b)

Beskrivelse av endringen

Produksjon av originalverker innen litteratur, kunst og underholdning utgjør en del av bruttoinvestering i
fast realkapital i ENS 95. I ENS 79 ligger denne formen for produksjon utenfor produksjonsgrensen.
Spørsmålet om hvordan tilknyttede tjenester, dvs. betaling for autorisert bruk (reproduksjon) av
originalverkene skal behandles, omhandles i avsnittet nedenfor.

Konsekvenser av endringen

Etter produksjonsmetoden øker produksjonen med verdien av de produserte originalverkene.
Produktinnsatsen øker med verdien av det som tilføres i denne produksjonsprosessen, som tidligere ble
behandlet som konsum i husholdningene. Bruttoproduktet endres med differansen mellom disse to
postene. Fortegnet kan ikke fastsettes på forhånd, men det antas at det vil bli positivt i de fleste tilfeller.

Etter utgiftsmetoden øker bruttoinvestering i fast realkapital med verdien av de produserte originalverkene.
Konsum i husholdningene faller med utgiftene som omklassifiseres til produktinnsats.

Etter inntektsmetoden gjenspeiles endringen i brutto driftsresultat i endringen i bruttoproduktet.

Selv om fortegnet for virkningen på BNP og BNI ikke kan fastsettes på forhånd, synes det svært
usannsynlig at økningen i produktinnsats ville overstige økningen i produksjon. Det må derfor antas at
virkningen på BNP og BNI blir positiv.

Talleksempel

Det antas at det i regnskapsperioden avsluttes en produksjon av originalverker som er verdt 1 000.
Produksjonen krever en produktinnsats på 200. Ingen lønnskostnader kommer i betraktning. Videre antas
det at det ikke eksporteres eller importeres noen originalverker innen litteratur, kunst og underholdning.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

      Konto for varer og tjenester

Tilgang       Anvendelse

 P10 +1 000  P20 + 200
 P3B - 200
 P41 +1 000

Konto for produksjon  Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

     Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang     Anvendelse  Tilgang

P20 + 200   P10 +1 000 N1 + 800  N2 + 800
N1 + 800   N2 + 800  N3 + 800
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         Konto for Konto for kapital Konto for utlandet
inntektsanvendelse

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang    Anvendelse     Tilgang

 P3A     - 200   N3 + 800  P41 + 1 000 N4 + 1 000   N5 + 0
 N4 + 1 000  N5     + 0

18. Tjenester i tilknytning til bruk av originalverker innen litteratur, kunst og underholdning

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Produksjonsgrense 309 b) 3.67
Formuesinntekt 4 36 c)

Beskrivelse av endringen

I ENS 95 registreres betaling for tillatelse til å bruke originalverker innen litteratur, kunst og underholdning
som salg og kjøp av tjenester. I ENS 79 ble slike betalinger behandlet som formuesinntekt.

Konsekvenser av endringen

Vanligvis vil forleggere betale for å få tillatelse til å bruke kunstneres eller andres opphavsrett. Bruken av
slike tjenester vil dermed hovedsakelig framkomme som produktinnsats pluss eksport og import. Sistnevnte
er tilfellet når utenlandske forleggere skaffer seg tillatelse til å bruke innenlandske kunstneres opphavsrett
og omvendt.

For å ivareta sin opphavsrett må kunstnere osv. av og til trekke inn en mellommann som har som oppgave
å få oversikt over når og hvor bøker blir utgitt, opptak blir avspilt og stykker blir oppført. Slike utgifter
omklassifiseres fra konsum i husholdningene til produktinnsats. Imidlertid vil slike tjenester for det
meste bli kjøpt av forleggere snarere enn av kunstnerne selv, og i så fall ville de i utgangspunktet være blitt
registrert som produktinnsats.

Etter produksjonsmetoden stiger produksjonen med salget av tillatelser pluss eventuelt slike tjenester
som er kjøpt av ikke-markedsprodusenter. Innenlandske forleggeres produktinnsats stiger med samme
beløp minus netto eksport av opphavsrettstjenester. I tillegg kan artistene selv pådra seg utgifter til
produktinnsats i form av betaling til mellommenn (agenter). Bruttoproduktet endres med differansen
mellom disse beløpene. Fortegnet kan ikke fastsettes på forhånd.

Etter utgiftsmetoden faller konsum i husholdningene med eventuelle betalinger til agenter, som
omklassifiseres fra konsum i husholdningene til produktinnsats. I tillegg vil betaling for
opphavsrettstjenester til og fra utlandet nå framkomme som import og eksport. I den grad ikke-
markedsprodusenter skaffer seg opphavsrettstjenester, vil kollektivt konsum stige tilsvarende.

Etter inntektsmetoden følger endringen i brutto driftsresultat av endringen i bruttoproduktet.

Som det framgår av alle de tre metodene, kan virkningen på BNP ikke fastsettes på forhånd. Når det
gjelder overgangen fra BNP til BNI, omklassifiseres betaling for tillatelse til å bruke kunstneriske
originalverker fra formuesinntekt til og fra utlandet til import og eksport av tjenester, slik at virkningen på
transaksjoner med utlandet blir nøytral i forhold til BNI. I likhet med virkningen på BNP kan fortegnet for
virkningen på BNI ikke fastsettes på forhånd.
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______________________

(1) EFT nr. L 186 av 5.8.1995, s. 59.

Talleksempel

Det antas at betaling fra innenlandske forleggere til hjemmehørende kunstnere i alt er verdt 1 000, og at
artistene ikke pådrar seg utgifter til produktinnsats ved å selge tillatelsen til å bruke sine originalverker.
Videre antas det at import av slike tjenester er lik 100 og eksport er lik 300. Alle import- og
eksporttransaksjoner foretas med forleggerne og ikke med kunstnerne selv.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

      Konto for varer og tjenester

Tilgang Anvendelse

 P10 +1 300 P60 +100
P20 +1 100
P50 + 300

Konto for produksjon  Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

      Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P20 + 1 100 P10 +1 300 N1 + 200 R40 - 100 N2 + 200
 N1     + 200  N2 + 200 N3         + 0 R40 - 300

Konto for
inntektsanvendelse Konto for kapital Konto for utlandet

      Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 N4       + 0 N3   + 0 N5          + 0 N4 + 0   N5 + 0

19. Garasjer

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Beregnet leie 315 i) 3.64

Beskrivelse av endringen

I henhold til ENS 95 skal garasjer som eieren av en bolig bruker for konsumformål, selv om de er atskilt
fra boligen, medregnes i beregnet produksjon av boligtjenester. ENS 79 inneholder ingen klare retningslinjer
om slike garasjer. Kommisjonsvedtak 95/309/EF, Euratom av 19. juli 1995 om prinsippene for beregning
av boligtjenester(1 ) presiserer bestemmelsene i ENS 79 med hensyn til boliger. I vedtaket fastsettes det
at bare garasjer som er en integrert del av boligen, skal medregnes i beregningen av faktisk og beregnet leie
for boliger. Det blir dermed en forskjell i behandlingen av garasjer brukt for konsumformål som ligger
atskilt fra boligene.

Konsekvenser av endringen

Det forhold at beregnet leie for visse garasjer som tilhører eiere av egen bolig, medregnes i produksjonen,
berører produksjon, bruttoprodukt, konsum i husholdningene og brutto driftsresultat.
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Etter produksjonsmetoden øker produksjonen med beregnet leie for garasjer som tilhører eiere av egen
bolig, og som medregnes, mens produktinnsatsen stiger tilsvarende reparasjons- og vedlikeholdskostnader
i forbindelse med disse garasjene. Bruttoproduktet øker med differansen mellom de to beløpene.

Etter utgiftsmetoden øker konsum i husholdningene med beregnet leie minus eventuelle reparasjons- og
vedlikeholdskostnader.

Etter inntektsmetoden stiger brutto driftsresultat med endringen i bruttoproduktet.

Når det antas at beregnet leie alltid vil overstige reparasjons- og vedlikeholdskostnader, fører endringen i
behandlingen av visse garasjer til en økning i BNP.

Uavhengig av eventuelle indirekte virkninger på formuesinntekt i forbindelse med garasjer som tilhører
ikke-hjemmehørende eiere av egen bolig, vil effekten for BNI tilsvare effekten for BNP.

Talleksempel

Det antas at beregnet leie for garasjer verdt 1 000 medregnes i produksjonen av boligtjenester, og at
produktinnsatsen (løpende utgifter) utgjør 50. Ingen av garasjene som medregnes tilhører ikke-
hjemmehørende, og det er ingen hjemmehørende eiere av egen bolig som eier garasjer som skal medregnes
i utlandet.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

      Konto for varer og tjenester

  Tilgang    Anvendelse

 P10 +1 000 P20 + 50
P3B + 950

Konto for produksjon  Konto for inntektsopptjening    Konto for inntektsfordeling

       Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang      Anvendelse Tilgang

 P20      + 50   P10 +1 000 N1 + 950  N2 + 950
 N1 + 950   N2 + 950    N3 + 950

Konto for
inntektsanvendelse Konto for kapital Konto for utlandet

      Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

P3A + 950  N3 + 950 N4 + 0  N5 + 0
N4         + 0  N5 + 0

20. Registreringsavgift for motorvogn betalt av husholdninger

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Skatter 4.14 4.14
Produktskatter 417.1 4.20 d)
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Beskrivelse av endringen

ENS 79 inneholder ingen klare retningslinjer for føring av registreringsavgift for motorvogn betalt av
husholdninger. Omfanget av skatter på produksjon var imidlertid begrenset til avgifter på
produksjonsenheter. Den vanlige fortolkningen av ENS 79 er at registreringsavgift for motorvogn betalt
av husholdninger bør registreres under øvrige løpende overføringer.

I henhold til ENS 95 skal registreringsavgift for motorvogn føres under produktskatter. Dessuten er
omfanget av produktskatter i henhold til ENS 95 ikke lenger begrenset til bare skatter som skal betales av
produksjonsenheter.

Registreringsavgift for motorvogn som skal betales av husholdninger i egenskap av forbrukere,
omklassifiseres (sannsynligvis) fra øvrige løpende overføringer (R69) til produktskatter (R221).

Konsekvenser av endringen

Etter produksjonsmetoden stiger produksjon og bruttoprodukt etter produsentpriser (begrep fra ENS
79) med det omklassifiserte beløp. Produksjon og bruttoprodukt etter basispriser (begrep fra ENS 95)
forblir uendret.

Etter utgiftsmetoden øker konsum i husholdningene med den omklassifiserte registreringsavgift på
motorvogn.

Etter inntektsmetoden stiger skatter på produksjon og import med det omklassifiserte beløp.

Alt i alt blir virkningen på BNP entydig positiv. I mangel av påvirkning på overgangen fra BNP til BNI blir
effekten for BNI lik effekten for BNP.

Talleksempel

Det antas at registreringsavgifter for motorvogn som forbrukerne skal betale, er verdt 1 000 og
omklassifiseres til produktskatter.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

      Konto for varer og tjenester

        Tilgang    Anvendelse

 P10 + 1 000  P3B +1 000

         Konto for produksjon  Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

   Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

P10    +1 000 R221 +1 000 N1 + 1 000 N2        + 0
N1 +1 000 N2       + 0 N3 + 1 000 R221 +1 000

         Konto for Konto for kapital Konto for utlandet
inntektsanvendelse

  Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P3A +1 000 N3    + 1 000 N4 + 0  N5 + 0
 N4      + 0 N5 + 0
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21. Naturallønn

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Produktinnsats 324 a) 3.71 b)
Konsum i husholdninger 330 e), 628 fotnote 1 3.76 b)
Lønnskostnader 408 j), 409 a) 4.05, 4.06

Beskrivelse av endringen

I ENS 95 blir det innført to endringer.

I ENS 95 blir sports- og fritidstilbud for ansatte og deres familier medregnet i naturallønn, mens det i ENS
79 fastsettes at disse beløpene skal utelates fra naturalinntekt og i stedet bør registreres under arbeidsgivers
produktinnsats.

I tillegg er det en forskjell i verdisettingen av egenproduserte varer og tjenester som arbeidsgivere leverer
til ansatte. I ENS 95 verdisettes de etter basispriser. I ENS 79 verdisettes de til summen av
produksjonskostnadene (dvs. at produsentens fortjeneste ifølge sedvane er lik null).

Konsekvenser av endringen

Etter produksjonsmetoden øker produksjonen når det gjelder egenproduserte produkter som leveres til
ansatte (i motsetning til produkter som kjøpes fra andre produsenter). Produktinnsatsen faller, siden
visse utgiftsposter (kjøp fra andre produsenter) omklassifiseres fra produktinnsats til konsum.
Bruttoproduktet øker i begge tilfeller.

Etter utgiftsmetoden øker konsum i husholdningene med økningen i verdien av naturalinntekten.

Etter inntektsmetoden øker lønnskostnadene med samme beløp som konsum i husholdningene.

BNP øker tilsvarende økningen i naturallønn. Overgangen fra BNP til BNI vil bli påvirket av eventuelle
poster for naturallønn til og fra utlandet, slik at fortegnet for virkningen på BNP ikke kan fastsettes på
forhånd, selv om det praktisk talt sikkert vil bli positivt.

Talleksempel

Det antas at verdien av egne varer og tjenester som leveres og ytes ansatte, stiger med 500. Videre antas
det at produkter verdt 500 omklassifiseres fra produktinnsats til naturallønn. Lønnskostnader til og fra
utlandet vil ikke bli berørt av begrepsendringen.

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

      Konto for varer og tjenester

      Tilgang    Anvendelse

 P10 + 500 P20 - 500
P3B +1 000
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Konto for produksjon  Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

     Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang    Anvendelse Tilgang

 P20     - 500 P10 + 500 R10 +1 000 N1 + 1 000  N2        + 0
 N1 + 1 000 N2       + 0  N3 + 1 000  R10 +1 000

Konto for
inntektsanvendelse Konto for kapital Konto for utlandet

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P3A +1 000 N3     + 1 000 N4 + 0 N5 + 0
 N4     + 0 N5 + 0

22. Tillatelse til bruk av immaterielle ikke-produserte eiendeler

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Immaterielle ikke-
produserte eiendeler 309 b) 7.43
Royalties 436 c) 3.70 f)

Beskrivelse av endringen

I henhold til ENS 95 registreres salg og kjøp av tillatelser til bruk av immaterielle ikke-produserte
eiendeler (patenter, varemerker, opphavsrett osv.) under henholdsvis produksjon og konsum. I henhold
til ENS 79 inngår slike betalinger i formuesinntekten.

