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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 13/1999
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.

På bakgrunn av Liechtensteins særlige situasjon som et lite
land bør de statistiske krav begrenses for Liechtensteins
vedkommende �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

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

Artikkel 2

Teksten til rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97(2),
rådsforordning (EF) nr. 476/97(3), kommisjonsforordning (EF)
nr. 895/97(4), rådsforordning (EF) nr. 322/97(5), rådsforordning
(EF) nr. 23/97(6), kommisjonsvedtak 97/157/EF, Euratom(7),
kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/96(8), kommisjons-
forordning (EF) nr. 2214/96(9), rådsforordning (EF)
nr. 2223/96(10), kommisjonsvedtak 97/178/EF, Euratom(11),
rådsdirektiv 96/16/EF(12), kommisjonsvedtak 97/80/EF(13) og
rådsforordning (EF) nr. 2467/96(14) 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.

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

2000/EØS/21/01

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 14 av 17.1.1997, s. 1.

(3) EFT L 75 av 15.3.1997, s. 1.

(4) EFT L 128 av 21.5.1997, s. 1.

(5) EFT L 52 av 22.2.1997, s. 1.

(6) EFT L 6 av 10.1.1997, s. 1.

______________________

(7) EFT L 60 av 1.3.1997, s. 63.

(8) EFT L 229 av 10.9.1996, s. 3.

(9) EFT L 296 av 21.11.1996, s. 8.

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

(11) EFT L 75 av 15.3.1997, s. 44.

(12) EFT L 78 av 28.3.1996, s. 27.

(13) EFT L 24 av 25.1.1997, s. 26.

(14) EFT L 335 av 24.12.1996, s. 3.
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VEDLEGG

til EØS-komiteens beslutning nr. 13/1999

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

A. FORRETNINGSSTATISTIKK

1. Nr. 1 (rådsdirektiv 64/475/EF) erstattes med følgende:

�1. 397 R 0058: Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 av 20. desember 1996 om statistikk over
foretaksstrukturer (EFT L 14 av 17.1.1997, s. 1.)

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

a) Island er fritatt for innsending av foreløpige nasjonale resultater eller vurderinger som
fastsatt i vedleggene til denne forordning.

b) Island er fritatt for anvendelse av NACE Rev. 1 for årene 1995 og 1996, og skal i stedet
framlegge data basert på ISIC 1968.

c) Island er fritatt for framlegging av data for følgende enkeltposter:

i) vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 3, årlig statistikk for foretakskjennetegn: kode 12 13 0, 13 12
0, 13 13 1,13 41 1, 15 12 0, 15 13 0, 15 31 0, 16 13 2, 18 12 0,18 15 0, 18 16 0, 20
11 0,

ii) vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 4, flerårig statistikk for foretakskjennetegn: alle poster,

iii) vedlegg 2 avsnitt 7 nr. 2, oppdeling etter størrelsesklasser for resultater før 1997.

d) EFTA-statene skal ikke være bundet av den regionale oppdeling av data fastsatt i denne
forordning.

e) Liechtenstein er fritatt for innsamling av data etter denne forordning, med unntak av
følgende data for næringshovedområde C til K og M til O i standarden for
næringsgruppering innen De europeiske fellesskap (NACE Rev. 1):

� antall foretak (samlet)
� antall lokale enheter (samlet)
� antall ansatte (NACE Rev. 1, tresifret nivå).

Liechtenstein skal framlegge slike data årlig, første gang i 2000 for året 1999.�

2. Nr. 3 (rådsdirektiv 72/221/EØF) oppheves.

3. I nr. 4b (rådsforordning (EØF) nr. 2186/93) skal tilpasning b) lyde:

�Liechtenstein skal iverksette de tiltak som er nødvendige for å etterkomme denne forordning, innen
1. januar 2000.�
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B. STATISTIKK OVER HANDEL MED TREDJESTATER

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

�, endret ved:

� 397 R 0476: Rådsforordning (EF) nr. 476/97 av 13. mars 1997 (EFT L 75 av 15.3.1997, s. 1).�

2. Nr. 9 (kommisjonsforordning (EF) nr. 68/96) erstattes med følgende:

�9. 397 R 0895: 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 (EFT L 128 av 21.5.1997, s. 1).�

C. FORTROLIG BEHANDLING AV STATISTISKE OPPLYSNINGER

1. Overskriften �Fortrolig behandling av statistiske opplysninger� etter nr. 16 endres til �Statistiske
prinsipper og fortrolig behandling av statistiske opplysninger�.

2. Etter nr. 17 (rådsforordning (EØF) nr. 1588/90) skal nytt nr. 17a lyde:

�17a. 397 R 0322: Rådsforordning (EF) nr. 322/97 av 17. februar 1997 om fellesskapsstatistikker
(EFT L 52 av 22.2.1997, s. 1).�

D. DEMOGRAFISK STATISTIKK OG SOSIALSTATISTIKK

Etter nr. 18b (rådsforordning (EF) nr. 2744/95) skal nytt nr. 18c lyde:

�18c.397 R 0023: Rådsforordning (EF) nr. 23/97 av 20. desember 1996 om statistikk over
arbeidskraftkostnadenes nivå og struktur (EFT L 6 av 10.1.1997, s. 1).

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

a) EFTA-statene skal ikke være bundet av den regionale oppdeling av data fastsatt i denne
forordning.

b) Liechtenstein er fritatt for innsamling av data etter denne forordning.

c) Følgende tilføyes i vedlegget i punkt I etter �For Sverige: �.regnskapsåret 1996�:

�For Island: regnskapsåret 1997, forutsatt at det framlegges beregninger for referanseåret
1996.�

d) Følgende tilføyes i vedlegget i punkt II etter �6. For Østerrike: � næringshovedområde I�:

�7. For Island: næringshovedområde H, J, K�.�

E. ØKONOMISK STATISTIKK

1. I nr. 19 (rådsdirektiv 89/130/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

�� 397 D 0157: Kommisjonsvedtak 97/157/EF, Euratom av 12. februar 1997 (EFT L 60 av
1.3.1997, s. 63).�
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2. Etter nr. 19a (rådsforordning (EF) nr. 2494/95) skal nytt nr. 19b til 19e lyde:

�19b. 396 R 1749: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/96 av 9. september 1996 om innledende
gjennomføringstiltak for rådsforordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserte konsumprisindeksar
(EFT L 229 av 10.9.1996, s. 3).

19c. 396 R 2214: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2214/96 av 20. november 1996 om harmoniserte
konsumprisindekser: oversending og formidling av delindekser under HKPI (EFT L 296 av
21.11.1996, s. 8).

19d. 396 R 2223: Rådsforordning (EF) nr. 2223/96 av 25. juni 1996 om det europeiske nasjonal- og
regionalregnskapssystem i Fellesskapet (EFT L 310 av 30.11.1996, s. 1).

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

a) EFTA-statene skal ikke være bundet av den regionale oppdeling av data fastsatt i denne
forordning.

b) Denne forordning får ikke anvendelse for Liechtenstein.

c) Island er fritatt for anvendelse av NACE Rev. 1 for årene 1995 og 1996, og skal i stedet
framlegge data basert på ISIC 1968.

d) I vedlegg B, Unntak for tabellene som skal leveres i forbindelse med spørreskjemaet
�ENS-95� fordelt på land, tilføyes følgende etter nr. 14 (Det forente kongeriket:)

�15. ISLAND

15.1 Unntak for tabeller

Tabell nr. Tabell Unntak Til

1 Hovedstørrelser, kvartalsvis Tilbakeregninger 2005

3 Tabeller etter næring Frist: t + 18 måneder 2005
Tilbakeregning: data for årene
70�72 beregnes ikke på nytt
NACE Rev. 1 fra og med 1997
Tidligere år basert på ISIC 1968

8 Ikke-finansielle kontoer Tilbakeregning: ingen innsending 2005
etter sektor av data for 1995

12 Tabeller etter næring og region Ingen kontoer eller inndeling 2005
etter region

13 Husholdningenes kontoer Ingen kontoer eller inndeling 2005
etter region etter region

15 Tilgangstabell i basispriser inkl.
omregning til kjøperpriser,
A60 x P60

16 Anvendelsestabell i kjøperpriser,
A60 x P60
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Tabell nr. Tabell Unntak Til

17 Symmetrisk kryssløpstabell i
basispriser, P60 x P60, femårlig

18 Symmetrisk kryssløpstabell
for innenlandsk produksjon
i basispriser, P60 x P60, femårlig

19 Symmetrisk kryssløpstabell for
import i basispriser, P60 x P60,
femårlig

20 Kryssklassifisering av fast Ingen inndeling etter næring 2005
realkapital etter næring og
produkt, A31 x Pi3, femårlig

22 Kryssklassifisering av brutto- Ingen inndeling etter produkt 2005
investering i fast realkapital Inndeling etter næring i samsvar
etter næring og produkt, med NACE Rev. 1, tosifret
A31 x P60, femårlig

         �

19e. 397 D 0178: Kommisjonsvedtak 97/178/EF, Euratom 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)
(EFT L 75 av 15.3.1997, s. 44).�

F. JORDBRUKSSTATISTIKK

1. Nr. 21 (rådsdirektiv 72/280/EØF) erstattes med følgende:

�21. 396 L 0016: Rådsdirektiv 96/16/EF av 19. mars 1996 om statistiske granskingar på området
mjølk og mjølkeprodukt (EFT L 78 av 28.3.1996, s. 27).

Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

a) Liechtenstein er fritatt for innsamling av data etter dette direktiv.

b) Island og Norge er fritatt for framlegging av data om forbruk av melk ved driftsenhetene
i henhold til artikkel 1 nr. 2.�

2. Nr. 22 (kommisjonsvedtak 72/356/EØF) erstattes med følgende:

�22. 397 D 0080: Kommisjonsvedtak 97/80/EF av 18. desember 1996 om gjennomførings-
bestemmelser for rådsdirektiv 96/16/EF om statistiske granskingar på området mjølk og
mjølkeprodukt (EFT L 24 av 25.1.1997, s. 26).