Konsekvenser av endringen

Etter produksjonsmetoden stiger produksjonen med verdien av betalinger for slike tillatelser mottatt av
hjemmehørende markedsprodusenter. Produktinnsatsen øker tilsvarende betaling fra innenlandske
produsenter til hjemmehørende så vel som ikke-hjemmehørende eiere av de berørte immaterielle eiendeler.
Fortegnet for virkningen på bruttoproduktet kan derfor ikke fastsettes på forhånd.

Etter utgiftsmetoden øker konsum i husholdningene med (eventuelle) betalinger for tillatelser foretatt
av husholdningene i egenskap av forbrukere. Kollektivt konsum øker med et beløp som tilsvarer betalingene
minus royalties mottatt av ikke-markedsprodusenter. Eksport og import øker med et beløp som tilsvarer
betaling av tillatelser til og fra utlandet.

Etter inntektsmetoden endres brutto driftsresultat i samme grad som bruttoproduktet.

På grunn av transaksjonene med utlandet kan fortegnet for virkningen på BNP ikke fastsettes på forhånd.
Ved overgangen fra BNP til BNI faller formuesinntekt til og fra utlandet tilsvarende beløpene som
omklassifiseres til import og eksport av tjenester. Forutsatt at minst én bestanddel av innenlandske
sluttanvendelser øker som følge av begrepsendringen, vil fortegnet for virkningen på BNI bli positivt.

Talleksempel

Det antas at hjemmehørende mottar betaling for tillatelser verdt 1 000 og har utbetalinger på 700. Ikke-
markedsprodusenter har utgifter til royalties for tillatelsene på 50 og ingen inntekter. Eksport av tjenester
i forbindelse med tillatelser er lik 500 og import 200. Husholdninger som forbrukere pådrar seg ingen
betaling for tillatelser.
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Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

       Konto for varer og tjenester

     Tilgang     Anvendelse

 P10 +1 050 P20 + 700
 P60 +200 P3B + 50

P50 + 500

Konto for produksjon  Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

     Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P20 + 700 P10 +1 050 N1 + 350  R40 - 200 N2 + 350
 N1 + 350 N2 + 350  N3        + 50 R40          - 500

Konto for
inntektsanvendelse Konto for kapital Konto for utlandet

Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P3A + 50 N3 + 50 N4 + 0 N5 + 0
 N4          + 0 N5 + 0

23. Stempelavgift

Nøkkelord

ENS 79 ENS 95

Produktskatter 417.2 4.20
Næringsskatter/
Øvrige løpende overføringer 417.3, 495 4.23

Beskrivelse av endringen

I ENS 95 fastsettes det at stempelavgifter skal registreres under produktskatter. I ENS 79 behandles
stempelavgifter betalt av produsenter som andre skatter på produksjon R22. Det gis ingen klare
retningslinjer om slike avgifter når de betales av husholdninger i egenskap av forbrukere. I mangel av
retningslinjer om det motsatte, registreres derfor stempelavgift som øvrige løpende overføringer R69.

Konsekvenser av endringen

Etter produksjonsmetoden øker produksjonen med det samlede beløp for stempelavgift. Produktinnsatsen
øker med den delen av stempelavgiften som betales av produsentene. Bruttoproduktet øker med differansen
mellom de samlede stempelavgifter og stempelavgifter som inngår i markedsprodusenters og ikke-
markedsprodusenters produktinnsats.

Etter utgiftsmetoden øker konsum i husholdningene med de stempelavgiftene som husholdningene
betaler i egenskap av forbrukere. Bruttoinvestering i fast realkapital øker med beløpet for stempelavgifter
på overføringskostnader.
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Etter inntektsmetoden er endringen i brutto driftsresultat lik endringen i bruttoproduktet.

Virkningen på BNP er entydig positiv. Ettersom begrepsendringen ikke påvirker overgangen fra BNP til
BNI, er virkningen på BNI lik virkningen på BNP.

Talleksempel

Det antas at stempelavgifter verdt 500 omklassifiseres fra andre skatter på produksjon til produktskatter,
og at øvrige løpende overføringer på 500 omklassifiseres til produktskatter. Av stempelavgiftene betalt av
produsenter angår 250 produktinnsats og 250 bruttoinvestering i fast realkapital (overføringskostnader).

Regnskapsmessig behandling i det forenklede nasjonalregnskap: endringer sammenlignet med registrering
i henhold til reglene i ENS 79.

       Konto for varer og tjenester

Tilgang Anvendelse

 P10 +1 000 P20 + 250
P3B + 500
P41 + 250

Konto for produksjon  Konto for inntektsopptjening  Konto for inntektsfordeling

    Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P20 + 250  P10    + 1 000 R20 + 500 N1 + 750  N2 + 250
 N1 + 750 N2 + 250 N3 + 750  R20 + 500

        Konto for
inntektsanvendelse  Konto for kapital  Konto for utlandet

    Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang Anvendelse Tilgang

 P3A + 500 N3 + 750  P41 + 250 N4 + 250 N5 + 0
 N4 + 250  N5       + 0
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RÅDSDIREKTIV 96/16/EF

av 19. mars 1996

om statistiske granskingar på området mjølk og mjølkeprodukt(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 43,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

med tilvising til fråsegna frå Europaparlamentet(2) og

ut frå desse synsmåtane:

Rådsdirektiv 72/280/EØF av 31. juli 1972 om statistiske
undersøkelser om melk og melkeprodukter som medlemsstatene
skal gjennomføre(3) er endra fleire gongar. På grunn av nye endringar
bør direktivet omarbeidast av omsyn til klarleiken.

For at Kommisjonen skal kunne utføre dei oppgåvene som han
er pålagd i medhald av traktaten og fellesskapsføresegnene om
den felles marknadsordninga for mjølk og mjølkeprodukt, treng
han pålitelege opplysningar om produksjon og bruk av mjølk og
dessutan jamlege, pålitelege og kortsiktige opplysningar om
levering av mjølk til føretak som handsamar eller foredlar mjølk,
og om produksjon av mjølkeprodukt i medlemsstatane.

Oppgåvene over produksjon og bruk av mjølk i driftseiningar i
landbruket bør utarbeidast etter einsarta kriterium og med større
detaljtruskap, og det bør i alle medlemsstatane gjennomførast
månadlege granskingar hjå føretak som handsamar eller foredlar
mjølk.

For å få resultat som kan jamførast, bør det fastsetjast felles
kriterium med omsyn til omfanget av granskinga, kva kjenneteikn
det skal utarbeidast oppgåver for, og korleis granskinga skal
utførast.

Røynslene frå gjennomføringa av dei førre reglane syner at dei
bør forenklast, særleg ved å oppheve kravet om å sende over
resultat for kvar veke.

Innhaldet av mjølkeprotein i mjølkeprodukt vert stadig viktigare,
og det bør difor gjerast føremålstenlege tiltak.

For at det skal verte enklare å gjennomføre føresegnene i dette
direktivet, bør det nære samarbeidet mellom medlemsstatane og
Kommisjonen halde fram, særleg i Det faste utvalet for
landbruksstatistikk, som er oppnemnt i medhald av avgjerd
72/279/EØF(4) �

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Medlemsstatane

1. skal utføre granskingar hjå granskingseiningane i artikkel 2
med omsyn til dei opplysningane som det er gjort greie for
i artikkel 4, og skal sende Kommisjonen dei månadlege,
årlege og treårlege resultata,

2. skal kvart år utarbeide oppgåver over produksjonen og
bruken av mjølk i driftseiningar i landbruket, slik desse er
definerte etter den framgangsmåten som er fastsett i
artikkel 7,

3. kan med samtykke frå Kommisjonen nytte opplysningar
frå andre offisielle kjelder.

Artikkel 2

Dei granskingane som er nemnde i artikkel 1 nr. 1, skal omfatte

1. føretak eller driftseiningar i landbruket som kjøper heilmjølk
� og eventuelt mjølkeprodukt � direkte hjå driftseiningar
i landbruket eller hjå dei føretaka som er nemnde i nr. 2,
med sikte på foredling til mjølkeprodukt,

2. føretak som samlar inn mjølk eller fløyte med sikte på å
avlevere alt eller noko, utan handsaming eller foredling, til
dei føretaka som er nemnde i nr. 1.

Medlemsstatane skal gjere eigna tiltak for å hindre dobbeltteljing
i resultata så langt det er mogleg.

___________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 78 av 28.3.1996, s. 27, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/1999 av 29. januar 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se denne utgaven
av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) TEF nr. C 321 av 1.12.1995, s. 6.

(2) TEF nr. C 32 av 5.2.1996.

(3) TEF nr. L 179 av 7.8.1972, s. 2. Direktivet sist endra ved tilmeldingsakta
av 1994.

____________________

(4) TEF nr. L 179 av 7.8.1972, s. 1.
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Artikkel 3

1. I dette direktivet tyder «mjølk» ku-, saue-, geite- og
bøffelmjølk. Dei månadlege granskingane som er fastsette i
artikkel 4 nr. 1 bokstav a), skal gjelde berre kumjølk og produkt
som er framstilte berre av kumjølk.

2. Lista over dei mjølkeprodukta som granskingane omfattar,
skal vedtakast etter den framgangsmåten som er fastsett i
artikkel 7. Lista kan endrast etter same framgangsmåten.

3. Dei einsarta definisjonane som skal nyttast når resultata
for dei ulike produkta vert sende over, skal utarbeidast etter den
framgangsmåten som er fastsett i artikkel 7.

Artikkel 4

1. Dei granskingane som er nemnde i artikkel 1 nr. 1, skal vere
slik utforma at det er mogleg å sende over minst dei opplysningane
som er nemnde i bokstav a)-c) nedanfor.

Spørjeskjemaa må utarbeidast på ein slik måte at det ikkje skjer
dobbeltteljing.

Opplysningane skal gjelde:

a) kvar månad:

i) mengda av og feittinnhaldet i den mjølka og fløyten
som er samla inn, og proteininnhaldet i den kumjølka
som er samla inn,

ii) mengda av visse ferske mjølkeprodukt som er
handsama og tilgjengelege for levering, og av visse
framstilte meieriprodukt,

b) kvart år:

i) mengda av og feitt- og proteininnhaldet i den
tilgjengelege mjølka og fløyten,

ii) mengda av ferske mjølkeprodukt som er handsama
og tilgjengelege for levering, og av andre framstilte
meieriprodukt, inndelte etter sort,

iii) bruken av råstoff i form av heilmjølk, skummamjølk
og mengda av feitt som er nytta i framstilling av
meieriprodukt,

c) kvart tredje år (frå 31. desember 1997):

talet på dei granskingseiningane som er nemnde i artikkel 2,
inndelte i visse storleiksklassar.

2. For at medlemsstatane skal kunne vurdere, i tre år etter at
dette direktivet tek til å gjelde, om proteininnhaldet i dei viktigaste

mjølkeprodukta kan takast med i dei årlege statistiske
opplysningane som er nemnde i bokstav b), skal dei i dette
tidsrommet utarbeide forsøksoppgåver eller gjennomføre studiar
med sikte på å nå dette målet. Kommisjonen skal skipe eit
arbeidsprogram for kvart av dei tre åra i samsvar med den
framgangsmåten som er fastsett i artikkel 7.

Medlemsstatane skal kvart år leggje fram for Kommisjonen ein
rapport om gjennomføringa av dette programmet, medrekna dei
tilgjengelege statistiske opplysningane og dei opplysningane som
er naudsynte for å tolke dei.

Artikkel 5

1. Med atterhald for andre leddet skal dei granskingane som er
nemnde i artikkel 1 nr. 1, gjennomførast som uttømmande
granskingar når det gjeld meieri som står for minst 95 % av den
kumjølka som vert samla inn i medlemsstaten, medan den
attverande mengda skal reknast ut på grunnlag av representative
utval eller andre kjelder.

Dei månadlege granskingane som er nemnde i artikkel 4 nr. 1
bokstav a), kan gjennomførast av medlemsstatane ved hjelp av
representative utval. I slike høve må feilmarginen for utvalet vere
høgst 1 % av den samla nasjonale innsamlinga (med eit
konfidensintervall på 68 %).

2. Medlemsstatane skal gjere alle eigna tiltak for å oppnå
resultat som er fullstendige og tilstrekkeleg nøyaktige. Dei skal i
form av ein metodologirapport sende Kommisjonen alle
opplysningar som gjer det mogleg å vurdere kor nøyaktige dei
oversende resultata er, særleg

a) dei spørjeskjemaa som er nytta,

b) dei metodane som er nytta for å unngå dobbeltteljing,

c) dei metodane som er nytta for å overføre ti l
fellesskapstabellar dei opplysningane som er henta inn ved
hjelp av spørjeskjemaa.

Metodologirapportane, t i lgangen ti l  opplysningane og
pålitsgraden deira og alle andre spørsmål som gjeld gjennomføringa
av dette direktivet, skal granskast éin gong i året i den rette
arbeidsgruppa under Det faste utvalet for landbruksstatistikk.
Den første metodologirapporten skal sendast Kommisjonen innan
utgangen av året etter det året då dette direktivet tek til å gjelde.

Artikkel 6

1. Tabellane for overføring av opplysningar skal utarbeidast
etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 7.

Tabellane kan endrast etter same framgangsmåten.
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2. Medlemsstatane skal sende over dei resultata som er nemnde
i nr. 3, medrekna opplysningar som vert rekna som fortrulege
etter den nasjonale lovgjevinga eller etter reglar for fortruleg
handsaming av statistiske opplysningar, i samsvar med
føresegnene i rådsforordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 av
11. juni 1990 om oversendelse av fortrolige statistiske
opplysninger til De europeiske fellesskaps statistikkontor(1).

3. Medlemsstatene skal sende over til Kommisjonen snarast
råd etter at opplysningane er samanfatta, og seinast

a) 45 dagar etter utgangen av referansemånaden, dei månadlege
resultata som er nemnde i artikkel 4 nr. 1 bokstav a),

b) i juni månad i året etter referanseåret

� dei årlege resultata som er nemnde i artikkel 4 nr. 1
bokstav b),

� den rapporten om gjennomføringa som er nemnd i
artikkel 4 nr. 2,

c) i september månad i året etter året for referansedatoen, dei
resultata som er nemnde i artikkel 4 nr. 1 bokstav c).

4. Kommisjonen skal samanstille dei opplysningane som
medlemsstatane har sendt over, og skal gje dei melding om dei
samla resultata.