Vedtakets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

Liechtenstein er fritatt for innsamling av data etter dette vedtak.�

3. I nr. 23 (rådsforordning (EØF) nr. 571/88 skal nytt strekpunkt lyde:

�� 396 R 2467: Rådsforordning (EF) nr. 2467/96 av 17. desember 1996 (EFT L 335 av 24.12.1996,
s. 3).�
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4. I nr. 23 (rådsforordning (EØF) nr. 571/88) gjøres følgende endringer i tilpasningen:

i) teksten til tilpasning a) skal lyde:

�I artikkel 4 får teksten fra og med ordene �og i den utstrekning de har betydning lokalt�� til
��særskilte driftsformer som definert i samme vedtak� ikke anvendelse.�

ii) Teksten til tilpasning c) oppheves.

iii) Teksten til tilpasning f) skal lyde:

�Liechtenstein skal innen utgangen av 1998 framlegge basisdata omfattet av denne forordning
i henhold til en avtale som skal inngås med Eurostat. En mer detaljert gjennomføring skal
vurderes i forbindelse med innsamling av data i 1999/2000.�
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RÅDSFORORDNING (EF, Euratom) nr. 58/97

av 20. desember 1996

om statistikk over foretaksstrukturer(*)

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(1 ),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2 ),

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

ut fra følgende betraktninger:

1) I sin resolusjon av 14. november 1989 om innenrikshandelen
i forbindelse med det indre marked(4 ), anmodet Rådet
Kommisjonen særlig om å forbedre handelsstatistikken ved
å gjøre den forenlig med Fellesskapets definisjoner og om å
øke, i den grad det er nødvendig, mengden av de opplysninger
som innsendes til De europeiske fellesskaps statistiske
kontor.

2) I vedtak 92/326/EØF(5 ) gjorde Rådet vedtak om iverksetting
av et toårig program for utvikling av europeiske
tjenesteytelsesstatistikker (1992-1993). Programmet
omfatter utarbeiding av harmonisert statistikk på nasjonalt
og regionalt plan, særlig for handel og distribusjon.

3) Ved direktiv 78/660/EØF(6 ) vedtok Rådet tiltak for å bedre
samordningen av nasjonale bestemmelser for visse
selskapsformer om oppstilling og innhold av årsregnskaper
og årsberetninger og verdsettingsmetodene som der
benyttes, samt om dokumentenes offentliggjøring.

4) Fellesskapet har i mellomtiden gjort betydelige framskritt
mot integrasjon. Nye politikker og retningslinjer på

områdene økonomi, konkurranse, sosiale spørsmål, miljø
og foretak krever initiativ og beslutninger som bygger på
pålitelige statistiske opplysninger. De opplysninger som
er tilgjengelige under Fellesskapets gjeldende regelverk eller
i medlemsstatene er utilstrekkelige, mangelfulle eller ikke
tilstrekkelig sammenlignbare til å kunne tjene som et pålitelig
grunnlag for Kommisjonens arbeid.

5) Ved beslutning 93/379/EØF(7 ) vedtok Rådet et flerårig pro-
gram for fellesskapstiltak for å styrke de prioriterte
områdene og for å sikre kontinuitet i og konsolidering av
næringspolitikken, særlig for små og mellomstore bedrifter,
i Fellesskapet. Statistikk er nødvendig for å vurdere
virkningene av de tiltak som treffes med henblikk på å nå
målene fastsatt i nevnte beslutning, særlig statistikk
som er sammenlignbar for foretak innen samtlige sektorer,
statistikk over foretakenes nasjonale og internasjonale
underleveranseforhold samt forbedret statistikk over små
og mellomstore bedrifter. Plikten til å oversende slik
statistikk må ikke innebære urimelige kostnader for små og
mellomstore bedrifter.

6) Ved vedtak 93/464/EØF(8 ) vedtok Rådet et rammeprogram
for prioriterte tiltak på området statistiske opplysninger
1993-1997.

7) Det er behov for statistikk over foretakenes politikk, særlig
når det gjelder forskning, utvikling og nyskaping, miljøvern,
investeringer, øko-industri, turisme og høyteknologinæring.
Fellesskapets utvikling og det indre markeds virkemåte
øker behovet for sammenlignbare opplysninger om
lønnsstruktur, arbeidskraftskostnader og opplæring.

8) Det er behov for fullstendige og pålitelige statistiske
kilder for å sikre en korrekt anvendelse av rådsdirektiv
89/130/EØF, Euratom av 13. februar 1989 om harmoni-
sering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser(9 ).

9) Utarbeidingen av nasjonal- og regionalregnskaper i samsvar
med Det europeiske nasjonalregnskapssystem krever at
det utvikles sammenlignbare, fullstendige og pålitelige
statistiske kilder.

__________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 14 av 17.1.1997, 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.

(1) EFT nr. C 146 av 13.6.1995, s. 6.

(2) EFT nr. C 96 av 1.4.1996, s. 236.

(3) EFT nr. C 236 av 11.9.1995, s. 61.

(4) EFT nr. C 297 av 25.11.1989, s. 2.

(5) EFT nr. L 179 av 1.7.1992, s. 131.

(6) EFT nr. L 222 av 14.8.1978, s. 11. Direktivet sist endret ved direktiv
94/8/EF (EFT nr. L 82 av 25.3.1994, s. 33).

__________________

(7) EFT nr. L 161 av 2.7.1993, s. 68.

(8) EFT nr. L 219 av 28.8.1993, s. 1.

(9) EFT nr. L 49 av 21.2.1989, s. 26.
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10) Det er et behov for regionale indikatorer og regional-
regnskaper.

11) For å utføre de oppgaver den er pålagt i henhold til traktaten,
særlig med hensyn til det indre marked, må Kommisjonen
ha fullstendige, aktuelle, pålitelige og sammenlignbare
opplysninger om strukturen, aktiviteten, konkurranseevnen
og resultatene til foretakene i Fellesskapet.

12) Standardisering er nødvendig for å dekke Fellesskapets
informasjonsbehov når det gjelder økonomisk tilnærming.

13) Foretakene og deres yrkessammenslutninger trenger slike
opplysninger for å forstå sine markeder og kunne
sammenligne sin virksomhet og sine resultater med
konkurrentenes, på regionalt, nasjonalt og internasjonalt
plan.

14) Opprettelsen av felles statistiske standarder som vil gi
mulighet for å utarbeide harmoniserte opplysninger er et
tiltak som kan iverksettes effektivt bare på fellesskapsplan.
Slike standarder vil bli gjennomført i hver medlemsstat
under tilsyn av de organer og institusjoner som har ansvaret
for utarbeiding av offisiell statistikk.

15) Den beste metode for å vurdere strukturen, aktiviteten,
konkurranseevnen og resultatene til  foretakene i
Fellesskapet består i å utarbeide statistikk etter felles
metodologiske prinsipper og felles definisjoner av
kjennetegnene. Det er bare en samordnet utarbeiding av
statistikk som kan gi harmoniserte resultater på en måte
som er tilstrekkelig pålitelig, hurtig, fleksibel og detaljert til
å kunne dekke Kommisjonens og foretakenes behov.

16) Definisjonen av bransjeenheter tilsvarer én eller flere
av foretakets driftsmessige underavdelinger. For at
bransjeenheten skal kunne iakttas, må foretaket ha
et informasjonssystem som for hver bransjeenhet kan
angi eller beregne produksjonsverdi, vareinnsats,
personalkostnader, driftsresultat samt antall sysselsatte og
bruttoinvestering i fast kapital. Bransjeenheter som er
oppført under en bestemt posisjon i standarden for
næringsgruppering innen Det europeiske fellesskap (NACE
Rev. 1), kan produsere produkter utenfor den homogene
gruppe som deres aktiviteter tilhører, på grunn av
bransjeenhetenes sekundære aktiviteter som ikke kan skilles
ut på grunnlag av tilgjengelige regnskapsdokumenter. Det
kan fastslås at foretaket og bransjeenheten er identiske når
det viser seg umulig for et foretak å angi eller beregne
opplysninger om samtlige variabler oppregnet i denne
betraktning for én eller flere driftsmessige underavdelinger.

17) De statistiske opplysninger som utarbeides i  et
fellesskapssystem må ha tilfredsstillende kvalitet, og
kvaliteten samt den innsats den medfører må være
sammenlignbar fra en medlemsstat til en annen. Det er derfor

nødvendig at det i fellesskap bestemmes kriterier som gjør
det mulig å oppfylle disse krav.

18) Det er nødvendig å forenkle administrative framgangsmåter
for foretak, særlig små og mellomstore bedrifter, blant annet
ved å fremme nye teknikker for datainnsamling og
utarbeiding av statistikk. Det kan fremdeles være nødvendig
å innsamle opplysninger som er nødvendige for å utarbeide
statistikk over foretaksstrukturer direkte fra foretakene,
ved bruk av metoder og teknikker som sikrer at de er
fullstendige, pålitelige og aktuelle, uten å påføre de berørte
parter, særlig små og mellomstore bedrifter en belastning
som ikke står i forhold til de resultater som brukerne av
statistikken med rimelighet kan vente.

19) Undertegningen av Generalavtalen om handel med tjenester
(GATS) har skapt et betydelig behov for opplysninger om
størrelsen på de underskriftsberettigedes markeder og deres
andeler i nevnte markeder, med henblikk på forvaltning og
utvikling av avtalen.

20) Det er nødvendig å fastsette en felles rettslig ramme for alle
foretaksstatistikkens aktiviteter og områder, som må
omfatte også aktiviteter og områder det ennå ikke er utviklet
statistikk for.

21) Direktiv 64/475/EØF(1 ) og direktiv 72/221/EØF(2 ), som
hadde som mål å sikre sammenhengende statistiske
opplysninger, har ikke kunnet ta høyde for økonomiske og
tekniske endringer som har oppstått etter at de ble vedtatt,
og bør derfor oppheves.

22) For at reglene om innsamling og behandling av statistiske
opplysninger samt behandling og oversending av resultatene
skal kunne klargjøres ytterligere, er det nødvendig at
Kommisjonen, med bistand av Komiteen for De europeiske
fellesskaps statistiske program nedsatt ved beslutning
89/382/EØF, Euratom(3 ), tillegges myndighet til å vedta
gjennomføringsbestemmelsene til denne forordning �

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formålet med denne forordning er å etablere en felles ramme for
innsamling, utarbeiding, oversending og vurdering av
fellesskapsstatistikk over strukturen, aktiviteten, konkurranse-
evnen og resultatene til foretakene i Fellesskapet.

Artikkel 2

Utarbeidingen av statistikk skal særlig ha som formål å gi en
analyse av
________________

(1) Rådsdirektiv 64/475/EØF av 30. juli 1964 om koordinerte årlige
undersøkelser av investeringer i industrien (EFT nr. L 131 av 13.8.1964,
s. 2193). Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 1985.

(2) Rådsdirektiv 72/221/EØF av 6. juni 1972 om koordinerte årlige
undersøkelser av industrivirksomhet (EFT nr. L 133 av 10.6.1972, s. 57).
Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 1985.

(3) EFT nr. L 181 av 28.6.1989, s. 47.
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i) strukturen til og utviklingen av foretakenes aktiviteter,

ii) de produksjonsfaktorer som benyttes, samt andre elementer
som gjør det mulig å måle foretakenes aktivitet, resultater
og konkurranseevne,

iii) foretakenes og markedenes utvikling regionalt, nasjonalt,
på fellesskapsplan og internasjonalt,

iv) foretakenes politikk,

v) små og mellomstore bedrifter,

vi) bestemte foretakskjennetegn i sammenheng med særlige
grupper av aktiviteter.

Artikkel 3

1. Denne forordning skal dekke alle markedsøkonomiske
aktiviteter i næringshovedområde C-K og M-O i standarden for
næringsgruppering innen De europeiske fellesskap (NACE
Rev. 1).

2. De typer statistiske enheter som er oppført i avsnitt I i
vedlegget til rådsforordning (EØF) nr. 696/93 av 15. mars 1993
om de statistiske enheter til observasjon og analyse av
produksjonssystemet i Fellesskapet(1 ), og som hører under en
av aktivitetene nevnt i nr. 1, skal omfattes av denne forordnings
virkeområde. Bruken av bestemte enheter for utarbeiding av
statistikk skal angis i vedleggene til denne forordning.

Artikkel 4

1. Statistikken som skal utarbeides for områdene nevnt i
artikkel 2, skal grupperes i moduler. Modulene skal bestemmes
i vedleggene til denne forordning.

2. Hver modul skal inneholde følgende opplysninger:

i) de aktiviteter det skal utarbeides statistikk over, valgt
fra dekningsområdet angitt i artikkel 3 nr. 1,

ii) de typer statistiske enheter som skal brukes ved
utarbeidingen av statistikk, valgt fra listen over
statistiske enheter nevnt i artikkel 3 nr. 2,

iii) listen over kjennetegn som det skal utarbeides
statistikk over for områdene oppregnet i artikkel 2,
og referanseperiodene for disse kjennetegnene,

iv) en liste over de statistikker som skal utarbeides for
foretaksdemografi,

v) hyppigheten av utarbeiding av statistikkene, som skal
være årlig eller flerårig. Dersom utarbeidingen er
flerårig, skal den foretas minst hvert tiende år,

vi) tidsplanen med angivelse av de første referanseår for
statistikken som skal utarbeides,

vii) standardene for representativitet og
kvalitetsvurdering,

viii) fristen for innsending av resultatene etter utløpet av
referanseperioden,

ix) den lengste varighet av overgangsperioden som kan
innrømmes.

Artikkel 5

Modulene i denne forordning skal omfatte:

� en fellesmodul for årlige strukturstatistikker, bestemt i
vedlegg 1,

� en detaljmodul for strukturstatistikk for industri, bestemt i
vedlegg 2,

� en detaljmodul for strukturstatistikk for varehandel, bestemt
i vedlegg 3,

� en detaljmodul for strukturstatistikk for bygge- og
anleggsvirksomhet, bestemt i vedlegg 4.

Artikkel 6

1. Medlemsstatene skal framskaffe de nødvendige
opplysninger for observasjon av kjennetegnene i listene oppført
i modulene nevnt i artikkel 5.

2. Medlemsstatene kan på grunnlag av prinsippet om
administrativ forenkling framskaffe de nødvendige opplysninger
ved å kombinere de ulike kildene angitt nedenfor:

� obligatoriske undersøkelser: de juridiske enheter som de
statistiske enhetene som anmodes av medlemsstatene om å
innsende statistiske oppgaver, tilhører eller er sammensatt
av, har plikt til å gi nøyaktige og fullstendige opplysninger
innen de fastsatte frister,

� andre kilder som minst er likeverdige med hensyn til
nøyaktighet og kvalitet,

� statistiske beregningsmetoder, når noen av kjennetegnene
ikke er blitt observert for samtlige enheter.

3. For å redusere byrden til oppgavegiverne skal de nasjonale
myndigheter og fellesskapsmyndigheten, innenfor de grenser og
på de vilkår som er fastsatt av hver medlemsstat og Kommisjonen
på deres respektive ansvarsområder, ha tilgang til kilder for
forvaltningsdata innenfor sine egne offentlige forvaltningers
virkefelt, i den grad disse dataene er nødvendige for å oppfylle
nøyaktighetskravene omhandlet i artikkel 7.

____________________

(1) EFT nr. L 76 av 30.3.1993, s. 1. Forordningen endret ved tiltredelsesakten
av 1994.
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4. Medlemsstatene og Kommisjonen skal på sine respektive
ansvarsområder fremme vilkår for økt bruk av elektronisk
dataoverføring og automatisk databehandling.

Artikkel 7

1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre
at de oversendte opplysninger er representative for
populasjonsstrukturen til de statistiske enheter angitt i vedleggene.

2. Det skal foretas en kvalitetsvurdering ved å sammenligne
fordelene ved tilgjengeligheten av opplysninger med kostnadene
ved innsamling og den byrde som pålegges foretakene, særlig små
foretak.

3. Medlemsstatene skal på anmodning oversende
Kommisjonen alle opplysninger som er nødvendige for
vurderingen nevnt i nr. 2.

Artikkel 8

1. På grunnlag av de innsamlede og vurderte opplysninger
skal medlemsstatene utarbeide sammenlignbare resultater, som
skal følge fordelingen fastsatt for hver modul nevnt i artikkel 5.

2. For at det skal kunne utarbeides fellesskapsaggregater skal
medlemsstatene sørge for å utarbeide nasjonale resultater etter
nivåene i NACE Rev. 1, angitt i modulene i vedleggene eller
bestemt etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13.

Artikkel 9

1. Medlemsstatene skal oversende resultatene nevnt i
artikkel 8, herunder fortrolige opplysninger, til De europeiske
fellesskaps statistikkontor i  samsvar med gjeldende
fellesskapsbestemmelser for oversending av fortrolige statistiske
opplysninger. Nevnte fellesskapsbestemmelser får anvendelse
på behandlingen av resultater i den grad de omfatter fortrolige
opplysninger.

2. Resultatene skal oversendes i et egnet teknisk format, og
innen en frist fra slutten av referanseperioden som fastsettes for
hver modul nevnt i artikkel 5, og som ikke skal overstige
18 måneder. I tillegg skal et lite antall foreløpige, anslåtte resultater
oversendes innen en frist fra slutten av referanseperioden som
fastsettes for hver modul nevnt i artikkel 5, og som ikke skal
overstige ti måneder.

Artikkel 10

Medlemsstatene skal på anmodning oversende Kommisjonen alle
relevante opplysninger om gjennomføringen av denne forordning
i medlemsstatene.

Artikkel 11

1. I overgangsperiodene kan unntak fra bestemmelsene i
vedleggene godtas, i den grad de nasjonale statistikksystemer
krever større tilpasninger.

2. En medlemsstat kan innrømmes ytterligere en
overgangsperiode for utarbeiding av statistikk, når den ikke har
mulighet til å overholde bestemmelsene i denne forordning
på grunn av unntak gitt i henhold til rådsforordning (EØF)
nr. 2186/93 av 22. juli 1993 om fellesskapskoordinering av
opprettelse av foretaksregistre for statistisk bruk(1 ).

3. Forpliktelsene som følger av denne forordning, får full
anvendelse i medlemsstatene senest fra utløpet av
overgangsperioden.

Artikkel 12

Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13
vedta gjennomføringsreglene for denne forordning, herunder tiltak
for tilpasning til den økonomiske og tekniske utvikling når det
gjelder innsamling og statistisk behandling av opplysninger samt
behandling og oversending av resultatene, idet det tas hensyn til
prinsippet om at nytten av tiltakene skal oppveie kostnadene,
og forutsatt at gjennomføringen av dem ikke krever betydelig
flere ressurser for verken medlemsstatene eller foretakene i forhold
til denne forordnings opprinnelige bestemmelser, særlig:

i) ajourføring av listen over kjennetegn, statistikk over
foretaksdemografi og foreløpige resultater, i den utstrekning
slik ajourføring etter en kvantitativ vurdering ikke innebærer
en økning i antallet enheter som er observert eller en urimelig
byrde for enhetene i forhold til de forventede resultater
(artikkel 4 og 9),

ii) hyppigheten av utarbeiding av statistikk (artikkel 4),

iii) definisjonene av kjennetegnene og deres relevans for visse
aktiviteter (artikkel 4),

iv) definisjonen av referanseperioden (artikkel 4),

v) det første referanseår for utarbeiding av foreløpige resultater
(artikkel 9),

vi) kriteriene for kvalitetsvurdering (artikkel 7),

vii) fordelingen av resultatene, særlig klassifiseringen som skal
benyttes, og kombinasjonene av størrelsesklasser
(artikkel 8),

viii) det egnede tekniske format for oversending av resultatene
(artikkel 9),

ix) ajourføring av fristene for oversending av opplysninger
(artikkel 9),

__________________

(1) EFT nr. L 196 av 5.8.1993, s. 1.
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x) overgangsperioden og unntak fra bestemmelsene i denne
forordning som er gitt i nevnte periode (artikkel 11).

Artikkel 13

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for det statistiske
program, nedsatt ved beslutning 89/382/EØF, Euratom.

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

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

Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen tre måneder
etter at forslaget ble framlagt, skal Kommisjonen vedta de
foreslåtte tiltakene.

Artikkel 14

1. Kommisjonen skal innen tre år fra tidspunktet for denne
forordnings ikrafttredelse og deretter hvert tredje år framlegge en
rapport for Europaparlamentet og Rådet om statistikkene
utarbeidet i henhold til denne forordning, særlig om deres kvalitet
og byrden for foretakene.

2. I rapportene nevnt i nr. 1 skal Kommisjonen foreslå de
endringer den anser nødvendige.

Artikkel 15

Direktiv 64/475/EØF og 72/221/EØF opphører å gjelde etter at
alle opplysninger for referanseåret 1994 er oversendt.

Artikkel 16

Denne forordning trer i kraft den tjuende dag 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, 20. desember 1996.

For Rådet

S. BARRETT

Formann

_________



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 11.5.2000

 00

Nr.21/12

VEDLEGG I

FELLESMODUL FOR ÅRLIGE STRUKTURSTATISTIKKER

Avsnitt 1

Formål

Formålet med dette vedlegg er å etablere en felles ramme for innsamling, utarbeiding, oversending og
vurdering av fellesskapsstatistikker over strukturen, aktiviteten, konkurranseevnen og resultatene til
foretak i Fellesskapet.