Artikkel 7

1. Når det vert vist til den framgangsmåten som er fastsett i
denne artikkelen, skal leiaren for Det faste utvalet for
landbruksstatistikk, heretter kalla «utvalet», leggje saka fram for
utvalet anten på eige initiativ eller etter oppmoding frå
representanten for ein medlemsstat.

2. Representanten for Kommisjonen skal leggje fram for utvalet
eit utkast til tiltak som skal gjerast. Utvalet skal kome med ei
fråsegn om utkastet innan ein frist som leiaren kan fastsetje etter
kor mykje saka hastar. Fråsegna skal gjevast med det fleirtalet
som artikkel 148 nr. 2 i traktaten fastset for avgjerder som Rådet
skal ta etter framlegg frå Kommisjonen. Ved røysting i utvalet
skal røystene til representantane for medlemsstatane ha den vekta
som den førnemnde artikkelen fastset. Leiaren skal ikkje røyste.

3. a) Kommisjonen skal vedta dei planlagde tiltaka dersom
dei er i samsvar med fråsegna frå utvalet.

b) Dersom dei planlagde tiltaka ikkje er i samsvar med
fråsegna frå utvalet eller det ikkje er gjeve noka fråsegn,
skal Kommisjonen straks gjere framlegg for Rådet om
tiltak som skal gjerast. Rådet skal ta avgjerda si med
kvalifisert fleirtal.

c) Dersom Rådet ikkje har teke noka avgjerd innan tre
månader etter at framlegget vart gjort,  skal
Kommisjonen vedta dei framlagde tiltaka.

Artikkel 8

Kommisjonen skal innan 1. juli 1999 leggje fram for Rådet ein
rapport om dei røynslene som er gjorde i samband med
gjennomføringa av dette direktivet. Samstundes skal han særleg
leggje fram resultata av den vurderinga som er nemnd i artikkel 4
nr. 2, eventuelt saman med framlegg som gjeld det endelege
tidsrommet.

Artikkel 9

1. Direktiv 72/280/EØF vert oppheva med verknad frå
1. januar 1997.

2. Tilvisingar til det oppheva direktiv 72/280/EØF skal
forståast som tilvisingar til dette direktivet.

Artikkel 10

1. Medlemsstatane skal setje i kraft dei lovene og forskriftene
som er naudsynte for å rette seg etter dette direktivet, innan
1. januar 1997. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om
dette.

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal dei
ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til direktivet
når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset korleis tilvisinga
skal gjerast.

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei
internrettslege føresegnene som dei vedtek på det området som
dette direktivet omfattar.

Artikkel 11

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er kunngjort
i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Artikkel 12

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 19. mars 1996.

For Rådet

W. LUCHETTI

Formann

_____________________

(1) TEF nr. L 151 av 15.6.1990, s. 1.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 18. desember 1996

om gjennomføringsbestemmelser for rådsdirektiv 96/16/EF om statistiske granskingar på
området mjølk og mjølkeprodukt(*)

(97/80/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 96/16/EF av 19. mars 1996 om
statistiske granskingar på området mjølk og mjølkeprodukt(1),
særlig artikkel 3 nr. 2, artikkel 4 nr. 2 og artikkel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

Som følge av at rådsdirektiv 72/280/EØF er blitt erstattet med
direktiv 96/16/EF, bør det foretas en tilsvarende omarbeiding av
kommisjonsvedtak 72/356/EØF av 18. oktober 1972 om
fastsettelse av bestemmelser om gjennomføring av statistiske
undersøkelser om melk og melkeprodukter(2), sist endret ved
vedtak 86/180/EØF(3), for å sikre en uavbrutt utvikling av
statistikken i samsvar med de økonomiske forhold.

Erfaringen med gjennomføringen av vedtak 72/356/EØF har vist
at det er nødvendig å utarbeide enkelte mer detaljerte forklarende
merknader til produktene og tabellene.

Med sikte på bedre integrering av fellesskapsstatistikkene bør
det foretas en fullstendig samordning med PRODCOM-listen
nevnt i rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 av 19. desember 1991
om opprettelse av en fellesskapsundersøkelse om
industriproduksjonen(4).

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelsen fra
Den faste komité for landbruksstatistikk �

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Listen over melkeprodukter som omfattes av undersøkelsene,
nevnt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 96/16/EF, er oppført i vedlegg I
til dette vedtak.

Artikkel 2

Mønster for tabellene som skal brukes til overføring av
opplysninger, nevnt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 96/16/EF, er oppført
i vedlegg II til dette vedtak.

Artikkel 3

Arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 4 nr. 2 i direktiv 96/16/EF er
oppført i vedlegg III til dette vedtak.

Artikkel 4

Vedtak 72/356/EØF oppheves med virkning fra 1. januar 1997.

Henvisninger til det opphevede vedtaket skal forstås som
henvisninger til dette vedtak.

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. desember 1996.

For Kommisjonen

Yves-Thibault DE SILGUY

Medlem av Kommisjonen

___________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 24 av 25.1.1997, s. 26, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/1999 av 29. januar 1999 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 78 av 28.3.1996, s. 27.

(2) EFT nr. L 246 av 30.10.1972, s. 1.

(3) EFT nr. L 138 av 24.5.1986, s. 49.

(4) EFT nr. L 374 av 31.12.1991, s. 1.
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VEDLEGG I

LISTE OVER MELKEPRODUKTER

Produkt- Produktbetegnelse
kode

1 Ferske produkter
11 Melk til konsum
111 Rå melk
112 Helmelk
1121 pasteurisert
1122 sterilisert
1123 ultraopphetet
113 Delvis skummet melk
1131 pasteurisert
1132 sterilisert
1133 ultraopphetet
114 Skummetmelk
1141 pasteurisert
1142 sterilisert
1143 ultraopphetet
12 Kjernemelk
13 Fløte med et fettinhold på
131 høyst 29 %
132 over 29 %
14 Syrnet melk (yoghurt, drikkeyoghurt og andre produkter)
141 med tilsetningsstoffer
142 uten tilsetningsstoffer
15 Melkedrikker
16 Andre ferske produkter (gelatinert melk og andre)
2 Framstilte produkter
21 Konsentrert melk
211 usukret
212 sukret
22 Melkepulverprodukter
221 Fløtepulver
222 Helmelkpulver
223 Pulver av delvis skummet melk
224 Skummetmelkpulver
225 Kjernemelkpulver
226 Andre pulverprodukter
23 Smør og andre meieriprodukter av gult fett
231 Smør
232 Smørfett og smørolje
233 Andre meieriprodukter av gult fett
24 Ost
241 Ost inndelt etter melketype
2411 Ost av ren kumelk
2412 Ost av ren sauemelk
2413 Ost av ren geitemelk
2414 Andre (blandinger og ost av ren bøffelmelk)
242 Ost (alle melketyper) inndelt etter kategori
2421 Myk ost
2422 Halvmyk ost
2423 Halvfast ost
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Produkt- Produktbetegnelse
kode

2424 Fast ost
2425 Ekstra fast ost
2426 Fersk ost
25 Smelteost
26 Kaseiner og kaseinater
27 Myse i alt
271 Myse levert i flytende form
272 Myse levert i konsentrert form
273 Myse i pulverform og i klumper
274 Laktose (melkesukker)
275 Laktalbumin
28 Andre framstilte produkter
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FORKLARENDE MERKNADER

MELK TIL KONSUM (11)

Melk til konsum: rå melk, helmelk, delvis skummet melk og skummetmelk uten tilsetningsstoffer.

� Gjelder bare melk direkte beregnet på konsum, vanligvis i emballasje på to liter eller mindre.

� Omfatter også vitaminisert melk.

Rå melk (111): melk som er produsert ved sekresjon fra melkekjertlene til én eller flere kuer, søyer, geiter
eller bøfler, og som ikke har vært oppvarmet til over 40 °C eller gjennomgått en behandling med tilsvarende
virkning (rådsdirektiv 92/46/EØF, EFT nr. L 268 av 14.9.1992, s. 3).

Helmelk (112): melk som hos et foretak som behandler melk har gjennomgått minst én varmebehandling
eller en annen godkjent behandling med tilsvarende virkning, og som har et naturlig fettinnhold på 3,50 %
eller mer, eller som har et fettinnhold som er endret til minst 3,50 % (rådsforordning (EØF) nr. 1411/71,
EFT nr. L 148 av 3.7.1971, s. 4).

� Omfatter også de svenske melketyper til konsum «gammaldags mjölk» og «standardmjölk», som
har et fettinnhold på henholdsvis 4,2 % og 3 %.

Delvis skummet melk (113): melk som hos et foretak som behandler melk har gjennomgått minst én
varmebehandling eller en annen godkjent behandling med tilsvarende virkning, og som har et fettinnhold
som er endret til minst 1,50 % og høyst 1,80 % (rådsforordning (EØF) nr. 1411/71, EFT nr. L 148 av
3.7.1971, s. 4).

� Omfatter også den finske melketypen til konsum «ykkösmaito/ettans mjölk», som har et fettinnhold
på 1 %.

� Omfatter også de svenske melketyper til konsum «ekologisk mjölk» og «mellanmjölk», som har et
fettinnhold på henholdsvis 2 % og 1,5 %.

� Omfatter også den østerrikske melketypen til konsum som har et fettinnhold på mellom 2 % og
2,5 %.

Skummetmelk (114): melk som hos et foretak som behandler melk har gjennomgått minst én
varmebehandling eller en annen godkjent behandling med tilsvarende virkning, og som har et fettinnhold
som er endret til høyst 0,30 % (rådsforordning (EØF) nr. 1411/71, EFT nr. L 148 av 3.7.1971, s. 4).

� Omfatter også de svenske melketyper til konsum «lättmjölk» og «minimjölk», som har et fettinnhold
på henholdsvis 0,5 % og 0,07 %.

� Omfatter også den østerrikske melketypen til konsum som har et fettinnhold på 0,5 %.

Pasteurisert melk: pasteurisert melk må være framstilt ved en behandling ved høy temperatur i kort tid
(minst 71,7 ?C i 15 sekunder eller enhver tilsvarende kombinasjon), eller ved en pasteuriseringsprosess
med andre tids- og temperaturkombinasjoner som gir tilsvarende virkning (rådsdirektiv 92/46/EØF, EFT
nr. L 268 av 14.9.1992, s. 24).

Sterilisert melk: sterilisert melk må

� være oppvarmet og sterilisert i en hermetisk lukket innpakning eller beholder der lukkemekanismen
må være ubrutt,

� ha en holdbarhet som sikrer at det ved stikkprøvekontroll ikke kan registreres noen endring etter 15
dagers lagring i uåpnet emballasje ved en temperatur på +30 °C (rådsdirektiv 92/46/EØF, EFT nr. L
268 av 14.9.1992, s. 25).
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Ultraopphetet melk: ultraopphetet melk (eller UHT-behandlet melk) må være framstilt ved at rå melk
utsettes for en vedvarende varmestrøm ved høy temperatur i kort tid (minst +135 ?C i minst ett sekund)
(rådsdirektiv 92/46/EØF, EFT nr. L 268 av 14.9.1992, s. 24).

� Medlemsstater som ikke skiller mellom sterilisert og ultraopphetet melk, kan sette dem i samme
gruppe.

KJERNEMELK (12)

Kjernemelk: restprodukt (også surt eller syrnet) fra bearbeidingen av melk eller fløte til smør (ved
vedvarende kjerning eller «smørframstilling» og utskilling av fast fett).

� Kjernemelk med tilsetningsstoffer hører inn under melkedrikker.

FLØTE (13)

Fløte: fetthinne som dannes naturlig på melkens overflate som følge av langsom agglomerering av
emulgerende fettperler. Dersom hinnen utskilles ved å skumme melkens overflate eller ved å sentrifugere
melken i en separator, har den i tillegg til melkens øvrige bestanddeler et relativt høyt fettinnhold (som
vanligvis overstiger 10 % av produktets vekt).

Fløte (13): fløte som er behandlet og disponibel for leverering utenom meieriene (dvs. til konsum, som
råvare til sjokolade- og isproduksjon osv). Omfatter, i likhet med de øvrige posisjoner, ikke mellomprodukter
beregnet på framstilling av andre melkeprodukter.

Fløte med et fettinnhold på høyst 29 % (131)

Fløte med et fettinnhold på over 29 % (132)

� Tabell A/«Innsamling»: råvare (i melkeekvivalent) levert til meieriene av driftsenheter i landbruket.

� Tabell B/«Disponibel mengde»: fløte utskilt på driftsenheten og levert til et meieri.

� Tabell A/«Framstilte produkter» og tabell B/«Anvendelse»:

� pasteurisert, sterilisert eller ultraopphetet,
� omfatter også syrnet fløte,
� omfatter også fløte i kartong eller på boks.

SYRNET MELK (14)

Syrnet melk: melkeprodukter med en pH-verdi på mellom 3,8 og 5,5.

� Gjelder yoghurt, drikkeyoghurt, yoghurt tilsatt smak, varmebehandlet surmelk og annet.

� Omfatter også produkter som er basert på eller inneholder bifidus.

Syrnet melk med tilsetningsstoffer (141): Sukret syrnet melk hører inn under posisjon 142.

Syrnet melk uten tilsetningsstoffer (142): Omfatter også syrnet melk tilsatt sukker og/eller søtstoff.
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MELKEDRIKKER (15)

Melkedrikker: andre flytende produkter som inneholder minst 50 % melkeprodukter, herunder
mysebaserte produkter.

� Omfatter sjokolademelk, kjernemelk med tilsetningsstoffer eller aromatilsetning osv.

ANDRE FERSKE PRODUKTER (16)

� Gjelder ferske melkeprodukter som ikke er nevnt andre steder, hovedsakelig melkebaserte desserter
(gelatinert melk, melkebaserte puddinger, fløtedesserter, mousse osv.) og iskrem (samt tilsvarende
produkter) framstilt i foretaket som sender inn opplysningene.

� Omfatter også konserverte melkedesserter.

� Omfatter også ferske gårdsprodukter innsamlet fra driftsenheter i landbruket (under posisjon
«Disponibel mengde/III.4») og markedsført uten bearbeiding (bortsett fra emballering).

KONSENTRERT MELK (21)

Konsentrert melk: produkt som framstilles ved delvis å fjerne vannet fra helmelk, delvis skummet melk
eller skummet melk.

� Omfatter også inndampet (varmebehandlet) melk og konsentrert melk tilsatt sukker.