Avsnitt 2

Dekningsområde

De statistikker som skal utarbeides, gjelder de områder som er nevnt i artikkel 2 i), ii) og iii) i denne
forordning, særlig analysen av verdiøkningen og dens hovedelementer.

Avsnitt 3

Virkeområde

1. Det skal utarbeides statistikker for de aktiviteter som er oppført i avsnitt 9.
2. Det skal foretas forundersøkelser for de aktiviteter som er oppført i avsnitt 10.

Avsnitt 4

Kjennetegn

1.  Listene over kjennetegn oppført nedenfor viser for hvilke typer statistiske enheter det skal utarbeides
statistikker, der dette er relevant.

2. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 i denne forordning fastsette
betegnelsene på de kjennetegn som det skal utarbeides statistikker for, i sammenheng med aktivitetene
i avsnitt J i NACE Rev. 1, og som mest tilsvarer dem oppført i nr. 3-5.

3. Årlige demografiske statistikker:

Kode Betegnelse  Merknad

11 11 0  Antall foretak
11 21 0  Antall lokale enheter

4. Foretakskjennetegn som det skal utarbeides årlige statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

12 11 0 Omsetning
12 12 0 Produksjonsverdi
12 14 0 Verdiøkning i grunnpriser
12 15 0 Verdiøkning i faktorverdi
13 31 0 Personalkostnader
13 11 0 Samlet antall varekjøp og tjenesteytelser  Innberetning frivillig
13 12 0 Kjøp av varer og tjenester for videresalg i uendret stand
15 11 0 Bruttoinvesteringer i materielle anleggsaktiva
16 11 0 Antall ansatte
16 13 0 Antall lønnstakere
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5. Kjennetegn som det skal utarbeides årlige regionale statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

13 32 0 Lønninger
15 11 0 Bruttoinvesteringer i materielle anleggsaktiva  Frivillig
16 11 0 Antall ansatte

6. Det skal foretas forundersøkelser for de kjennetegn som er oppført i avsnitt 10.

Avsnitt 5

Første referanseår

Første referanseår som det skal utarbeides statistikker for, er kalenderåret 1995.

Avsnitt 6

Rapport om statistikkenes kvalitet

For hvert av kjennetegnene oppført i avsnitt 4 nr. 4 skal medlemsstatene angi nøyaktighetsgraden i form
av et konfidensintervall på 95 %, som Kommisjonen skal inkludere i rapporten fastsatt i artikkel 14 i
denne forordning, idet den tar hensyn til anvendelsen av nevnte artikkel i den enkelte medlemsstat.

Avsnitt 7

Utarbeiding av resultater

1. Resultatene skal oppdeles på de næringsgrupper som er oppført i avsnitt 9.

2. Visse resultater skal dessuten oppdeles etter størrelsesklasse for hver gruppe i avsnitt C-G i NACE
Rev. 1, og på de næringsgrupper som er oppført i avsnitt 9 for de øvrige avsnitt.

3. De regionale statistikkresultatene skal fordeles på tosifret nivå i NACE Rev. 1 (næring) og på
nivå II i nomenklaturen over regionale statistikkenheter (NUTS).

Avsnitt 8

Oversending av resultater

1. Resultatene skal oversendes innen 18 måneder fra utløpet av referanseperiodens kalenderår.

2. Foreløpige nasjonale resultater eller vurderinger oversendes innen ti måneder fra utløpet av
referanseperiodens kalenderår for de foretaksstatistikker som er utarbeidet for følgende kjennetegn:

12 11 0 (omsetning)
16 11 0 (antall ansatte).

Disse foreløpige resultatene skal oppdeles på tresifret nivå i NACE Rev. 1 (næringshovedgruppe),
med unntak av avsnitt H, I, J og K i NACE Rev. 1, der de skal oppdeles etter næringsgruppene
fastsatt i avsnitt 9.
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Avsnitt 9

Næringsgrupper

Næringsgruppene angitt nedenfor viser til NACE Rev. 1-standarden.

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE C, D, E og F

Bergverksdrift og utvinning, produksjon, elektrisitets-, gass- og vannforsyning, bygge- og
anleggsvirksomhet.

For å gjøre det mulig å utarbeide statistikker på fellesskapsplan, skal medlemsstatene oversende nasjonale
resultater oppdelt på næringsgruppene i NACE Rev. 1.

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE G

Engros- og detaljhandel, reparasjon av motorvogner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk.

For å gjøre det mulig å utarbeide statistikker på fellesskapsplan, skal medlemsstatene oversende nasjonale
resultater fordelt på næringsgruppene i NACE Rev. 1.

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE H:

Hotell- og restaurantvirksomhet

55.1 + 55.2 «Hotellvirksomhet» + «Drift av campingplasser og overnatting ellers»

55.3 + 55.4 + 55.5 «Restaurantvirksomhet» + «Drift av barer» + «Kantine- og cateringvirksomhet»

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE I:

Transport, lagring og kommunikasjon

60.1 Jernbanetransport

60.21 + 60.22 + 60.23 «Annen landtransport» med unntak av «Godstransport på vei»

60.24 Godstransport på vei

60.3 Rørtransport

61.1 Sjøfart og kysttrafikk

61.2 Transport på elver og innsjøer

62 Lufttransport

63.1 + 63.2 + 63.4 «Andre tjenester tilknyttet transport» med unntak av «reisebyrå-, turistkontor-
og reisearrangørvirksomhet»

63.3 «Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangørvirksomhet»

64.11 Nasjonale posttjenester

64.12 Budtjenester ellers
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64.2 Telekommunikasjoner

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE J:

Finansiell tjenesteyting

65.11 Sentralbankvirksomhet

65.12 Bankvirksomhet ellers

66.01 Livsforsikring

66.03 Skadeforsikring

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE K:

Omsetning og drift av fast eiendom, utleie og forretningsmessig tjenesteyting

70 Omsetning og drift av fast eiendom

71.1 + 71.2 «Bilutleie» og «Utleie av annet transportmateriell»

71.3 Utleie av andre maskiner og utstyr

71.4 Utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk

72 Databehandlingsvirksomhet

73 Forskning og utviklingsarbeid

74.11 + 74.12 + «Juridisk tjenesteyting» + «Regnskap, revisjon og skatterådgivning» +
«Bedriftsrådgivning» + «Management-Holdingselskaper»

74.13 Markeds- og opinionsundersøkelser

74.2 + 74.3 «Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet» + «Teknisk testing og
analyse»

74.4 Annonse- og reklamevirksomhet

74.5 Formidling og utleie av arbeidskraft

74.6 Etterforsking og vakttjeneste

74.7 Rengjøringsvirksomhet

74.8 Forretningsmessig tjenesteyting ellers

74.14 + 74.15
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Avsnitt 10

Rapporter og forundersøkelser

1. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen en rapport om definisjonen av, strukturen til og
tilgjengeligheten av opplysningene om statistiske enheter som er klassifisert i
næringshovedgruppe 652, næringsgruppe 6602, næring 67 og næringshovedområde M-O i NACE
Rev. 1. Kommisjonen skal etter framgangsmåten i artikkel 13 i denne forordning vedta en rekke
forundersøkelser, som skal gjennomføres av medlemsstatene senest for referanseåret 1998.
Forundersøkelsene skal gjennomføres med henblikk på å vurdere om det er mulig å innsamle de
nødvendige opplysninger for utarbeiding av resultatene for disse aktivitetene, ut fra en avveining
mellom fordelene ved å ha tilgang til opplysningene og kostnadene ved innsamlingen og den byrde
som pålegges foretakene.

2. For de aktiviteter som er oppført i avsnitt 9 skal medlemsstatene framlegge en rapport for
Kommisjonen om tilgjengeligheten av de opplysninger som er nødvendige for å utarbeide resultatene
for følgende kjennetegn:

Kode Betegnelse Merknad

12 18 0 Finansielt overskudd Gjelder bare juridiske
personer

14 11 0 Omsetning fra levering av varer og tjenester innenfor
Fellesskapet

14 12 0 Omsetning fra eksport av varer og tjenester utenfor
Fellesskapet

14 21 0 Kjøp av varer og tjenester innenfor Fellesskapet
14 22 0 Import av varer og tjenester utenfor Fellesskapet
15 11 0 Bruttoinvesteringer i materielle anleggsaktiva  Etter region

Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 i denne forordning vedta en rekke
forundersøkelser for disse kjennetegnene, som skal gjennomføres av medlemsstatene senest for
referanseåret 1998. Forundersøkelsene skal gjennomføres med henblikk på å vurdere om det er
mulig å innsamle de nødvendige opplysninger for utarbeiding av resultatene for disse aktivitetene,
ut fra en avveining mellom fordelene ved å ha tilgang til opplysningene og kostnadene ved innsamlingen
og den byrde som pålegges foretakene.

3. For næringshovedområde G-K i NACE Rev. 1. skal medlemsstatene framlegge en rapport for
Kommisjonen om tilgjengeligheten av de opplysninger som er nødvendige for oppdeling av resultatene
etter kriteriet om majoritetskontroll utøvd av et ikke-hjemmehørende foretak, i samsvar med
definisjonene i GATS. Kommisjonen skal for denne oppdelingen, etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 13 i denne forordning, vedta en rekke forundersøkelser som skal gjennomføres av
medlemsstatene senest for referanseåret 1998. Forundersøkelsene skal gjennomføres med henblikk
på å vurdere om det er mulig å innsamle de nødvendige opplysninger for utarbeiding av resultatene
for oppdelingen, ut fra en avveining mellom fordelene ved å ha tilgang til opplysningene og kostnadene
ved innsamlingen og den byrde som pålegges foretakene.

4. Kommisjonen skal underrette Rådet om mulighetene for å utarbeide statistikker for de aktiviteter,
kjennetegn og oppdelinger som er nevnt i nr. 1, 2 og 3, og skal samtidig framlegge en rekommandasjon
om noen eller samtlige av aktivitetene, kjennetegnene eller oppdelingene skal tilføyes på listene i
avsnitt 4, 7 og 9.

Avsnitt 11

Overgangsperiode

For fellesmodulen definert i dette vedlegg skal overgangsperioden ikke overstige fire år, regnet fra det
første referanseår for utarbeiding av statistikkene nevnt i avsnitt 5.
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VEDLEGG 2

DETALJMODUL FOR STRUKTURSTATISTIKK FOR INDUSTRI

Avsnitt 1

Formål

Formålet med dette vedlegg er å etablere en felles ramme for innsamling, utarbeiding, oversending og
vurdering av fellesskapsstatistikker over industrisektorens struktur, aktivitet, konkurranseevne og
resultater.

Avsnitt 2

Dekningsområde

De statistikker som skal utarbeides, gjelder de områder som er nevnt i artikkel 2 i), ii), iii), iv) og v) i denne
forordning, særlig:

� en hovedliste over statistikker til bruk for en detaljert analyse av industrivirksomhetenes struktur,
aktivitet, resultater og konkurranseevne,

� en supplerende liste over statistikker til bruk for undersøkelse av særskilte emner.

Avsnitt 3

Virkeområde

Det skal utarbeides statistikker for alle aktiviteter under næringshovedområde C, D og E i NACE Rev. 1.
Nevnte næringshovedområder omfatter bergverksdrift og utvinning (C), industri (D) samt elektrisitets-,
gass- og vannforsyning (E). Foretaksstatistikkene gjelder populasjonen av alle foretak som er klassifisert
etter hovedaktivitet under næringshovedområde C, D og E.

Avsnitt 4

Kjennetegn

1. Listene over kjennetegn og statistikker angitt nedenfor viser, der det er relevant, hvilke typer
statistiske enheter det skal utarbeides statistikker for, og om de skal utarbeides årlig eller med flere
års mellomrom. Statistikker og kjennetegn i kursiv er oppført også på listene i fellesmodulen.

2. Årlige demografiske statistikker:

Kode Betegnelse Merknad

11 11 0  Antall foretak
11 12 0  Antall nystartede foretak
11 13 0  Antall opphørte foretak
11 21 0  Antall lokale enheter
11 31 0  Antall bransjeenheter
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3. Foretakskjennetegn som det skal utarbeides årlige statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

12 11 0 Omsetning
12 12 0 Produksjonsverdi
12 13 0 Bruttoavanse på varer til videresalg
12 14 0 Verdiøkning i grunnpriser Innberetning frivillig
12 15 0 Verdiøkning i faktorverdi
12 17 0 Brutto driftsresultat
13 11 0 Samlet kjøp av varer og tjenester
13 12 0 Kjøp av varer og tjenester med henblikk på

videresalg i uendret stand
13 13 1 Utgifter til avlønning av vikarer
13 21 3 Endringer i beholdninger av ferdige produkter og

produkter under produksjon, framstilt av enheten selv
13 32 0 Lønninger
13 33 0 Kostnader til trygd
13 41 1 Utgifter til langtidsleie og til operasjonell leasing
15 12 0 Bruttoinvesteringer i fast eiendom
15 13 0 Bruttoinvesteringer i eksisterende bygninger
15 14 0 Bruttoinvesteringer i oppføring og ombygging av

bygninger
15 15 0 Bruttoinvesteringer i maskiner og utstyr
15 21 0 Salg av materielle anleggsaktiva
15 31 0 Verdi av materielle anleggsaktiva ervervet ved

finansiell leasing
16 11 0 Antall ansatte
16 13 0 Antall lønnstakere
16 13 1 Antall deltidslønnstakere
16 13 2 Antall lærlinger
16 14 0 Antall lønnstakere i fulltidsekvivalenter
16 15 0 Antall arbeidstimer utført av lønnstakere
18 11 0 Omsetning fra hovedaktiviteten på firesifret nivå i

NACE Rev. 1
18 12 0 Omsetning fra industriaktiviteter
18 15 0 Omsetning fra tjenester
18 16 0 Omsetning fra handels- og formidlingsvirksomhet
20 11 0 Kjøp av energiprodukter (verdi) Med unntak av

næringshovedområde E
21 11 0 Investeringer i utstyr og anlegg til forurensnings

kontroll og hjelpemidler til forurensningsbekjempelse
(hovedsakelig «end-of-line»-utstyr)(*)

22 11 0 Samlede utgifter til intern FoU(*)
22 12 0 Samlet personale innen FoU(*)

(*) Dersom samlet omsetning og antall ansatte i en næring i næringshovedområde C-E i NACE Rev. 1 i en medlemsstat normalt
utgjør mindre enn 1 % av det samlede tall for Fellesskapet, skal de opplysninger til bruk for utarbeiding av statistikker som
gjelder kjennetegn 21 11 0, 22 11 0 og 22 12 0 ikke nødvendigvis innsamles i henhold til denne forordning.

Dersom det er nødvendig av hensyn til Fellesskapets politikk, kan Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13
i denne forordning anmode om en ad hoc-innsamling av disse opplysningene.
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4. Foretakskjennetegn som det skal utarbeides flerårige statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

15 42 0 Bruttoinvesteringer i konsesjoner, patenter, lisenser,
varemerker og lignende rettigheter

15 44 1 Investeringer i innkjøpt programvare
15 44 2 Investeringer i programvare produsert av enheten Frivillig
16 13 5 Antall hjemmearbeidende Næring 17/18/19/21/22/25/

28/31/32/36
20 21 0 Kjøp av steinkull (verdi) Unntatt næringshovedområde E
20 22 0 Kjøp av koks (verdi) Unntatt næringshovedområde E
20 23 0 Kjøp av briketter (verdi) Unntatt næringshovedområde E
20 24 0 Kjøp av gassolje (verdi) Unntatt næringshovedområde E
20 25 0 Kjøp av tungolje (verdi) Unntatt næringshovedområde E
20 26 0 Kjøp av andre petroleumsprodukter (verdi) Unntatt næringshovedområde E
20 27 0 Kjøp av naturgass (verdi) Unntatt næringshovedområde E
20 28 0 Kjøp av brennstoff (verdi) Unntatt næringshovedområde E
20 29 0 Kjøp av energi fra fornybare kilder (verdi) Unntatt næringshovedområde E
20 30 0 Kjøp av varme (verdi) Unntatt næringshovedområde E
20 31 0 Kjøp av elektrisitet (verdi) Unntatt næringshovedområde E
23 11 0 Betalinger til underleverandører

5. Kjennetegn som det skal utarbeides årlige regionale statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

13 32 0 Lønninger
15 11 0 Bruttoinvesteringer i materielle anleggsaktiva
16 11 0 Antall ansatte

6. Kjennetegn for bransjeenheter som det skal utarbeides årlige statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

12 11 0 Omsetning
12 12 0 Produksjonsverdi
13 32 0 Lønninger
15 11 0 Bruttoinvesteringer i materielle anleggsaktiva
16 11 0 Antall ansatte

7. Det skal foretas forundersøkelser for de kjennetegn som er oppført i avsnitt 9.

Avsnitt 5

Første referanseår

1. Første referanseår som det skal utarbeides årlige statistikker for, er kalenderåret 1995. De første
referanseår for de statistikker som skal utarbeides med flere års mellomrom, er angitt nedenfor for
de koder som kjennetegnene er oppført under.

Kalenderåret 1997: Kode 2 0 21 0-20 31 0
15 42 0, 15 44 1 og 15 44 2

Kalenderåret 1999: Kode 23 11 0

Kalenderåret 2000: Kode 16 13 5.
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2. Flerårige statistikker skal utarbeides minst hvert femte år.

Avsnitt 6

Rapport om statistikkenes kvalitet

For hvert nøkkelkjennetegn skal medlemsstatene angi nøyaktighetsgraden i form av et konfidensintervall
på 95 %, som Kommisjonen skal inkludere i rapporten fastsatt i artikkel 14 i denne forordning, idet den
tar hensyn til anvendelsen av artikkelen i den enkelte medlemsstat. Kommisjonen skal bestemme
nøkkelkjennetegnene etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 i denne forordning.

Avsnitt 7

Utarbeiding av resultater

1. Resultatene skal oppdeles på firesifret nivå i NACE Rev. 1 (næringsgruppe).

2. Visse resultater skal dessuten oppdeles etter størrelsesklasse og på tresifret nivå i NACE Rev. 1
(næringshovedgruppe).

3. Visse resultater skal dessuten oppdeles mellom foretak innen offentlig og privat sektor og på
tresifret nivå i NACE Rev. 1 (næringshovedgruppe).

4. Resultatene for statistikkene utarbeidet for bransjeenheter skal oppdeles på firesifret nivå i NACE
Rev. 1 (næringsgruppe).

5. Resultatene for regionale statistikker skal oppdeles på både tosifret nivå i NACE Rev. 1 (næring) og
på nivå II i nomenklaturen over regionale statistikkenheter (NUTS).

6. Resultatene for kjennetegn 21 11 0 som gjelder investeringer i miljøvern, skal utarbeides for følgende
foretaksgrupper i NACE Rev. 1:

Næringshovedområde C
Næringsområde DA
Næringsområde DB + DC
Næringsområde DD
Næringsområde DE
Næringsområde DF
Næringsområde DG + DH
Næringsområde DI
Næring 27
Næring 28
Næringsområde DK + DL + DM + DN
Næring 40
Næring 41.

Avsnitt 8

Oversending av resultater

Resultatene skal oversendes innen 18 måneder fra utløpet av referanseperiodens kalenderår.
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Foreløpige nasjonale resultater eller vurderinger skal oversendes innen ti måneder fra utløpet av
referanseperiodens kalenderår for de foretaksstatistikker som er nevnt i avsnitt 4 nr. 3, og som er utarbeidet
for følgende kjennetegn:

Kode: 11 11 0 (antall foretak)
12 11 0 (omsetning)
12 12 0 (produksjonsverdi)
13 11 0 (samlet kjøp av varer og tjenester)
13 32 0 (lønninger)
15 11 0 (bruttoinvesteringer i materielle anleggsaktiva)
16 11 0 (antall ansatte).

Nevnte foreløpige resultater skal oppdeles på tresifret nivå i NACE Rev. 1 (næringshovedgruppe).