� Omfatter også konsentrert melk anvendt i framstillingen av «chocolate crumb», et tørket produkt
som består av melk, sukker og kakaomasse i følgende forhold:
� melkefett: over 6,5 vektprosent og under 11 vektprosent,
� kakao: over 6,5 vektprosent og under 15 vektprosent,
� sukrose (herunder invertsukker beregnet som sukrose): over 50 vektprosent og under 60

vektprosent,
� fettfritt melketørrstoff: over 17 vektprosent og under 30 vektprosent,
� vann: over 0,5 vektprosent og under 3,5 vektprosent.

Sammensetning i henhold til vedlegg I til kommisjonsforordning (EØF) nr. 380/84 (EFT nr. L 46 av
16.2.1984, s. 26).

MELKEPULVERPRODUKTER (22)

Melkepulverprodukter: produkt framstilt ved å fjerne vannet fra fløte, helmelk, delvis skummet melk,
skummetmelk, kjernemelk og syrnet melk.

� Omfatter også tilsetningsstoffer til råvarer før produktet omdannes til pulver.

� Omfatter også melkepulver framstilt i meierier, som finnes i barnemat i pulverform og i fôrvarer.

Fløtepulver (221): melkepulver med et melkefettinnhold på minst 42 % av produktets vekt.

Helmelkpulver (222): melkepulver med et melkefettinnhold på minst 26 % og under 42 % av produktets
vekt.

Pulver av delvis skummet melk (223): melkepulver med et melkefettinnhold på over 1,5 % og under
26 % av produktets vekt.

Skummetmelkpulver (224): melkepulver med et melkefettinnhold på høyst 1,5 % av produktets vekt.



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 11.5.2000

 00

Nr.21/138

Kjernemelkpulver (225): pulverprodukt framstilt av kjernemelk.

Andre pulverprodukter (226): kulturmelk og rømme, kefir samt annen fermentert eller syrnet melk og
fløte i pulverform, eventuelt tilsatt sukker eller andre søtningsstoffer, med aromatilsetning eller tilsatt
frukt eller kakao.

� Omfatter også blandinger av fløtepulver, melkepulver, kjernemelkpulver og/eller mysepulver.

� Omfatter også proteinbaserte pulverprodukter.

SMØR (23)

Smør i alt og andre meieriprodukter av gult fett (23): omfatter smør, smørfett og smørolje samt andre
meieriprodukter av gult fett, uttrykt i smørekvivalenter med et melkefettinnhold på 82 % av produktets
vekt.

� Tabell A: Danmark: omfatter bare smør (231).

� Tabell B: posisjon 231 (smør), 232 (smør og smørolje) og 233 (andre meieriprodukter av gult fett)
skal angis i faktisk vekt. Bare posisjon 23 skal angis i smørekvivalenter.

Smør (231): produkt med et melkefettinnhold på minst 80 % og under 90 %, et vanninnhold på høyst
16 % og et innhold av fettfritt melketørrstoff på høyst 2 %.

� Omfatter også smør som inneholder små mengder urter, krydder, aromastoffer osv. forutsatt at
produktet bevarer smørets egenskaper.

Smørfett og smørolje (232):

Smørfett: smørfett har et melkefettinnhold på over 85 % av produktets vekt. Betegnelsen omfatter i
tillegg til det egentlige smørfettet, en rekke lignende inndampede smørtyper som er alminnelig kjent under
forskjellige navn, f.eks. «inndampet smør», «vannfritt smør», «smørolje», «smørfett» (melkefett) og
«konsentrert smør».

Smørolje: produkt som kan framstilles ved å fjerne vannet og den fettfrie tørrekstrakten fra melk, fløte
eller smør, og som har et melkefettinnhold på minst 99,3 % av den samlede vekten og et vanninnhold på
høyst 0,5 % av den samlede vekten.

� Omfatter også «ghee».

� For å unngå dobbeltberegning gjelder dette bare direkte produksjon fra fløte.

Andre produkter av gult fett (233):

Smør med redusert fettinnhold: smørlignende produkt med et melkefettinnhold på under 80 vektprosent,
og ingen andre fettstoffer. (Varebetegnelse: smør med trekvart fettinnhold, smør med halvt fettinnhold,
smørbart melkefettprodukt).

Fettstoffer sammensatt av produkter av vegetabilsk og/eller animalsk opprinnelse: produkter
som framstår som en fast og myk emulsjon hovedsakelig av typen vann i olje, avledet av fast og/eller
flytende vegetabilsk og/eller animalsk fett som er egnet til konsum, med et melkefettinnhold på mellom
10 % og 80 % av det samlede fettinnholdet.
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OST (24)

Ost: fast eller halvfast produkt, ferskt eller modnet, framstilt ved at melk, skummetmelk, delvis skummet
melk, fløte, mysefløte eller kjernemelk enkeltvis eller blandet koagulerer ved hjelp av løype eller andre
passende koaguleringsmidler, og ved at mysen som framkommer ved koaguleringen, delvis tappes (Codex
alimentarius � FAO, bind XVI, standard A-6).

� Tabell A: � bare kumelk,

� omfatter også ost anvendt i framstillingen av smelteost, men ikke smelteost
som sådan.

� Tabell B: � omfatter alle ulike typer ost (og ostemasse) framstilt av alle melketyper
(242),

� omfatter også ricotta,

� i ostemengden medregnes ikke den ostemengde som anvendes i framstillingen
av smelteost,

� inndelingen i hovedkategorier etter fasthet skal foretas på grunnlag av
vanninnholdet i den fettfrie ostemassen (VFFO):

 vekten av ostens vanninnhold
x 100

vekt i alt - vekten av ostens fettinnhold

Myk ost (2421): ost som i modnet tilstand normalt har et VFFO på minst 68 %.

Halvmyk ost (2422): ost som i modnet tilstand normalt har et VFFO på minst 62 % og under 68 %.

Halvfast ost (2423): ost som i modnet tilstand normalt har et VFFO på minst 55 % og under 62 %.

Fast ost (2424): ost som i modnet tilstand normalt har et VFFO på minst 47 % og under 55 %.

Ekstra fast ost (2425): ost som i modnet tilstand normalt har et VFFO på under 47 %.

Fersk ost (2426): produkt framstilt av kulturmelk der mesteparten av serumet er fjernet (f.eks. ved
tapping eller pressing). Omfatter også ostemasse (unntatt i pulverform) tilsatt inntil 30 vektprosent
sukker eller frukt.

� Omfatter fersk mysost (framstilt av konsentrert myse tilsatt melk eller melkefett).

SMELTEOST (25)

Smelteost: produkt framstilt ved å male, blande, smelte og emulgere én eller flere ostetyper, med eller
uten tilsetning av melkebestanddeler og/eller andre næringsmidler, ved hjelp av varme og emulgeringsmidler
(Codex alimentarius � FAO, bind XVI, standard A-8(b)).

KASEINER OG KASEINATER (26)

Kaseiner: kasein er det viktigste av melkens proteinstoffer. Det framstilles av skummetmelk ved utfelling
(sammenløping), vanligvis ved hjelp av syre eller løype. Posisjonen dekker ulike typer kasein med
forskjellige egenskaper alt etter hvilken framgangsmåte som anvendes for å få melken til å løpe sammen,
f.eks. syrekasein, løypekasein (parakasein). (Forklarende merknader til det harmoniserte system, avsnitt
VI, kapittel 35 (nr. 35.01)).
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Kaseinater: kaseinater (kaseinsalter) omfatter særlig natrium- og ammoniumsalter kjent som «løselige
kaseiner», som vanligvis anvendes i framstillingen av konsentrerte næringsmidler eller legemidler.
Kalsiumkaseinat anvendes hovedsakelig i framstillingen av næringsmidler eller som lim, avhengig av
hvilke egenskaper det har. (Forklarende merknader til det harmoniserte system, avsnitt VI, kapittel 35
(nr. 35.01)).

MYSE (27)

Myse: restprodukt fra framstilling av ost eller kasein. Myse i flytende form inneholder de naturlige
bestanddeler (gjennomsnittlig 4,8 vektprosent laktose, 0,8 vektprosent proteiner og 0,2 vektprosent
fettstoffer) som blir igjen når kaseinet og mesteparten av fettet er fjernet fra melken.

Myse i alt (27): omfatter også myse som meieriene anvender til framstilling av fôrvarer.

� Posisjonene 271 (myse levert i flytende form), 272 (myse benyttet i konsentrert form), 273 (myse
i pulverform og i klumper), 274 (laktose), 275 (laktalbumin) skal angis i faktisk vekt. Bare posisjon
27 (myse i alt) skal angis i flytende myseekvivalenter og kan ikke i noe tilfelle være summen av
ovennevnte mengder.

Myse levert i flytende form (271): myse levert for anvendelse hovedsakelig i fôrvarer, med unntak av
de mengder som anvendes som råvarer.

Myse levert i konsentrert form (272)

Myse i pulverform og i klumper (273)

Laktose (melkesukker) (274)

Laktalbumin (275): en av de viktigste bestanddelene i myseprotein.

ANDRE FRAMSTILTE PRODUKTER (28)

� Gjelder framstilte melkeprodukter (spesifiseres) som ikke er nevnt andre steder, hovedsakelig
laktoferriner.

� Omfatter også framstilte gårdsprodukter innsamlet fra driftsenheter i landbruket (under posisjon
«Disponibel mengde/III.4») og markedsført uten bearbeiding (bortsett fra emballering).

_____________
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VEDLEGG II

TABELL A

Månedsoppgave over innsamlet kumelk og framstilte produkter

 Stat ...........................................................  Måned .................................................................... År ..........................................................

A. INNSAMLING Mengde Fett- innhold  Protein-innhold
(1 000 t)   (%)   (%)

1.   Kumelk fra driftsenheter i landbruket: .................... .................... ....................
2.   Fløte fra driftsenheter i landbruket: .................... .................... ....................

Produkt-kode              B. FRAMSTILTE PRODUKTER (1 000 t)

11  Melk til konsum ....................
13  Fløte  ....................
14  Syrnet melk ....................
21  Konsentrert melk ....................

221 + 222  Fløtepulver, helmelkpulver og pulver av delvis
+ 223  skummet melk ....................
224  Skummetmelkpulver ....................
23  Smør (i alt � i smørekvivalenter) ....................

2411  Ost av (ren) kumelk .....................
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TABELL B

Årlig produksjon av melk (alle sorter) og dens anvendelse i meierier

 Stat ....................................................................                År ...................................................

Mengde Melke- fett- Melke- protein-
A. DISPONIBEL MENGDE (1 000 t)   innhold (t)   innhold (t)

1  2  3

 I  Kumelk innsamlet fra driftsenheter i landbruket:  ....................  .....................  ....................

 II  Annen disponibel mengde innsamlet fra driftsenheter i landbruket:
 1. Sauemelk ....................  .....................
 2. Geitemelk ....................  ....................
 3. Bøffelmelk ....................  ....................
 4. Fløte .................... ....................
 5. Skummetmelk og kjernemelk .................... ....................
 6. Andre produkter (spesifiseres)  . ....................

 III  Import og leveranser innenfor Fellesskapet fra meierier:
 1. Helmelk, herunder rå melk ....................  ....................

11. herav fra medlemsstatene .................... ....................
 2. Skummetmelk ....................  ....................

21. herav fra medlemsstatene  ....................  ....................
 3. Fløte ....................  ....................

31. herav fra medlemsstatene .................... ....................
 4. Andre produkter (spesifiseres) ....................

41. herav fra medlemsstatene ....................
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Stat: ...............................................................                År: ..................................................

 Mengde Melkefett-                           Andel av:
(1 000 t)  innhold helmelk skummet-

Kode B. ANVENDELSE (t) (1 000 t) melk (1 000 t)

1  2  3  4

 1 Ferske produkter ....................  ....................  ....................
 11 Melk til konsum: ....................  .................... ....................  ....................
 111 Rå melk  . ....................
 112 Helmelk ....................
 1121 pasteurisert ....................
 1122 sterilisert ....................
 1123 ultraopphetet ....................
 113 Delvis skummet melk ....................
 1131 pasteurisert ....................
 1132 sterilisert ....................
 1133 ultraopphetet ....................
 114 Skummetmelk ....................
 1141 pasteurisert ....................
 1142 sterilisert ....................
 1143 ultraopphetet ....................
 12 Kjernemelk .................... .................... .................... ....................
 13 Fløte med et fettinnhold på .................... .................... .................... ....................
 131 høyst 29 % ....................
 132 over 29 % ....................
 14 Syrnet melk (yoghurt og andre produkter) ....................  ....................   ....................  ....................
 141 med tilsetningsstoffer ....................
 142 uten tilsetningsstoffer ....................
 15 Melkedrikker .................... ....................  .................... ....................
 16 Andre ferske produkter

(gelatinert melk og andre produkter)  ....................  ....................   ....................   ....................
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Stat: ...............................................................                År: ..................................................

 Mengde Melkefett-                           Andel av:
(1 000 t)  innhold helmelk skummet-

Kode B. ANVENDELSE  (t) (1 000 t) melk (1 000 t)

1  2  3  4

 2 Framstilte produkter .................... .................... ....................
 21 Konsentrert melk .................... .................... .................... ....................
 211 usukret  . ....................
 212 sukret ....................
 22 Melkepulverprodukter .................... .................... .................... ....................
 221 Fløtepulver ....................
 222 Helmelkpulver .................... .................... .................... ....................
 223 Pulver av delvis skummet melk ....................
 224 Skummetmelkpulver .................... .................... .................... ....................
 225 Kjernemelkpulver .................... .................... .................... ....................
 226 Andre pulverprodukter .................... .................... .................... ....................
 23 Smør og andre melkeprodukter av gult fett .................... .................... .................... ....................
 231 Smør .................... .................... .................... ....................
 232 Smørfett og smørolje .................... .................... .................... ....................
 233 Andre meieriprodukter av gult fett .................... .................... .................... ....................
 24 Ost .................... .................... .................... ....................
 241 Ost inndelt etter melketype
 2411 Ost av (ren) kumelk .................... .................... .................... ....................
 2412 Ost av (ren) sauemelk ....................
 2413 Ost av (ren) geitemelk ....................
 2414 Andre (blandinger og ost av (ren)

bøffelmelk) ....................
 242 Ost (alle melketyper) inndelt etter kategori
 2421 Myk ost ....................
 2422 Halvmyk ost ....................
 2423 Halvfast ost ....................
 2424 Fast ost  ....................
 2425 Ekstra fast ost ....................
 2426 Fersk ost ....................
 25 Smelteost ....................
 26 Kaseiner og kaseinater .................... .................... .................... ....................
 27 Myse i alt  .................... ....................
 271 Myse levert i flytende form ....................
 272 Myse levert i konsentrert form ....................
 273 Myse i pulverform eller i klumper ....................
 274 Laktose (melkesukker)
 275 Laktalbumin ....................
 28 Andre framstilte produkter (spesifiseres) .................... .................... .................... ....................