Avsnitt 9

Rapporter og forundersøkelser

Medlemsstatene skal oversende til Kommisjonen en rapport om tilgjengeligheten av de opplysninger
som er nødvendige for utarbeiding av resultater for følgende kjennetegn:

 Kode Betegnelse Merknad

12 16 0 Primært driftsresultat Gjelder bare juridiske personer
12 18 0 Finansielt overskudd Gjelder bare juridiske personer
12 19 0 Ordinært bruttoresultat Gjelder bare juridiske personer
12 20 0 Årets resultat Gjelder bare juridiske personer
14 11 0 Omsetning fra levering av varer og tjenester

innenfor Fellesskapet
14 12 0 Omsetning fra eksport av varer og tjenester

utenfor Fellesskapet
14 21 0 Kjøp av varer og tjenester innenfor Fellesskapet
14 22 0 Import av varer og tjenester utenfor Fellesskapet
15 43 0 Markedsføringskostnader
15 61 0 Kjøp av aksjer og kapitalinteresser  Gjelder bare juridiske personer
15 62 0 Salg av aksjer og kapitalinteresser  Gjelder bare juridiske personer
21 12 0 Investeringer i utstyr og anlegg i forbindelse med

renere teknologi («integrert teknologi»)
21 14 0 Samlede løpende kostnader for miljøvern
23 12 0 Inntekter fra underleveranser

Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 i denne forordning vedta en rekke
forundersøkelser for disse kjennetegnene, som skal gjennomføres av medlemsstatene senest for referanseåret
1998. Forundersøkelsene skal gjennomføres med henblikk på å vurdere om det er mulig å innsamle de
nødvendige opplysninger for utarbeiding av resultatene for disse kjennetegnene, ut fra en avveining
mellom fordelene ved å ha tilgang til opplysningene og kostnadene ved innsamlingen og den byrde som
pålegges foretakene. Kommisjonen skal underrette Rådet om mulighetene for å utarbeide statistikker for
kjennetegnene, og skal vedlegge en rekommandasjon om noen eller samtlige av kjennetegnene skal tilføyes
på listene i avsnitt 4.

Avsnitt 10

Overgangsperiode

For detaljmodulen bestemt i dette vedlegg skal overgangsperioden ikke overstige fire år, regnet fra første
referanseår for utarbeiding av statistikkene nevnt i avsnitt 5.
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VEDLEGG 3

DETALJMODUL FOR STRUKTURSTATISTIKK FOR VAREHANDEL

Avsnitt 1

Formål

Formålet med dette vedlegg er å etablere en felles ramme for innsamling, utarbeiding, oversending og
vurdering av fellesskapsstatistikker over strukturen, aktiviteten, konkurranseevnen og resultatene til
sektoren for varehandel.

Avsnitt 2

Dekningsområde

De statistikker som skal utarbeides, gjelder de områder som er nevnt i artikkel 2 i), ii), iii) og vi) i denne
forordning, særlig:

� strukturen i handelsnettet og dens utvikling,

� handelsaktiviteten og salgsformer, samt leverings- og salgsmønstre.

Avsnitt 3

Virkeområde

1. Det skal utarbeides statistikker for alle aktiviteter under næringshovedområde G i NACE Rev. 1.
Nevnte næringshovedområde omfatter engros- og detaljhandel, reparasjon av motorvogner,
husholdningsvarer og varer til personlig bruk. Foretaksstatistikkene gjelder populasjonen av samtlige
foretak hvis hovedaktivitet er klassifisert i næringshovedområde G.

2. Dersom samlet omsetning og antall ansatte i en næring i næringshovedområde G i NACE Rev. 1 i en
medlemsstat normalt utgjør mindre enn 1 % av det samlede tall for Fellesskapet, skal de opplysninger
i dette vedlegg som ikke er nevnt i vedlegg 1, ikke nødvendigvis innsamles i henhold til denne
forordning.

3. Dersom det er nødvendig av hensyn til Fellesskapets politikk, kan Kommisjonen etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 13 i denne forordning anmode om en ad hoc-innsamling av opplysningene nevnt
i nr. 2.

Avsnitt 4

Kjennetegn

1. Listene over kjennetegn og statistikker angitt nedenfor viser, der det er relevant, hvilke typer
statistiske enheter det skal utarbeides statistikker for, og om de skal utarbeides årlig eller med flere
års mellomrom. Statistikker og kjennetegn i kursiv er oppført også på listene i fellesmodulen.

2. Årlige demografiske statistikker:

Kode Betegnelse Merknad

Demografiske opplysninger
11 11 0 Antall foretak
11 21 0 Antall lokale enheter
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3. Foretakskjennetegn som det skal utarbeides årlige statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

Regnskapsdata
 12 11 0 Omsetning
12 12 0 Produksjonsverdi
12 13 0 Bruttoavanse på varer til videresalg
12 14 0 Verdiøkning i grunnpriser  Frivillig
12 15 0 Verdiøkning i faktorverdi
12 17 0 Brutto driftsresultat
13 11 0 Samlet kjøp av varer og tjenester
13 12 0 Kjøp av varer og tjenester med henblikk på

videresalg i uendret stand
13 21 0 Endringer i beholdninger av varer og tjenester
13 21 1 Endringer i beholdninger av varer og tjenester kjøpt

for videresalg i uendret stand
13 31 0 Personalkostnader
13 32 0 Lønninger

Data om kapitalbeholdninger
15 11 0 Bruttoinvesteringer i materielle anleggsaktiva
15 12 0 Bruttoinvesteringer i fast eiendom
15 13 0 Bruttoinvesteringer i eksisterende bygninger
15 14 0 Bruttoinvesteringer i oppføring og ombygging av

bygninger
15 15 0 Bruttoinvesteringer i maskiner og utstyr
15 21 0 Salg av materielle anleggsaktiva
15 31 0 Verdi av materielle anleggsaktiva ervervet ved

finansiell leasing

Data om sysselsetting
16 11 0 Antall ansatte
16 13 0 Antall lønnstakere
16 31 1 Antall deltidslønnstakere

Fordeling av omsetning etter aktivitetstype
18 10 0 Omsetning fra jordbruk, skogbruk, fiskeri og

industrivirksomhet
18 13 0 Omsetning fra virksomhet innen kjøp og videresalg
18 14 0 Omsetning fra formidlingsvirksomhet
18 15 0 Omsetning fra tjenester

4. Foretakskjennetegn som det skal utarbeides flerårige statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

                            Opplysninger om andre driftskostnader enn
personalkostnader

13 41 0 Driftskostnader knyttet til bygninger og utstyr  Frivillig
13 42 0 Salgskostnader  Frivillig
13 43 0 Andre driftskostnader  Frivillig

Opplysninger om foretaks handelsformer  Bare for næring 52
 17 32 0  Antall detaljforretninger
17 33 0  Kategori salgsareal for detaljforretninger
17 34 0  Antall faste markedsboder og eller -disker
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 Kode Betegnelse Merknad

Fordeling av omsetning etter produkttype
18 21 0 Fordeling av omsetning etter produkttype (etter

næringshovedområde G i CPA)

Opplysninger om leverandørkategorier og
kundekategorier
Prosentandel av omsetning etter kundekategori, Bare for næring 52
særskilt:

25 11 1 Videreforhandlere: detaljister Frivillig
25 11 2 Profesjonelle brukere (grossister, andre) Frivillig
25 11 3 Sluttforbrukere (detaljhandel) Frivillig

Prosentandel av kjøp etter leverandørkategori, Bare for næring 52
særskilt:

 25 21 1 Grossister, innkjøpsgrupper Frivillig
 25 21 2 Produsenter Frivillig

5. Kjennetegn som det skal utarbeides årlige regionale statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

13 32 0  Lønninger
15 11 0  Bruttoinvesteringer i materielle anleggsaktiva  Frivillig
16 11 0  Antall ansatte

6. Kjennetegn som det skal utarbeides flerårige regionale statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

Regnskapsdata
12 11 0 Omsetning Bare næring 50 og 52

Opplysninger om foretaks handelsformer
17 33 1  Salgsareal Bare næring 52

7. Det skal gjennomføres forundersøkelser for de kjennetegn som er oppført i avsnitt 9.

Avsnitt 5

Første referanseår

1. Første referanseår som det skal utarbeides årlige statistikker for, er kalenderåret 1995. De første
referanseår for de statistikker som skal utarbeides med flere års mellomrom, er bestemt nedenfor for
hver næring i NACE Rev. 1 som det skal innsamles opplysninger for, og for flerårige regionale
statistikker:

Næring 52: 1997
Næring 51: 1998
Regionale statistikker: 1999
Næring 50: 2000.

2. Den flerårige frekvens er fem år.
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Avsnitt 6

Rapport om statistikkenes kvalitet

For hvert nøkkelkjennetegn skal medlemsstatene angi nøyaktighetsgraden i form av et konfidensintervall
på 95 %, som Kommisjonen skal inkludere i rapporten fastsatt i artikkel 14 i denne forordning, idet den
tar hensyn til anvendelsen av nevnte artikkel i hver medlemsstat. Kommisjonen skal bestemme
nøkkelkjennetegnene etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 i denne forordning.

Avsnitt 7

Utarbeiding av resultater

1. For at det skal kunne utarbeides fellesskapsaggregater, skal medlemsstatene framlegge nasjonale
delresultater fordelt etter næringsgruppene i NACE Rev. 1.

2. Visse resultater skal dessuten fordeles etter størrelsesklasse for hver næringshovedgruppe i NACE
Rev. 1.

3. De regionale statistikkene skal oppdeles på både tresifret nivå i NACE Rev. 1 (næringshovedgruppe)
og på nivå II i nomenklaturen over regionale statistikkenheter (NUTS).

4. Dekningen for regionale statistikker som skal utarbeides på flerårig grunnlag, tilsvarer populasjonen
av alle lokale enheter hvis hovedaktivitet er klassifisert i næringshovedområde G. Dekningen kan
imidlertid begrenses til lokale enheter som tilhører foretak klassifisert i næringshovedområde G i
NACE Rev. 1, dersom denne populasjonen utgjør mer enn 95 % av den samlede dekning. Dette
forholdstallet skal beregnes ved hjelp av de sysselsettingskjennetegn som finnes i foretaksregistret.

Avsnitt 8

Oversending av resultater

1. Resultatene skal oversendes innen 18 måneder fra utløpet av referanseperiodens kalenderår.

2. Foreløpige nasjonale resultater eller vurderinger skal oversendes innen ti måneder fra utløpet av
referanseperiodens kalenderår for de foretaksstatistikker som er utarbeidet for følgende kjennetegn:

12 11 0 (omsetning)
16 11 0 (antall ansatte).

Disse foreløpige resultatene skal oppdeles på tresifret nivå i NACE Rev. 1 (næringshovedgruppe).
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Avsnitt 9

Rapporter og forundersøkelser

Medlemsstatene skal oversende til Kommisjonen en rapport om tilgjengeligheten av de opplysninger
som er nødvendige for utarbeiding av resultater for følgende kjennetegn:

Kode Betegnelse Merknad

12 18 0 Finansielt overskudd Gjelder bare juridiske personer
13 41 0 Driftskostnader knyttet til bygninger og utstyr
13 42 0 Salgskostnader
13 43 0 Andre driftskostnader
14 11 0 Omsetning fra levering av varer og tjenester

innenfor Fellesskapet
14 12 0 Omsetning fra eksport av varer og tjenester utenfor

Fellesskapet
14 21 0 Kjøp av varer og tjenester innenfor Fellesskapet
14 22 0 Import av varer og tjenester utenfor Fellesskapet
15 11 0 Bruttoinvesteringer i materielle anleggsaktiva  Etter region
15 41 0 Erverv av immaterielle anleggsmidler
 17 11 0 Antall foretak med tilknytnings- eller

samarbeidsavtaler med andre foretak
17 31 0 Opplysninger om foretaks handelsformer  Bare for næring 52
25 11 1 Videreforhandlere: detaljister
25 11 2 Profesjonelle brukere (grossister, andre)
25 11 3 Sluttforbrukere (detaljhandel)
25 21 1 Grossister, innkjøpsgrupper
25 21 2 Produsenter

Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 i denne forordning vedta en rekke
forundersøkelser for disse kjennetegnene, som skal gjennomføres av medlemsstatene senest for referanseåret
1998. Forundersøkelsene skal gjennomføres med henblikk på å vurdere om det er mulig å innsamle de
nødvendige opplysninger for utarbeiding av resultatene for disse kjennetegnene, ut fra en avveining
mellom fordelene ved å ha tilgang til opplysningene og kostnadene ved innsamlingen og den byrde som
pålegges foretakene. Kommisjonen skal underrette Rådet om mulighetene for å utarbeide statistikker for
kjennetegnene, og skal vedlegge en rekommandasjon om noen eller samtlige av kjennetegnene skal tilføyes
på listene i avsnitt 4.

Avsnitt 10

Overgangsperiode

For detaljmodulen bestemt i dette vedlegg skal overgangsperioden ikke overstige fire år, regnet fra første
referanseår for utarbeiding av statistikkene nevnt i avsnitt 5.
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VEDLEGG 4

DETALJMODUL FOR STRUKTURSTATISTIKK FOR BYGGE- OG
ANLEGGSVIRKSOMHET

Avsnitt 1

Formål

Formålet med dette vedlegg er å etablere en felles ramme for innsamling, utarbeiding, oversending og
vurdering av fellesskapsstatistikker over bygge- og anleggssektorens struktur, aktivitet, konkurranseevne
og resultater.

Avsnitt 2

Dekningsområde

De statistikker som skal utarbeides, gjelder de områder som er nevnt i artikkel 2 i), ii), iii), iv) og v) i denne
forordning, særlig:

� en hovedliste over statistikker til bruk for en detaljert analyse av bygge- og anleggnæringens struktur,
aktivitet, resultater og konkurranseevne,

� en supplerende liste over statistikker til bruk for undersøkelse av særskilte emner.

Avsnitt 3

Virkeområde

1. Det skal utarbeides statistikker for alle aktiviteter under næringshovedområde F i NACE Rev. 1.
Foretaksstatistikkene gjelder populasjonen av alle foretak som er klassifisert etter hovedaktivitet
under næringshovedområde F.

2. Dersom samlet omsetning og antall ansatte i en næring i næringshovedområde F i NACE Rev. 1 i en
medlemsstat normalt utgjør mindre enn 1 % av det samlede tall for Fellesskapet, skal de opplysninger
i dette vedlegg som ikke er nevnt i vedlegg 1 ikke nødvendigvis innsamles i henhold til denne
forordning.

3. Dersom det er nødvendig av hensyn til Fellesskapets politikk, kan Kommisjonen etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 13 i denne forordning anmode om en ad hoc-innsamling av opplysningene nevnt
i nr. 2.

Avsnitt 4

Kjennetegn

1. Listene over kjennetegn og statistikker angitt nedenfor viser, der det er relevant, hvilke typer
statistiske enheter det skal utarbeides statistikker for, og om de skal utarbeides årlig eller med flere
års mellomrom. Statistikker og kjennetegn i kursiv er oppført også på listene i fellesmodulen.
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2. Årlige demografiske statistikker:

Kode Betegnelse Merknad

11 11 0 Antall foretak
11 12 0 Antall nystartede foretak
11 13 0 Antall opphørte foretak
 11 21 0 Antall lokale enheter

3. Foretakskjennetegn som det skal utarbeides årlige statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

12 11 0 Omsetning
12 12 0 Produksjonsverdi
12 13 0 Bruttoavanse på varer til videresalg Næringshovedgruppe 451 og

452 � frivillig
12 14 0 Verdiøkning i grunnpriser Frivillig
12 15 0 Verdiøkning i faktorverdi
12 17 0 Brutto driftsresultat
13 11 0 Samlet kjøp av varer og tjenester
13 12 0 Kjøp av varer og tjenester med henblikk på Næringshovedgruppe 451 og

videresalg i uendret stand 452 � frivillig
13 13 1 Utgifter til avlønning av vikarer
13 21 3 Endringer i beholdninger av ferdige produkter og

produkter under produksjon, framstilt av enheten selv
13 32 0 Lønninger
13 33 0 Kostnader til trygd
13 41 1 Utgifter til langtidsleie og til operasjonell leasing
15 12 0 Bruttoinvesteringer i fast eiendom
15 13 0 Bruttoinvesteringer i eksisterende bygninger
15 14 0 Bruttoinvesteringer i oppføring og ombygging av

bygninger
15 15 0 Bruttoinvesteringer i maskiner og utstyr
15 21 0 Salg av materielle anleggsaktiva
15 31 0 Verdi av materielle anleggsaktiva ervervet ved

finansiell leasing
16 11 0 Antall ansatte
16 13 0 Antall lønnstakere
16 14 0 Antall lønnstakere i fulltidsekvivalenter
16 15 0 Antall arbeidstimer utført av lønnstakere
18 11 0 Omsetning fra hovedaktiviteten på firesifret nivå i

NACE Rev. 1
18 12 1 Omsetning fra industriaktiviteter med unntak av

bygge- og anleggsvirksomhet
18 12 2 Omsetning fra bygge- og anleggsvirksomhet
18 15 0 Omsetning fra tjenester
18 16 0 Omsetning fra handels- og formidlingsvirksomhet
18 31 0 Omsetning fra byggevirksomhet Bare næringshovedgruppe

451 og 452
18 32 0 Omsetning fra anleggsvirksomhet Bare næringshovedgruppe

451 og 452
20 11 0 Kjøp av energiprodukter (verdi)
22 11 0 Samlede utgifter til intern FoU
22 12 0 Samlet antall personale innen FoU
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4. Foretakskjennetegn som det skal utarbeides flerårige statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

15 42 0 Bruttoinvesteringer i konsesjoner, patenter, lisenser,  Frivillig
varemerker og lignende rettigheter

15 44 1 Investeringer i innkjøpt programvare
15 44 2 Investeringer i programvare produsert av enheten  Frivillig
16 13 1 Antall deltidslønnstakere
16 13 2 Antall lærlinger
20 21 0 Kjøp av steinkull (verdi)  Frivillig
20 22 0 Kjøp av koks (verdi)  Frivillig
20 23 0 Kjøp av briketter (verdi)  Frivillig
20 24 0 Kjøp av gassolje (verdi)  Frivillig
20 25 0 Kjøp av tungolje (verdi)  Frivillig
20 26 0 Kjøp av andre petroleumsprodukter (verdi)  Frivillig
20 27 0 Kjøp av naturgass (verdi) Frivillig
20 28 0 Kjøp av brennstoff (verdi) Frivillig
20 29 0 Kjøp av energi fra fornybare kilder (verdi)  Frivillig
20 30 0 Kjøp av varme (verdi)  Frivillig
20 31 0 Kjøp av elektrisitet (verdi) Frivillig
23 11 0 Betalinger til underleverandører
23 12 0 Inntekter fra underleveranser

5. Kjennetegn som det skal utarbeides årlige regionale statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

13 32 0  Lønninger
15 11 0  Bruttoinvesteringer i materielle anleggsaktiva Frivillig
16 11 0  Antall ansatte

6. Kjennetegn for bransjeenheter som det skal utarbeides årlige statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

12 11 0 Omsetning
12 12 0 Produksjonsverdi
13 32 0 Lønninger
15 11 0 Bruttoinvesteringer i materielle anleggsaktiva
 16 11 0 Antall ansatte

7. Det skal foretas forundersøkelser for de kjennetegn som er oppført i avsnitt 9.

Avsnitt 5

Første referanseår

1. Første referanseår som det skal utarbeides årlige statistikker for, er kalenderåret 1995. De første
referanseår for de statistikker som skal utarbeides med flere års mellomrom, er bestemt nedenfor for
de koder som kjennetegnene er oppført under.

Kalenderåret 1997: Kode 20 21 0-20 31 0
15 42 0, 15 44 1 og 15 44 2

Kalenderåret 1998: Kode 16 13 1 og 16 13 2
Kalenderåret 1999: Kode 23 11 0 og 23 12 0.

2. Flerårige statistikker skal utarbeides minst hvert femte år.
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Avsnitt 6

Rapport om statistikkenes kvalitet

For hvert nøkkelkjennetegn skal medlemsstatene angi nøyaktighetsgraden i form av et konfidensintervall
på 95 %, som Kommisjonen skal inkludere i rapporten fastsatt i artikkel 14 i denne forordning, idet den
tar hensyn til anvendelsen av nevnte artikkel i den enkelte medlemsstat. Kommisjonen skal bestemme
nøkkelkjennetegnene etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 i denne forordning.

Avsnitt 7

Utarbeiding av resultater

1. Resultatene for statistikkene skal fordeles på firesifret nivå i NACE Rev. 1 (næringsgruppe), med
unntak av kjennetegn 22 11 0, 22 12 0, 15 42 0, 15 44 1 og 15 44 2.

Resultatene for kjennetegn 15 42 0, 15 44 1 og 15 44 2 skal fordeles på tresifret nivå i NACE Rev. 1
(næringshovedgruppe).

Resultatene for kjennetegn 22 11 0 og 22 12 0 skal fordeles på tosifret nivå i NACE Rev. 1 (næring).

2. Visse resultater skal dessuten fordeles etter størrelsesklasse og på tresifret nivå i NACE Rev. 1
(næringshovedgruppe).