}
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Stat: ...............................................................                År: ..................................................

 Mengde Melkefett-                           Andel av:
(1 000 t)  innhold helmelk skummet-

Kode B. ANVENDELSE  (t) (1 000 t) melk (1 000 t)

1  2  3  4

 3 Skummetmelk og kjernemelk levert tilbake
til driftsenhetene .................... .................... ....................

 4 Eksport og forsendelser innenfor
Fellesskapet av melk og fløte i bulk

 41 herav fra medlemsstatene .................... .................... .................... ....................
 5 Andre anvendelser (spesifiseres) .................... .................... .................... ....................
 6 Differanse .................... .................... ....................

                                                       I alt .................... .................... ....................
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TABELL C

Årlig produksjon av melk (alle sorter) og dens anvendelse på driftsenheter i landbruket

Stat: ...............................................................                År: ..................................................

          A. DISPONIBEL MENGDE (1 000 t)

Helmelk Skummet- melk
og kjerne- melk

 1. Kumelk  ....................  1. Levert tilbake av meieriene ....................
 1.1 herav fra melkekuer ....................  2. Saldo for fløteleveransene ....................
 2. Sauemelk ....................  3. Fra produksjon av gårdssmør og gårdsfløte  ....................
 3. Geitemelk ....................
 4. Bøffelmelk ....................

 I alt .................... I alt ....................

B. ANVENDELSE (1 000 t)

Helmelk Skummet- melk
og kjerne- melk

 1. Melk til konsum ....................  1. Melk til konsum ....................
a) Eget konsum ....................  2. Gårdsost ....................
b) Direkte salg ....................  3. Fôrvarer ....................

 2. Gårdssmør og gårdsfløte ....................  4. Leveranser til meieriene ....................
 3. Gårdsost ....................
 4. Andre produkter ....................
 5. Fôrvarer ....................
 6. Leveranser til meieriene ....................

a) Melk ....................
b) Fløte (i melkeekvivalenter) ....................
c) Andre produkter (spesifiseres) ....................

 7. Differanse og tap ....................

 I alt .................... I alt ....................

C. FRAMSTILTE PRODUKTER (1 000 t)

 1. Melk til konsum ....................
a) Eget konsum ....................
b) Direkte salg ....................

 2. Gårdsfløte ....................
hvorav levert til meieriene ....................

 3. Gårdssmør ....................
hvorav levert til meieriene ....................

 4. Gårdsost ....................
hvorav levert til meieriene ....................

 5. Andre produkter (spesifiseres) ....................
hvorav levert til meieriene ....................
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TABELL D

Fordeling av foretak(1) etter størrelsen på den årlige innsamlingen av melk

 Stat: ..............................................................                                       Status per 31. desember: ...................

Størrelsesklasser innsamlet melk i t/år Antall foretak  Innsamling
(1 000 t)

 5 000 og under ....................  ....................
 5 001-20 000 .................... ....................
 20 001-50 000 .................... ....................
 50 001-100 000  .................... ....................
 100 001-300 000 .................... ....................
 Over 300 000 .................... ....................

                            I alt .................... ....................

 (1) Nevnt i artikkel 2 nr. 1 i rådsdirektiv 96/16/EF.
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TABELL E

Fordeling av foretak som samler inn melk(1) etter størrelsen på den årlige innsamlingen av melk

 Stat: ..............................................................                                       Status per 31. desember: ...................

 Størrelsesklasser innsamlet melk i t/år Antall  Innsamling
(1 000 t)

 1 000 og under ....................  ....................
 1 001-5 000 ....................  ....................
 Over 5 000 ....................  ....................

                            I alt ....................  ....................

 (1) Nevnt i artikkel 2 nr. 2 i rådsdirektiv 96/16/EF.

TABELL F

Fordeling av foretak etter den mengde melk som behandles

 Stat: ..............................................................                                       Status per 31. desember: ...................

 Størrelsesklasser behandlet melk i t/år Antall foretak  Mengde
(1 000 t)

 5 000 og under ....................  ....................
 5 001-20 000 ....................  ....................
 20 001-50 000 ....................  ....................
 50 001-100 000 ....................  ....................
 100 001-300 000 ....................  ....................
 Over 300 000 ....................  ....................

                                 I alt ....................  ....................
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TABELL G.1

Fordeling av foretak etter størrelsen på årsproduksjonen av enkelte grupper melkeprodukter

 Stat: ..............................................................                                       Status per 31. desember: ...................

Produktgruppe: FERSKE PRODUKTER (1)

          Størrelsesklasser framstilte produkter i t/år Antall foretak  Års- produk-
sjon (1 000 t)

 1 000 og under ....................  ....................
 1 001-10 000 ....................  ....................
 10 001-30 000 ....................  ....................
 30 001-50 000 ....................  ....................
 50 001-100 000 ....................  ....................
 Over 100 000 ....................  ....................

                                 I alt ....................  ....................

TABELL G.2

Fordeling av foretak etter størrelsen på årsproduksjonen av enkelte grupper melkeprodukter

  Stat: ..............................................................                                       Status per 31. desember: ...................

 Produktgruppe: MELK TIL KONSUM (11)

         Størrelsesklasser framstilte produkter i t/år Antall foretak Års-produk-
sjon (1 000 t)

 1 000 og under ....................  ....................
 1 001-10 000 ....................  ....................
 10 001-30 000 ....................  ....................
 30 001-100 000 ....................  ....................
 Over 100 000 ....................  ....................

                                 I alt ....................  ....................



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 11.5.2000

 00

Nr.21/150

TABELL G.3

Fordeling av foretak etter størrelsen på årsproduksjonen av enkelte grupper melkeprodukter

  Stat: ..............................................................                                       Status per 31. desember: ...................

 Produktgruppe: MELKEPULVERPRODUKTER (22)

        Størrelsesklasser framstilte produkter i t/år Antall foretak  Års- produk-
sjon (1 000 t)

 1 000 og under ....................  ....................
 1 001-5 000 ....................  ....................
 5 001-20 000 ....................  ....................
 Over 20 000 ....................  ....................

                                 I alt ....................  ....................

TABELL G.4

Fordeling av foretak etter størrelsen på årsproduksjonen av enkelte grupper melkeprodukter

 Stat: ..............................................................                                       Status per 31. desember: ...................

Produktgruppe: SMØR (23)

                    Størrelsesklasser framstilte produkter melk i t/år  Antall foretak  Års- produk-
sjon (1 000 t)

 100 og under ....................  ....................
 101-1 000 ....................  ....................
 1 001-5 000 ....................  ....................
 5 001-10 000 ....................  ....................
 Over 10 000 ....................  ....................

                                 I alt ....................  ....................
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TABELL G.5

Fordeling av foretak etter størrelsen på årsproduksjonen av enkelte grupper melkeprodukter

 Stat: ..............................................................                                       Status per 31. desember: ...................

Produktgruppe: OST (24)

            Størrelsesklasser framstilte produkter i t/år Antall foretak  Års- produk-
sjon (1 000 t)

 100 og under ....................  ....................
 101-1 000 ....................  ....................
 1 001-4 000 ....................  ....................
 4 001-10 000 ....................  ....................
 Over 10 000 ....................  ....................

                                 I alt ....................  ....................
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FORKLARENDE MERKNADER

TABELL  A

Opplysningene i denne tabellen gjelder bare innsamling av kumelk og produkter framstilt av kumelk
(blandinger er dermed unntatt).

Når det gjelder ukeoppgaver, må opplysninger for uker som strekker seg over i neste måned, splittes opp
og fordeles etter hvor mange dager som faller i hver av de to månedene.

Fettinnhold: � melkens fettinnhold i prosent av produktets vekt,

� veid nasjonalt gjennomsnitt basert på opplysninger innhentet i henhold
til Röse-Gottliebs metode.

Proteininnhold: � melkens proteininnhold i prosent av produktets vekt,

� veid nasjonalt gjennomsnitt basert på opplysninger innhentet i henhold
til Kjeldahl-metoden.

Framstilte produkter: mengden bearbeidede ferske melkeprodukter forutsettes å være disponibel for
levering utenom meieriene.

TABELL  B

For å unngå dobbeltberegning unntas melkeprodukter som i det samme meieriet anvendes i framstillingen
av andre produkter.

Opplysningene i denne tabellen er dessuten knyttet til begrepet «nasjonalt meieri». All handel med
råvarer eller produkter mellom meieriene i den berørte medlemsstat må derfor utelates i tallene som viser
nasjonal produksjon.

Disponibel mengde/I og II � innsamlet melk: gjelder innkjøp av alle sorter helmelk (fra kuer, søyer,
geiter og bøfler) og melkeprodukter innsamlet direkte fra driftsenheter i landbruket.

Disponibel mengde/II.6: gjelder andre melkeprodukter (som ost, smør eller yoghurt) innsamlet fra
driftsenheter i landbruket. Disse produktene er uansett om de er bearbeidet beregnet på anvendelse i
meierienes framstillingsprosess og skal derfor inngå i del B. ANVENDELSE i tabellen.

Disponibel mengde/III.4: gjelder andre melkeprodukter (som ost, smør eller yoghurt) med opprinnelse
i andre stater. Disse produktene skal uansett om de er beregnet på anvendelse i meierienes
framstillingsprosess eller ikke, inngå i del B. ANVENDELSE i tabellen.

Dersom de er beregnet på markedsføring uten bearbeiding (bortsett fra emballering), skal disse produktene
angis under posisjon 16 (for ferske gårdsprodukter) eller 28 (for framstilte gårdsprodukter).

Disponibel mengde/III � Import og leveranser innenfor Fellesskapet: i bulk eller i beholdere på to
liter eller mer.

Kolonne 1 � Mengde: med mindre noe annet er angitt, forstås med mengde råvarens/det ferdige
produktets nettovekt (i 1 000 tonn).

Mengden bearbeidede ferske melkeprodukter forutsettes å være disponibel for levering utenom meieriene.

Kolonne 2/B. Anvendelse � Melkefettinnhold: mengden melkefett (i tonn) anvendt i framstillingen
av det aktuelle produkt, herunder mulig svinn under framstillingsprosessen.
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Kolonne 3/A. Disponibel mengde � Melkeproteininnhold: mengden melkeprotein (i tonn) i den
innsamlede kumelken.

Kolonne 3/B. Anvendelse � Andel av helmelk: mengden helmelk (i 1 000 tonn) anvendt i framstillingen
av det aktuelle produkt, herunder mulig svinn under framstillingsprosessen.

Kolonne 4/B. Anvendelse � Andel av skummetmelk:

� positivt: mengden skummetmelk (i 1 000 tonn) anvendt i framstillingen av det aktuelle produkt,
herunder mulig svinn under framstillingsprosessen,

� negativt: mengden skummetmelk (i 1 000 tonn) som gjenvinnes ved framstillingen av det aktuelle
produkt (f.eks. skummetmelk som gjenvinnes når smør framstilles av helmelk eller fløte).

Andre anvendelser (kode 3-6):

Skummetmelk og kjernemelk levert tilbake til driftsenhetene (3): den skummetmelk og kjernemelk
som blir levert tilbake til driftsenhetene.

Eksport og forsendelser innenfor Fellesskapet av melk og fløte i bulk (4): meierienes eksport og
forsendelser innenfor Fellesskapet av helmelk, skummetmelk og flytende fløte i bulk eller i beholdere på
to liter eller mer.

Andre anvendelser (5): helmelk og skummetmelk i bulk eller i beholdere på over to liter levert til
næringsmiddelindustrien (f.eks. til iskrem) eller beregnet på anvendelse som fôrvarer i enhver form, med
unntak av posisjon 3.

Differanse (6): gjelder statistiske differanser.

TABELL  C

Driftsenhet i landbruket: en teknisk og økonomisk enhet som drives samlet og produserer
landbruksprodukter.

A. Disponibel mengde:

Kumelk: gjelder aller sorter kumelk, unntatt melk diet av kalv, men innbefattet melk som er melket
(herunder råmelk) for anvendelse til fôr (f.eks. i bøtter eller på annen måte).

Melkekuer: kuer som utelukkende eller hovedsakelig holdes for produksjon av melk til konsum og/eller
bearbeiding til meieriprodukter, herunder melkekuer tatt ut av produksjon (uavhengig av om de er oppfôret
mellom siste laktasjonsperiode og slaktingen).

Kolonne for helmelk: gjelder mengden melk som er melket.

Kolonne for skummetmelk og kjernemelk:

� levert tilbake av meieriene (1): se definisjonen av tabell B/3,

� saldo for fløteleveransene (2).
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B. Anvendelse:

Helmelk/Eget konsum: helmelk anvendt i gårdbrukerens husholdning (utelukkende til konsum).

Helmelk/Direkte salg: helmelk til konsum solgt direkte til forbrukerne.

Helmelk/Gårdssmør og gårdsfløte: helmelk (alle sorter) anvendt i framstillingen av gårdssmør og
gårdsfløte.

Helmelk/Andre produkter: helmelk (alle sorter) anvendt i framstilling av melkeprodukter til konsum
(f.eks. yoghurt).

Helmelk/Fôrvarer: helmelk anvendt på driftsenheten som fôr, uansett form (anvendt som den er eller i
fôrblandinger framstilt på driftsenheten).

Helmelk/Leveranser til meieriene:

� Omfatter levering av

� alle sorter helmelk (fra kuer, søyer, geiter og bøfler) til meierier (i eller utenfor medlemsstaten)
og til driftsenhetene i landbruket nevnt i artikkel 2 i direktiv 96/16/EF,

� andre produkter (spesifiseres) i melkeekvivalenter.

� Fløteleveranser må uttrykkes i melkeekvivalenter.

Helmelk/Differanse og svinn:

� Gjelder statistisk differanse og mengden som går tapt i framstillingen.

� Sluttsummen i kolonnen for anvendelse av helmelk bør være lik samlet disponibel mengde.

Skummetmelk og kjernemelk/Melk til konsum: skummetmelk og kjernemelk anvendt på driftsenheter
i landbruket til direkte konsum, særlig eget konsum på driftsenhetene og direkte salg til forbrukere.

Skummetmelk og kjernemelk/Gårdsost: mengde skummetmelk og kjernemelk anvendt i framstillingen
av gårdsost.

C. Framstilte produkter:

Mengden som skal oppføres er nettovekten av det ferdige produktet (i 1 000 tonn).

Melk til konsum: eget konsum og direkte salg.

Gårdsfløte: fløte produsert på driftsenheter i landbruket.

Gårdssmør: smør produsert på driftsenheter i landbruket.

Gårdsost: ost produsert på driftsenheter i landbruket.

Andre produkter: andre produkter (spesifiseres) framstilt på driftsenheter i landbruket.

Herav levert til meieriene: gjelder levering av fløte, smør, ost og andre gårdsprodukter til meieriene (i
eller utenfor medlemsstatene).
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TABELL  D OG  E

Innsamlet melk: mengden melk og fløte (i melkeekvivalenter) innsamlet direkte fra driftsenheter i
landbruket.

TABELL  E

Foretak som samler inn melk: gjelder bare de foretak som kjøper melk fra driftsenheter i landbruket og
selger dem på egne vegne til meierier. Foretak som samler inn melk og som utgjør lokale enheter underlagt
meieriene, er dermed unntatt.

Regnskapskontorer som på nasjonalt plan skal føre regnskap med den melkemengde som samles inn på
nasjonalt territorium av et foretak (meieri) fra en annen medlemsstat, må også oppgis i denne tabellen.

TABELL  F

Volum: samlet volum av bearbeidede råvarer = mengden helmelk (eller helmelkekvivalenter) anvendt i
framstillingen av melkeprodukter i foretaket.

TABELL  D, E, F OG G

Foretak: foretaket består av den minste kombinasjon av juridiske enheter som utgjør en organisatorisk
enhet som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet,
særlig med hensyn til anvendelsen av sine løpende ressurser. Et foretak utøver én eller flere aktiviteter på
ett eller flere steder. Et foretak kan bestå av en enkelt juridisk enhet. (Rådsforordning (EØF) nr. 696/93 av
15. mars 1993, EFT nr. L 76 av 30.3.1993).

Oversendte statistiske opplysninger som skal behandles fortrolig, må uttrykkelig betegnes som sådanne.

Skjemaene må utfylles for alle foretak som er i drift 31. desember i referanseåret. De gjelder meierienes
virksomhet, herunder virksomhet i meierier foretakene eventuelt har overtatt i løpet av året.

____________
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VEDLEGG III

Arbeidsprogram for 1997

1. Medlemsstatene skal i den grad det er mulig før 1. mai 1997 sende Kommisjonen

a) opplysningene nevnt i kolonne 1 og kolonne 2 og/eller 3 i tabellen nedenfor, sammen med en
detaljert rapport som beskriver metodene som er brukt for å komme fram til disse opplysningene,

b) en rapport om de regionale forskjellene når det gjelder proteininnholdet i den innsamlede
kumelken,

c) en rapport om sammenhengen mellom bruken av protein i framstillingen av melkeprodukter
og proteininnholdet i melkeprodukter.

2. Medlemsstatene skal samtidig sende en rapport til Kommisjonen som beskriver de tekniske muligheter
som foreligger for registrering av opplysningene nevnt i nr. 1, og sine forslag til programmet for
1998.
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MEIERIENES VIRKSOMHET

Fordeling av kumelkprotein etter forskjellige grupper melkeprodukter

 Stat: .................................................................                 Periode: ............................................

Framstilt
mengde(1) Andel(2)  Innhold(3)

   Kode                     Produkt (1 000 t)

1  2  3

 1 Ferske produkter  .................... .................... ....................
 11 Melk til konsum  .................... .................... ....................
 12 Kjernemelk .................... .................... ....................
 13 Fløte .................... .................... ....................
 14 Syrnet melk (yoghurt og andre produkter) .................... .................... ....................
 15 Melkedrikker .................... .................... ....................
 16 Andre ferske produkter (gelatinert melk og andre produkter) .................... .................... ....................

 2 Framstilte produkter .................... .................... ....................
 21 Konsentrert melk .................... .................... ....................
 22 Melkepulverprodukter .................... .................... ....................
 221 Fløtepulver
 222 Helmelkpulver .................... .................... ....................
 223 Pulver av delvis skummet melk
 224  Skummetmelkpulver .................... .................... ....................
 225 Kjernemelkpulver .................... .................... ....................
 226 Andre pulverprodukter .................... .................... ....................
 23 Smør og andre melkeprodukter av gult fett .................... .................... ....................
 231 Smør .................... .................... ....................
 232 Smørfett og smørolje  .................... .................... ....................
 233 Andre meieriprodukter av gult fett .................... .................... ....................
 24 Ost .................... .................... ....................
 2411       Ost av (ren) kumelk .................... .................... ....................
 26 Kaseiner og kaseinater .................... .................... ....................
 27 Myse i alt .................... .................... ....................
 28 Andre framstilte produkter (spesifiseres) .................... .................... ....................

 3 Skummetmelk og kjernemelk
levert tilbake til driftsenhetene   .................... .................... ....................

 4 Eksport og forsendelser innenfor Fellesskapet av melk
og fløte i bulk .................... .................... ....................

 41 herav fra medlemsstatene .................... .................... ....................

  5 Andre anvendelser (spesifiseres) .................... .................... ....................

  6 Differanse .................... .................... ....................

                                                                            I alt .................... .................... ....................

(1) Kolonne 1: produsert mengde (i 1 000 tonn) i referanseperioden (år eller måned). Definisjon: se vedlegg II/skjema B/kolonne 1.

(2) Kolonne 2: mengde kumelkprotein (i tonn) anvendt i framstillingen av det aktuelle produkt, herunder mulig svinn under framstillingsprosessen.

(3) Kolonne 3: mengde kumelkprotein (i tonn) i produktet.

}
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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2467/96

av 17. desember 1996

om endring av forordning (EØF) nr. 571/88 om tilrettelegging av Fellesskapets
undersøkelser om strukturen til driftsenheter i jordbruket(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 43,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2) og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til rådsforordning (EØF) nr. 571/88 av 29. februar
1988 om tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser om
strukturen til driftsenheter i jordbruket i tidsrommet 1988-1997(3)
skal det i tidsrommet 1988-1997 gjennomføres fire
fellesskapsundersøkelser om strukturen til driftsenheter i
jordbruket. Dette undersøkelsesprogrammet knytter seg til rekken
av fellesskapsundersøkelser om strukturen til driftsenheter i
jordbruket som ble igangsatt i 1966/1967. Videre skal det i henhold
til ovennevnte forordning opprettes en Eurofarm-databank til
lagring, behandling og formidling av undersøkelsesresultatene.

Endringer i strukturen til driftsenheter i jordbruket er en viktig
faktor for utviklingen i den felles jordbrukspolit ikk.
Undersøkelsene om strukturen til driftsenheter i jordbruket bør
derfor fortsette også etter 1997 på grunnlag av et tilsvarende
undersøkelsesprogram. Listen over de kjennetegn som er
nødvendige for undersøkelsen, bør ajourføres løpende for å sikre
at gjeldende kjennetegn fortsatt er fullt ut berettigede, og at det
tas hensyn til nye behov som måtte oppstå.

Forordning (EØF) nr. 571/88 har vist seg å være i samsvar med
disse målsettingene. Det er derfor nødvendig å forlenge
gyldighetstiden for denne forordning med ti år, dvs. for
tidsrommet 1998-2007.

I forbindelse med reformen av den felles jordbrukspolitikk, men
også for at målene for regionpolitikken skal kunne nås, er det et

stadig økende behov for strukturstatistikker som er svært detaljerte
på regionalt plan. Det er derfor nødvendig å organisere og
gjennomføre undersøkelser om strukturen til driftsenheter slik at
det kan utarbeides undersøkelsesresultater på et lavere nivå enn
undersøkelsesdistrikter. Undersøkelseskostnadene vil bli høyere,
og det vil være nødvendig å øke fellesskapsbidraget til dekning av
kostnadene til basisundersøkelsen i 1999/2000.

For å gjennomføre undersøkelsene om strukturen til driftsenheter
må medlemsstatene og Fellesskapet avsette betydelige
budsjettmidler over flere år, og en stor del av disse midlene vil bli
benyttet til å dekke fellesskapsinstitusjonenes informasjonsbehov.
Det bør derfor fortsatt avsettes tilstrekkelige midler på
Fellesskapets budsjett til et fellesskapsbidrag til gjennomføringen
av undersøkelsene og til kostnadene i forbindelse med behandling
og formidling av undersøkelsesresultatene gjennom Eurofarm-
systemet.

For gjennomføringen av denne forordning og særlig Eurofarm-
prosjektet skal de primærdata som sendes til De europeiske
fellesskaps statistiske kontor, behandles i samsvar med
bestemmelsene i rådsforordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 av
11. juni 1990 om oversendelse av fortrolige statistiske
opplysninger til De europeiske fellesskaps statistikkontor(4).

Det er i henhold til punkt 2 i Europaparlamentets, Rådets og
Kommisjonens erklæring av 6. mars 1995 inntatt et finansielt
referansebeløp i denne forordning for programmets samlede
løpetid, uten at dette berører budsjettmyndighetens myndighet
som definert i traktaten.

Med sikte på en vellykket gjennomføring av ovennevnte
undersøkelser bør det fortsatt være et nært samarbeid mellom
medlemsstatene og Kommisjonen basert på gjensidig tillit, særlig
innen Den faste komité for landbruksstatistikk, nedsatt ved
beslutning 72/279/EØF(5) �

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 571/88 gjøres følgende endringer:

1. I tittelen utgår «i tidsrommet 1988-1997».

______________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 335 av 24.12.1996, s. 3, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/1999 av 29. januar 1999 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 293 av 5.10.1996, s. 38.

(2) EFT nr. C 347 av 18.11.1996.

(3) EFT nr. L 56 av 2.3.1988, s. 1. Forordningen sist endret ved
kommisjonsvedtak 96/170/EF (EFT nr. L 47 av 24.2.1996, s. 23).

_____________________

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

(5) EFT nr. L 179 av 7.8.1972, s. 1.
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2. I betraktningene gjøres følgende endringer:

a) i femte betraktning utgår «i tidsrommet 1993-1997»,

b) niende betraktning skal lyde:

« Ved fastsettelse av de nærmere regler for
Fellesskapets telling i 1989/90 og 1999/2000, må det
i størst mulig grad tas hensyn til henstillingene fra
FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO)
om å gjennomføre verdensomspennende
jordbrukstellinger rundt 1990 og rundt 2000.».

3. I artikkel 1 endres «1988 og 1997» til «1988 og 2007».

4. Artikkel 2 skal lyde:

«Artikkel 2

1. I samsvar med FAOs henstillinger om verdens-
omspennende jordbrukstellinger skal medlemsstatene
henholdsvis mellom 1. desember 1988 og 1. mars 1991 og
mellom 1. desember 1998 og 1. mars 2001 gjennomføre en
basisundersøkelse i én eller flere etapper i form av en
fullstendig telling (fullstendig undersøkelse) av alle
driftsenheter i jordbruket. Undersøkelsene skal dekke
avlingsåret for avlingen som skal høstes henholdsvis i 1989
eller 1990 og i 1999 eller 2000.

Innen rammen av basisundersøkelsen i 1989/1990 kan
medlemsstatene for visse kjennetegn likevel benytte
utvalgsundersøkelser med tilfeldig utvalg, heretter kalt
«utvalgsundersøkelser», dersom resultatene av disse
undersøkelsene ekstrapoleres.

2. Medlemsstatene kan imidlertid forskyve
gjennomføringen av basisundersøkelsen i 1989/1990 i tid
med høyst tolv måneder; i så fall skal de gjennomføre en
utvalgsundersøkelse som dekker ett av avlingsårene 1989
eller 1990.».

5. I artikkel 3 gjøres følgende endringer:

a) i  første punktum ti lføyes «mellomliggende
undersøkelser» i  parentes etter «Følgende
undersøkelser»,

b) ny bokstav d), e) og f) skal lyde:

«d) mellom 1. desember 2002 og 1. mars 2004 for
avlingsåret for avlingen som skal høstes i 2003
(strukturundersøkelsen 2003),

e) mellom 1. desember 2004 og 1. mars 2006 for
avlingsåret for avlingen som skal høstes i 2005
(strukturundersøkelsen 2005),

f) mellom 1. desember 2006 og 1. mars 2008 for
avlingsåret for avlingen som skal høstes i 2007
(strukturundersøkelsen 2007).».

6. Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

Medlemsstater som utfører utvalgsundersøkelser, skal treffe
de tiltak som er nødvendige for å skaffe til veie pålitelige
resultater for de forskjellige aggregeringsnivåer som kreves,
dvs.:

� regionene nevnt i artikkel 8,

� distriktene nevnt i  artikkel 8 (bare for
basisundersøkelsene),

� «målområder» i henhold til forordning (EØF)
nr. 2052/88(1) og kommisjonsvedtak 94/197/EF(2)
(bare for basisundersøkelsen i 1999/2000),

og i den utstrekning følgende territoriale enheter har
betydning lokalt:

� «mindre gunstige jordbruksområder» som definert i
artikkel 3 i direktiv 75/268/EØF(3) og «fjellområder»
som definert i nr. 3 i samme artikkel,

� viktige driftsformer som definert i  vedtak
85/377/EØF(4),

� særskilte driftsformer som definert i samme vedtak.

Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at
stikkprøvene tas på en slik måte at det er mulig å benytte
én enkelt faktor per driftsenhet ved ekstrapolering av de
opplysningene som er innsamlet ved stikkprøver.
_____________________
(1) EFT nr. L 185 av 15.7.1988, s. 9. Forordningen sist

endret ved forordning (EF) nr. 3193/94 (EFT
nr. L 337 av 24.12.1994, s. 11).

(2) EFT nr. L 96 av 14.4.1994, s. 1.
(3) EFT nr. L 128 av 19.5.1975, s. 1. Direktivet sist endret

ved tiltredelsesakten av 1994.
(4) EFT nr. L 220 av 17.8.1985, s. 1. Vedtaket sist endret

ved kommisjonsvedtak 96/393/EF (EFT nr. L 163 av
2.7.1996, s. 45).».

7. I artikkel 8 gjøres følgende endringer:

a) i nr. 1 endres «1993-1997» til «1993-2007»,

b) etter nr. 1 skal nytt nr. 2 og 3 lyde:
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«2. Ved utarbeiding av listen over kjennetegn for
basisundersøkelsen i 1999/2000 kan medlemsstatene
på anmodning og på grunnlag av egnet dokumentasjon
bemyndiges av Kommisjonen etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 15 til å benytte vilkårlige utvalgs-
undersøkelser i forbindelse med visse kjennetegn.

Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 15 kan
medlemsstatene også på anmodning og på grunnlag av
egnet dokumentasjon samt innen rammen av
utarbeidingen av listen over kjennetegn for
undersøkelsen bemyndiges til å benytte allerede
eksisterende opplysninger for visse kjennetegn fra
basisundersøkelsen i 1997 som stammer fra andre
kilder enn statistiske undersøkelser.

3. Ved basisundersøkelsen i 1999/2000 er den
geografiske beliggenheten til hver enkelt driftsenhet
definert ved en kode som tillater aggregering i
territoriale enheter på et lavere nivå enn
undersøkelsesdistrikter eller minst i målområder.»,

7. I artikkel 8 gjøres følgende endringer:

a) i nr. 1 endres «1993-1997» til «1993-2007»,

b) etter nr. 1 skal nytt nr. 2 og 3 lyde:

«2. Ved utarbeiding av listen over kjennetegn for
basisundersøkelsen i 1999/2000 kan medlemsstatene på
anmodning og på grunnlag av egnet dokumentasjon
bemyndiges av Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt
i artikkel 15 til å benytte vilkårlige utvalgsundersøkelser i
forbindelse med visse kjennetegn.

Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 15 kan medlems-
statene også på anmodning og på grunnlag av egnet
dokumentasjon samt innen rammen av utarbeidingen av
listen over kjennetegn for undersøkelsen bemyndiges til å
benytte allerede eksisterende opplysninger for visse
kjennetegn fra basisundersøkelsen i 1997 som stammer fra
andre kilder enn statistiske undersøkelser.

3. Ved basisundersøkelsen i 1999/2000 er den geografiske
beliggenheten til hver enkelt driftsenhet definert ved en
kode som tillater aggregering i territoriale enheter på et lavere
nivå enn undersøkelsesdistrikter eller minst i målområder.»,

c) tidligere nr. 2 blir nr. 4 og skal lyde:

«4. Definisjonene av kjennetegnene samt avgrensningen
og kodene for regionene, undersøkelsesdistriktene og andre
regionale enheter skal fastsettes etter framgangsmåten i
artikkel 15.»

d) tidligere nr. 3 blir nr. 5,

e) fotnote 1, 2 og 3 utgår.

8. Artikkel 10 skal lyde:

«Artikkel 10

Medlemsstatene skal i form av primærdata per driftsenhet
oversende De europeiske fellesskaps statistiske kontor
opplysningene som er nevnt i artikkel 8 nr. 1, og som er
innsamlet ved tellingene og utvalgsundersøkelsene i samsvar
med framgangsmåten beskrevet i vedlegg II, heretter kalt
«Eurofarm-prosjektet».

Medlemsstatene skal sørge for at de opplysninger som
oversendes i Eurofarm-standardformat, er fullstendige og
sannsynlige, ved å anvende de felles kontrollregler som
Eurostat har fastsatt i nært samarbeid med medlemsstatenes
vedkommende myndigheter; de skal også anvende
kontrolltabellene nevnt i punkt 9 i vedlegg II for å kontrollere
primærdataene.».

9. I artikkel 14 nr. 1 gjøres følgende endringer:

a) i første punktum erstattes «i forbindelse med
gjennomføring av basisundersøkelsen og under-
søkelsene fastsatt i artikkel 3» med «I forbindelse med
gjennomføringen av undersøkelsene fastsatt i artikkel
2 og 3»,

b) det fastsettes følgende maksimumsbeløp per
undersøkelse for medlemsstatene Østerrike, Finland
og Sverige:

«� 600 000 ECU for Sverige,
� 700 000 ECU for Finland,
� 1 400 000 ECU for Østerrike.»,

c) følgende ledd innsettes som annet ledd:

«For de medlemsstater som i 1999/2000 gjennomfører
en fullstendig telling (fullstendig undersøkelse) av alle
driftsenheter i jordbruket som omfatter alle nødvendige
kjennetegn, skal ovennevnte beløp økes med 50 %.»,

d) det tidligere annet ledd blir tredje ledd og skal lyde:

«De årl ige bevilgninger skal godkjennes av
budsjettmyndigheten innen rammen av de finansielle
overslag.».

10. Artikkel 14 nr. 2 skal lyde:

«2. Det høyeste årlige finansielle referansebeløp til
utvikling, videreføring, nødvendige tilpasninger og
administrasjon av Eurofarm-prosjektet, herunder formidling
av resultatene, er på:
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� 480 000 ECU for 1989,
� 440 000 ECU for 1990,
� 240 000 ECU for 1991,
� 80 000 ECU for 1992-1998,
� 700 000 ECU for 1999 og 2000,
� 550 000 ECU for 2001-2010.

De årlige bevilgninger skal godkjennes av bud-
sjettmyndigheten innen rammen av de finansielle overslag.».

11. I artikkel 15 nr. 2 endres «med et flertall på 54 stemmer» til
«med et flertall på 62 stemmer».

12. I vedlegg II til forordning (EØF) nr. 571/88 gjøres følgende
endringer:

a) i nr. 2 skal første strekpunkt lyde:

«� Banken for primærdata (BDI), som skal
inneholde primærdata som ikke må kunne
identifiseres direkte, om alle driftsenheter (i
forbindelse med basisundersøkelser) eller om
alle driftsenheter eller et representativt utvalg
av de driftsenheter som inngår i en undersøkelse
(i  forbindelse med mellomliggende
undersøkelser), og som er tilstrekkelig til å
gjennomføre en analyse på det geografiske nivå
som er nevnt i forordningens artikkel 4,»,

b) i nr. 3 erstattes «unntatt Tyskland» med «unntatt når
det gjelder primærdata fra undersøkelser gjennomført
i Tyskland i tidsrommet 1988-1997»,

c) nr. 6 skal lyde:

«6. Som unntak skal Tyskland ikke oversende
primærdata, men resultater i tabellform i samsvar
med tabellprogrammet BDT nevnt i nr. 2. Dette
unntaket er begrenset til undersøkelser i
tidsrommet 1988-1997.

Tyskland forplikter seg til å samle disse
primærdataene på magnetbånd i ett enkelt
databehandlingssenter innen tolv måneder etter
at innsamlingen av data i marken er avsluttet.»,

d) nr. 16 skal lyde:

«16. De europeiske fellesskaps statistiske kontor og
medlemsstatene skal på sine respektive
ansvarsområder og i samsvar med forordning
(Euratom, EØF) nr. 1588/90 utarbeide hurtige
samrådsrutiner med henblikk på

� å garantere at de opplysninger som
utarbeides på grunnlag av primærdata, er
fortrolige og statistisk sett pålitelige,

� å underrette medlemsstatene om hvordan
disse primærdata skal anvendes.».

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.

Utferdiget i Brussel, 17. desember 1996.

For Rådet

I. YATES

Formann

___________
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 14/1999
av 29. januar 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XXI er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 38/98 av 30. april 1998(1).

For å opprettholde ensartede regler på statistikkområdet og sikre
at det utarbeides og spres sammenhengende og sammenlignbare
statistiske opplysninger med sikte på å beskrive og overvåke alle
relevante økonomiske, sosiale og miljømessige sider ved Det
europeiske økonomiske samarbeidsområde, må en rekke rettsakter
vedtatt av Det europeiske fellesskap i tiden som er gått siden det
sist ble gjort endringer i avtalens vedlegg XXI, innlemmes i avtalens
vedlegg XXI -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

Avtalens vedlegg XXI endres som fastsatt i vedlegget til denne
beslutning.

Artikkel 2

Teksten til rådsforordning (EF) nr. 374/98(2), kommisjons-
forordning (EF) nr. 2317/97(3) og kommisjonsforordning (EF)
nr. 2454/97(4) på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive
språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 30. januar 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 29. januar 1999.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso

_____________________

(1) EFT L 310 av 19.11.1998, s. 27, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 48 av
19.11.1998, s. 267.

_____________________

(2) EFT L 48 av 19.2.1998, s. 6.

(3) EFT L 321 av 22.11.1997, s. 19.

(4) EFT L 340 av 11.12.1997, s. 24.

99/EØS/21/02
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VEDLEGG

til EØS-komiteens beslutning nr. 14/1999

I EØS-avtalens vedlegg XXI (STATISTIKK) gjøres følgende endringer:

A. STATISTIKK OVER HANDEL MED TREDJESTATER

1. I nr. 8 (rådsforordning (EF) nr. 1172/95) tilføyes følgende:

�, endret ved:

- 398 R 0374: Rådsforordning (EF) nr. 374/98 av 12. februar 1998 (EFT L 48 av 19.2.1998,
 s. 6).�

2. Nr. 9 (kommisjonsforordning (EF) nr. 895/97) erstattes med følgende:

�9. 397 R 2317: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2317/97 av 21. november 1997 om
standarden for landkodar forstatistikk over handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar
og handelen mellom medlemsstatane (EFT L 321 av 22.11.1997, s. 19).�

B. ØKONOMISK STATISTIKK

Etter nr. 19e (kommisjonsvedtak 97/178/EF, Euratom) skal nytt nr. 19f lyde:

�19f. 397 R 2454: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2454/97 av 10. desember 1997 om nærmare
reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til minstestandardar
for kvaliteten av veging i HKPI (EFT L 340 av 11.12.1997, s. 24).�

___________
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 374/98

av 12. februar 1998

om endring av artikkel 6 og 9 i forordning (EF) nr. 1172/95 om statistikk
over Fellesskapets og medlemsstatenes varehandel med tredjestater(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 113,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen og

ut frå desse synsmåtane:

Som følgje av den endringa av statistikkområdet til Fellesskapet
som vart gjord 1. januar 1997 ved forordning (EF) nr. 476/97(1),
som endrar forordning (EF) nr. 1172/95(2), må tilvisingane til
den tidlegare definisjonen av statistikkområdet gå ut. Artikkel 6
nr. 1 i forordning (EF) nr. 1172/95 bør difor endrast.

Frå 1. januar 1999 vil den standarden for landkodar som no vert
nytta til utarbeiding av statistikkar over varehandelen, verte bytt
ut med ein alfabetisk standard som er basert på ISO alfa-2-
kodesystemet. I denne nye samanhengen og av omsyn til
harmoniseringa må alle medlemsstatane nytte den same standarden
når det vert samla inn og sendt over statistiske opplysningar til
Eurostat. Difor må artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1172/95
endrast, slik at medlemsstatane ikkje lenger kan nytte andre
standardar for landkodar under innsamlinga �

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1172/95 vert det gjort følgjande endringar:

1. I artikkel 6 nr. 1

a) bokstav a) går andre strekpunktet ut,

b) bokstav b) går tredje strekpunktet ut,

c) skal bokstav c) lyde:

«c) varer nevnt i artikkel 4 nr. 1 annet ledd.».

2. I artikkel 9

a) skal nr. 2 lyde:

«2. Koden som framgår av landlisten nevnt i nr. 1,
må angis for hver stat.»,

b) vert nr. 3 oppheva.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord
i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Artikkel 1 nr. 2 skal nyttast frå 1. januar 1999.

(1) TEF L 75 av 15.3.1997, s. 1.

(2) TEF L 118 av 25.5.1995, s. 10.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 12. februar 1998.

For Rådet

J. BATTLE

Formann

_________
_________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 48 av 19.2.1998, s. 6, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 14/1999 av 29. januar 1999 om endring av
EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se denne utgaven av EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2317/97

av 21. november 1997

om standarden for landkodar for statistikk over handelen mellom Fellesskapet og
tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane(*)

(1) TEF L 118 av 25.5.1995, s. 10.

(2) TEF L 75 av 15.3.1997, s. 1.

(3) TEF L 128 av 21.5.1997, s. 1.

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EF) nr. 1172/95 av 22. mai 1995
om statistikk over Fellesskapets og medlemsstatenes varehandel
med tredjestater(1), endra ved forordning (EF) nr. 476/97(2),
særleg artikkel 21 nr. 1, og

ut frå desse synsmåtane:

I samsvar med artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1172/95 har
Kommisjonen ansvaret for å utarbeide standarden for landkodar.

Den versjonen av standarden som galdt 1. januar 1997, var
oppførd i vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 895/97 av
20. mai 1997 om standarden for landkodar for statistikk over
handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar og handelen mellom
medlemsstatane(3). Frå 1. januar 1998 bør det takast omsyn til
at Republikken Zaire har endra namn.

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med
fråsegna frå Utvalet for statistikk over varehandelen med
tredjestatar �

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Standarden for landkodar for statistikk over handelen mellom
Fellesskapet og tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane
er oppførd i vedlegget til denne forordninga.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord
i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Ho skal nyttast frå 1. januar 1998.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 21. november 1997.

For Kommisjonen

Yves-Thibault DE SILGUY

Medlem av Kommisjonen

_________

_________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 321 av 22.11.1997, s. 19, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/1999 av 29. januar 1999 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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VEDLEGG

STANDARDEN FOR LANDKODAR FOR STATISTIKK OVER HANDELEN MELLOM
FELLESSKAPET OG TREDJESTATAR OG HANDELEN MELLOM MEDLEMSSTATANE

(Versjon som gjeld frå 1. januar 1998)

 001  Frankrike Medrekna Monaco og dei franske oversjøiske
departementa (Réunion, Guadeloupe, Martinique
og Fransk Guyana)

 002  Belgia og Luxembourg
 003  Nederland
 004  Tyskland Medrekna øya Helgoland; bortsett frå territoriet

Büsingen
 005  Italia Medrekna Livigno
 006  Det sameinte kongeriket Storbritannia, Nord-Irland, dei brit iske

kanaløyane og øya Man
 007  Irland
 008  Danmark
 009  Hellas
 010  Portugal Medrekna Azorane og Madeira
 011  Spania Medrekna Balearane og Kanariøyane; bortsett

frå Ceuta og Melilla
 022  Ceuta og Melilla Medrekna Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón

de Alhucemas og Chafarinasøyane
 024  Island
 028  Noreg Medrekna øygruppa Svalbard og øya Jan Mayen
 030  Sverige
 032  Finland Medrekna Åland
 037  Liechtenstein
 038  Austerrike
 039  Sveits Medrekna det tyske territoriet Büsingen og den

italienske kommunen Campione d�Italia
 041  Færøyane
 043  Andorra
 044  Gibraltar
 045  Vatikanstaten
 046  Malta Medrekna Gozo og Comino
 047  San Marino
 052  Tyrkia
 053  Estland
 054  Latvia
 055  Litauen
 060  Polen
 061  Den tsjekkiske republikken
 063  Slovakia
 064  Ungarn
 066  Romania
 068  Bulgaria
 070  Albania
 072  Ukraina
 073  Kviterussland
 074  Moldova
 075  Russland
 076  Georgia
 077  Armenia
 078  Aserbajdsjan
 079  Kasakhstan
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 080  Turkmenistan
 081  Usbekistan
 082  Tadsjikistan
 083  Kirgisistan
 091  Slovenia
 092  Kroatia
 093  Bosnia-Hercegovina
 094  Den føderale republikken Jugoslavia Serbia og Montenegro
 096  Den tidlegare jugoslaviske republikken

 Makedonia
 204  Marokko
 208  Algerie
 212  Tunisia
 216  Libya
 220  Egypt
 224  Sudan
 228  Mauritania
 232  Mali
 236  Burkina Faso
 240  Niger
 244  Tchad
 247  Kapp Verde
 248  Senegal
 252  Gambia
 257  Guinea-Bissau
 260  Guinea
 264  Sierra Leone
 268  Liberia
 272  Elfenbeinskysten
 276  Ghana
 280  Togo
 284  Benin
 288  Nigeria
 302  Kamerun
 306  Den sentralafrikanske republikken
 310  Ekvatorial-Guinea
 311  Sao Tomé og Principe
 314  Gabon
 318  Republikken Kongo
 322  Den demokratiske republikken Kongo Tidlegare Zaire
 324  Rwanda
 328  Burundi
 329  St. Helena og tilhøyrande område Tilhøyrande område: øya Ascension og Tristan

da Cunha-øyane
 330  Angola Medrekna Cabinda
 334  Etiopia
 336  Eritrea
 338  Djibouti
 342  Somalia
 346  Kenya
 350  Uganda
 352  Tanzania Tanganyika, Zanzibar og Pemba
 355  Seychellane og tilhøyrande område Øyane Mahé, Silhouette, Praslin (medrekna La

Digue), Frégate, Mamelles og Récifs, Bird og
Denis, Plate og Coëtivy; Amirante-, Alphonse-,
Providence- og Aldabraøyane

 357  Britisk territorium i Indiahavet Øygruppa Chagos
 366  Mosambik
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 370  Madagaskar
 373  Mauritius Øya Mauritius, øya Rodrigues, Agalegaøyane og

Cargados Carajos Shoals (St. Brandonøyane)
 375  Komorane Grande Comore, Anjouan og Mohéli
 377  Mayotte Grande-Terre og Pamanzi
 378  Zambia
 382  Zimbabwe
 386  Malawi
 388  Sør-Afrika
 389  Namibia
 391  Botswana
 393  Swaziland
 395  Lesotho
 400  Sambandsstatane Medrekna Puerto Rico
 404  Canada
 406  Grønland
 408  St. Pierre og Miquelon
 412  Mexico
 413  Bermuda
 416  Guatemala
 421  Belize
 424  Honduras Medrekna Swanøyane
 428  El Salvador
 432  Nicaragua Medrekna Cornøyane
 436  Costa Rica
 442  Panama Medrekna den tidlegare Kanalsona
 446  Anguilla
 448  Cuba
 449  St. Christopher og Nevis
 452  Haiti
 453  Bahamas
 454  Turks- og Caicosøyane
 456  Den dominikanske republikken
 457  Dei amerikanske Jomfruøyane
 459  Antigua og Barbuda
 460  Dominica
 463  Caymanøyane
 464  Jamaica
 465  St. Lucia
 467  St. Vincent Medrekna dei nordlege Grenadinane
 468  Dei britiske Jomfruøyane
 469  Barbados
 470  Montserrat
 472  Trinidad og Tobago
 473  Grenada Medrekna dei sørlege Grenadinane
 474  Aruba
 478  Dei nederlandske Antillane Curaçao, Bonaire, St. Eustatius, Saba og den

sørlege delen av St. Martin
 480  Colombia
 484  Venezuela
 488  Guyana
 492  Surinam
 500  Ecuador Medrekna Galapagosøyane
 504  Peru
 508  Brasil
 512  Chile
 516  Bolivia
 520  Paraguay
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 524  Uruguay
 528  Argentina
 529  Falklandsøyane
 600  Kypros
 604  Libanon
 608  Syria
 612  Irak
 616  Iran
 624  Israel
 625  Vestbreidda og Gazastripa Vestbreidda medrekna Aust-Jerusalem
 628  Jordan
 632  Saudi-Arabia
 636  Kuwait
 640  Bahrain
 644  Qatar
 647  Dei sameinte arabiske emirata Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al

Qaywayn, Ras al-Khaymah og Fujairah
 649  Oman
 653  Yemen Tidlegare Nord-Yemen og Sør-Yemen
 660  Afghanistan
 662  Pakistan
 664  India Medrekna Sikkim
 666  Bangladesh
 667  Maldivane
 669  Sri Lanka
 672  Nepal
 675  Bhutan
 676  Myanmar Tidlegare Burma
 680  Thailand
 684  Laos
 690  Vietnam
 696  Kambodsja
 700  Indonesia
 701  Malaysia Malayahalvøya og Aust-Malaysia (Sarawak,

Sabah og Labuan)
 703  Brunei
 706  Singapore
 708  Filippinane
 716  Mongolia
 720  Kina
 724  Nord-Korea
 728  Sør-Korea
 732  Japan
 736  Taiwan
 740  Hongkong
 743  Macau
 800  Australia
 801  Papua Ny-Guinea Medrekna Ny-Britannia, Ny-Irland, Lavongai,

Admiralitetsøyane, Bougainvil le,  Buka,
Greenøyane, d�Entrecasteauxøyane, Trobriand-
øyane, Woodlarkøyane og øygruppa Louisiade
med tilhøyrande område

 802  Australsk Oceania Kokosøyane (Keelingøyane), Christmasøya,
Heard- og McDonaldøyane, Norfolkøya

 803  Nauru
 804  New Zealand Bortsett frå Ross-området (Antarktis)
 806  Salomonøyane
 807  Tuvalu
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 809  Ny-Kaledonia og tilhøyrande område Tilhøyrande område: Pinøya, Loyaltyøyane,
Huon, Belep, Chesterfieldøyane og øya Walpole

 810  Amerikansk Oceania Amerikansk Samoa; Guam; mindre øyar fjernt
frå Sambandsstatane (Baker, Howland, Jarvis,
Johnston, Kingman Reef, Midway, Palmyra og
Wake)

 811  Wallis og Futuna Medrekna øya Alofi
 812  Kiribati
 813  Pitcairn Medrekna Henderson-, Ducie- og Oenoøyane
 814  Newzealandsk Oceania Tokelauøyane og øya Niue; Cookøyane
 815  Fiji
 816  Vanuatu
 817  Tonga
 819  Vest-Samoa
 820  Nord-Marianane
 822  Fransk Polynesia Marquesasøyane, Selskapsøyane, Gambierøyane,

Tubuaiøyane og øygruppa Tuamotu; medrekna
øya Clipperton

 823  Samanslutninga av statar i Mikronesia (Yap,
 Kosrae, Truk, Pohnpei)

 824  Marshalløyane
 825  Palau
 890  Polarområda Arktiske område som ikkje er nemnde eller tekne

med andre stader; Antarktis, medrekna øya Ny-
Amsterdam, øya St. Paul, Crozetøyane,
Kerguelenøyane og Bouvetøya; Sør-Georgia og
dei sørlege Sandwichøyane

 950  Lager og proviant Valfri posisjon
 eller
 951  Lager og proviant i samband med handelen Valfri posisjon

 innanfor Fellesskapet
 952  Lager og proviant i samband med handelen Valfri posisjon

 med tredjestatar
 958  Uspesifiserte land og territorium Valfri posisjon
 eller
 959  Uspesifiserte land og territorium i samband Valfri posisjon

 med handelen innanfor Fellesskapet
 960  Uspesifiserte land og territorium i samband Valfri posisjon

 med handelen med tredjestatar
 977  Land og territorium som ikkje er oppgjevne Valfri posisjon

 av handelsmessige eller militære årsaker
 eller
 978  Land og territorium som ikkje er oppgjevne Valfri posisjon

 av handelsmessige eller militære årsaker i
 samband med handelen innanfor Fellesskapet

 979  Land og territorium som ikkje er oppgjevne Valfri posisjon
 av handelsmessige eller militære årsaker i
 samband med handelen med tredjestatar

__________



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende11.5.2000 Nr.21/171

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2454/97

av 10. desember 1997

om nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til
minstestandardar for kvaliteten av veging i HKPI(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med ti lvising ti l  rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av
23. oktober 1995 om harmoniserte konsumprisindeksar(1), særleg
artikkel 4 og artikkel 5 nr. 3,

etter samråd med Det europeiske monetære instituttet og

ut frå desse synsmåtane:

I kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/96(2) er det fastsett
innleiande gjennomføringstiltak for forordning (EF) nr. 2494/95.

For at HKPI-ane skal kunne jamførast, og for å sikre at dei framleis
er pålitelege og aktuelle i samsvar med artikkel 5 nr. 3 i forordning
(EF) nr. 2494/95, er det naudsynt med fleire gjennomføringstiltak.
Gjennomføringstiltaka bør vedtakast på ein slik måte at det vert
teke størst mogleg omsyn til kostnadseffektiviteten, i samsvar
med artikkel 13 i den førnemnde forordninga.

Etter artikkel 8 nr. 3 i forordning (EF) nr. 2494/95 skal veginga i
HKPI ajourførast så ofte at jamføringskrava vert stetta, men
dette inneber ikkje noka plikt til å granske familiebudsjetta oftare
enn éin gong kvart femte år, bortsett frå for dei medlemsstatane
der det kan slåast fast at endringane i forbruksmønstra er så store
at dei gjer det naudsynt med hyppigare granskingar. Dei
konsumprisindeksane som veginga i HKPI byggjer på, vert ikkje
ajourførde like hyppig, og følgjeleg er det ein fare for at dei HKPI-
ane som byggjer på indeksane, ikkje stettar jamføringskravet i
artikkel 4 i den førnemnde forordninga. Det må fastsetjast eit
brukeleg mål for kva som ikkje kan jamførast, slik at det kan
slåast fast kva for veging som bør ajourførast for å sikre at
jamføringskravet vert stetta.

I medhald av artikkel 9 i forordning (EF) nr. 2494/95 skal
HKPI-ane vere prisindeksar av Laspeyres-typen. Når dei rela-
tive prisane på ulike varer og tenester endrar seg, kan
utgiftsmønsteret til forbrukarane endre seg i eit slikt omfang at
det vert naudsynt å ajourføre veginga av dei tilsvarande
utgiftsgruppene, særleg dei underliggjande mengdene, for å sikre
at ho er aktuell.

I medhald av artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1749/96 bør HKPI
utarbeidast slik at han omfatter prisendringar for ei vare eller
teneste som nyleg er vorten viktig.

Denne forordninga bør ikkje innebere at medlemsstatane vert
pålagde å utføre nye statistiske granskingar.

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med
fråsegna frå Utvalet for det statistiske programmet �

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Føremål

Føremålet med denne forordninga er å sikre at HKPI-ane vert
utarbeidde ved hjelp av veging som er påliteleg og aktuell nok til
å kunne nyttast i internasjonale jamføringar.

Artikkel 2

Definisjon

I denne forordninga er «referanseperiode for veging» for ein HKPI
definert som den forbruks- eller utgiftsperioden på tolv månader
som er grunnlaget for utrekninga av den veginga som skal nyttast
til å utarbeide den seinaste HKPI-indeksen. Uttrykket «delindeks»
har den same definisjonen som i kommisjonsforordning (EF)
nr. 2214/96(3).

(1) TEF L 257 av 27.10.1995, s. 1.

(2) TEF L 229 av 10.9.1996, s. 3.

________________

(3) TEF L 296 av 21.11.1996, s. 8.

_________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 340 av 11.12.1997, s. 24, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/1999 av 29. januar 1999 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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Artikkel 3

Minstestandardar for kvaliteten av veging

1. Medlemsstatane skal kvar månad utarbeide HKPI-ar på
grunnlag av veging som speglar utgiftsmønsteret til forbrukarane
i ein referanseperiode for veging som går ut seinast sju år før
føregåande desember månad.

2. Medlemsstatane skal kvart år granske veginga for å sikre
at ho er påliteleg og aktuell nok til å stette jamføringskravet i
artikkel 4 i forordning (EF) nr. 2494/95. Granskinga kan
avgrensast til veginga i delindeksane og hovuddelane deira.

3. Under granskinga skal medlemsstatane kontrollere om det
sidan den aktuelle referanseperioden for veging har skjedd viktige
endringar med omsyn til prisutviklinga i kvar av dei større
indeksdelane i HKPI eller varige marknadsendringar i kvar av
dei større delgruppene.

4. Dersom det kan påvisast at dei endringane som er nemnde
i nr. 3, fører til ei endring i veginga som vil kunne endre HKPI
med meir enn 0,1 prosentpoeng i gjennomsnitt i eit år jamført
med året før, skal medlemsstatane justere veginga i HKPI i
samsvar med dette. Medlemsstatane skal ikkje ha plikt til å ta

omsyn til endringar som skjer i eit tidsrom på to år som går ut i
desember månad før granskinga.

5. Alle justeringar som vert gjorde i medhald av nr. 4, skal
gjennomførast av medlemsstatane seinast i indeksen for januar
månad etter granskingsåret.

Artikkel 4

Kvalitetskontroll

Medlemsstatane skal på oppmoding frå Kommisjonen (Eurostat)
sende han tilstrekkjelege opplysningar om den veginga som er
nytta til å utarbeide HKPI, medrekna opplysningar om kva
referanseperiode for veging som er nytta, om resultatet av den
årlege granskinga og om kva justeringar som er gjorde, slik at det
kan vurderast om føresegnene i denne forordninga vert stetta.

Artikkel 5

Iverksetjing

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord
i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 10. desember 1997.

For Kommisjonen

Yves-Thibault DE SILGUY

Medlem av Kommisjonen

____________