3. Visse resultater skal dessuten fordeles mellom foretak innen offentlig og privat sektor og på tresifret
nivå i NACE Rev. 1 (næringshovedgruppe).

4. Resultatene for statistikkene utarbeidet for bransjeenheter skal fordeles på firesifret nivå i NACE
Rev. 1 (næringsgruppe).

5. Resultatene for regionale statistikker skal fordeles på både tosifret nivå i NACE Rev. 1 (næring) og
på nivå II i nomenklaturen over regionale statistikkenheter (NUTS).

Avsnitt 8

Oversending av resultater

Resultatene skal oversendes innen 18 måneder fra utløpet av referanseperiodens kalenderår.

Foreløpige nasjonale resultater eller vurderinger skal oversendes innen ti måneder fra utløpet av
referanseperiodens kalenderår for de foretaksstatistikker som er utarbeidet for følgende kjennetegn:

Kode 11 11 0 (antall foretak)
12 11 0 (omsetning)
12 12 0 (produksjonsverdi)
13 11 0 (samlet kjøp av varer og tjenester)
13 32 0 (lønninger)
15 11 0 (bruttoinvesteringer i materielle anleggsaktiva)
16 11 0 (antall ansatte).

Nevnte foreløpige resultater skal oppdeles på tresifret nivå i NACE Rev. 1 (næringshovedgruppe).
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Avsnitt 9

Rapporter og forundersøkelser

Medlemsstatene skal oversende til Kommisjonen en rapport om tilgjengeligheten av de opplysninger
som er nødvendige for utarbeiding av resultater for følgende kjennetegn:

 Kode Betegnelse Merknad

12 16 0 Primært driftsresultat Gjelder bare juridiske personer
12 18 0 Finansielt overskudd Gjelder bare juridiske personer
12 19 0 Ordinært bruttoresultat Gjelder bare juridiske personer
12 20 0 Årets resultat Gjelder bare juridiske personer
14 11 0 Omsetning fra levering av varer og tjenester innenfor

Fellesskapet
14 12 0 Omsetning fra eksport av varer og tjenester utenfor

Fellesskapet
14 21 0 Kjøp av varer og tjenester innenfor Fellesskapet
14 22 0 Import av varer og tjenester utenfor Fellesskapet
15 42 0 Bruttoinvesteringer i konsesjoner, patenter, lisenser,

varemerker og lignende rettigheter
15 43 0 Markedsføringskostnader
15 44 2 Investeringer i programvare produsert av enheten
15 61 0 Kjøp av aksjer og kapitalinteresser  Gjelder bare juridiske personer
15 62 0 Salg av aksjer og kapitalinteresser  Gjelder bare juridiske personer

Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 i denne forordning vedta en rekke
forundersøkelser for disse kjennetegnene, som skal gjennomføres av medlemsstatene senest for referanseåret
1998. Forundersøkelsene skal gjennomføres med henblikk på å vurdere om det er mulig å innsamle de
nødvendige opplysninger for utarbeiding av resultatene for disse kjennetegnene, ut fra en avveining
mellom fordelene ved å ha tilgang til opplysningene og kostnadene ved innsamlingen og den byrde som
pålegges foretakene. Kommisjonen skal underrette Rådet om mulighetene for å utarbeide statistikker for
kjennetegnene, og skal vedlegge en rekommandasjon om visse eller samtlige av kjennetegnene skal tilføyes
på listene i avsnitt 4.

Avsnitt 10

Overgangsperiode

For detaljmodulen bestemt i dette vedlegg skal overgangsperioden ikke overstige fire år, regnet fra første
referanseår for utarbeiding av statistikkene nevnt i avsnitt 5.

_________
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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 476/97

av 13. mars 1997

om endring av forordning (EF) nr. 1172/95 om statistikk over Fellesskapets og medlemsstatenes
varehandel med tredjestater med omsyn til statistikkområdet(*)

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:

Republikken Frankrike har vedteke å ta med dei oversjøiske
departementa i det franske statistikkområdet frå 1. januar 1997.

Kongeriket Spania har vedteke å ta med Kanariøyane i det spanske
statistikkområdet frå same datoen.

Definisjonen av statistikkområdet til Fellesskapet i artikkel 3 i
forordning (EF) nr. 1172/95(1 ) og verkeområdet for statistikkane
over den varehandelen som Fellesskapet og medlemsstatane har
med tredjestatar, slik det er definert i artikkel 4 i den førnemnde
forordninga, må difor tilpassast �

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

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

1. Artikkel 3 nr. 2 skal lyde:

«2. Som unntak fra nr. 1 skal Fellesskapets statistikk-
område omfatte Helgoland.»

2. Artikkel 4 nr. 1 andre leddet vert oppheva.

Artikkel 2

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

Ho skal nyttast frå 1. januar 1997.

_________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 75 av 15.3.1997, 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.

(1) TEF nr. L 118 av 25.5.1995, s. 10.

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

Utferda i Brussel, 13. mars 1997.

For Rådet

M. PATIJN

Formann

___________
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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(*)

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 1996, var
oppførd i vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 68/96(3 ).
Frå 1. januar 1997 bør det takast omsyn til at dei franske
oversjøiske departementa og Kanariøyane er tekne med i
statistikkområdet til høvesvis Frankrike og Spania. Dessutan
bør det gjerast mindre endringar for å stette nye statistiske og
tekniske krav.

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

Den versjonen av standarden for landkodar for statistikk over
handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar og handelen mellom
medlemsstatane som gjeld frå 1. januar 1997, er oppførd i vedlegget
til denne forordninga.

Artikkel 2

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

Ho skal nyttast frå 1. januar 1997.

_________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 128 av 21.5.1997, 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.

(1) TEF nr. L 118 av 25.5.1995, s. 10.

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

(3) TEF nr. L 14 av 19.1.1996, s. 6.

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

Utferda i Brussel, 20. mai 1997.

For Kommisjonen

Yves-Thibault DE SILGUY

Medlem av Kommisjonen

___________
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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 1997)

 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 britiske 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
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 077 Armenia
 078 Aserbajdsjan
 079 Kasakhstan
 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 Kongo
 322 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
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 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
 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
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 484 Venezuela
 488 Guyana
 492 Surinam
 500 Ecuador Medrekna Galapagosøyane
 504 Peru
 508 Brasil
 512 Chile
 516 Bolivia
 520 Paraguay
 524 Uruguay
 528 Argentina
 529 Falklandsøyane
 600 Kypros
 604 Libanon
 608 Syria
 612 Irak
 616 Iran
 624 Israel
 625 Vestbreidda og Gazastripa
 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
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 800 Australia
 801 Papua Ny-Guinea Medrekna Ny-Britannia, Ny-Irland, Lavongai,

Admiralitetsøyane, Bougainville, Buka, Greenøyane,
d�Entrecasteauxøyane, Trobriandøyane, 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
 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  Valfri posisjon

handelen innanfor Fellesskapet
 952 Lager og proviant i samband med  Valfri posisjon

handelen med tredjestatar
 958 Uspesifiserte land og territorium  Valfri posisjon
 eller
 959 Uspesifiserte land og territorium i  Valfri posisjon

samband med handelen innanfor
Fellesskapet

 960 Uspesifiserte land og territorium i  Valfri posisjon
samband med handelen med tredjestatar
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 977 Land og territorium som ikkje er  Valfri posisjon
oppgjevne av handelsmessige eller
militære årsaker

 eller
 978 Land og territorium som ikkje er  Valfri posisjon

oppgjevne av handelsmessige eller
militære årsaker i samband med
handelen innanfor Fellesskapet

 979 Land og territorium som ikkje er  Valfri posisjon
oppgjevne av handelsmessige eller
militære årsaker i samband med
handelen med tredjestatar

____________
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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 322/97

av 17. februar 1997

om fellesskapsstatistikker(*)

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(1 ),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2 ),

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

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske monetære
institutt(4 ) og

ut fra følgende betraktninger:

1) For at Kommisjonen skal kunne utføre de forskjellige
oppgaver den er tillagt etter traktaten med sikte på å sikre
det felles markeds virkemåte og utvikling, har den behov
for å innhente alle relevante opplysninger.

2) Særlig for å utforme, gjennomføre, overvåke og vurdere den
politikk som er fastsatt i traktaten, må Kommisjonen kunne
bygge sine vedtak på statistikker som er ajourført, pålitelige,
relevante og sammenlignbare mellom medlemsstatene.

3) For å sikre at det kan utarbeides fellesskapsstatistikker
som er sammenhengende og sammenlignbare, er det
nødvendig å styrke samarbeidet og samordningen mellom
de ulike myndigheter som bidrar til å framskaffe slike
opplysninger på nasjonalt plan og på fellesskapsplan.
Bestemmelsene i denne forordning bidrar til utviklingen av
et system for fellesskapsstatistikk.

4) Nevnte myndigheter må utvise den høyeste grad av
upartiskhet og faglig dyktighet ved utarbeidingen av
statistikker og respektere de samme prinsipper for
opptreden og yrkesetikk.

5) De forente nasjoners statistiske kommisjon vedtok
14. april 1994 de grunnleggende prinsippene for offisielle
statistikker.

6) For at prioriterte fellesskapstiltak innen statistikk skal
kunne forberedes og gjennomføres, må det iverksettes
statistiske programmer der det tas hensyn til tilgjengelige
ressurser både på nasjonalt plan og på fellesskapsplan.

7) Utarbeidingen av Fellesskapets statistiske program, som
skal vedtas av Rådet, og de årlige arbeidsprogrammer, som
skal vedtas av Kommisjonen, krever særlig nært samarbeid
i Komiteen for det statistiske program, som ble nedsatt ved
beslutning 89/382/EØF, Euratom(5 ).

8) Denne forordning har som mål å definere rammeregler for
utarbeidingen av fellesskapsstatistikker. Det bør sørges for
planlegging av utarbeidingen av disse fellesskaps-
statistikkene, som vil bli beskrevet nærmere i statistiske
enkelttiltak.

9) I denne forordning defineres ansvarsforholdet mellom de
nasjonale myndigheter og fellesskapsmyndigheten ved
utarbeiding av fellesskapsstatistikker i samsvar med
nærhetsprinsippet som definert i traktatens artikkel 3 B.

10) Ved utarbeidingen av statistiske programmer må komiteene
som er nedsatt av Rådet på de respektive statistikkområder,
utføre de oppgaver de er pålagt.

11) Det må fastsettes metoder og vilkår for iverksettingen av
Fellesskapets statistiske program gjennom statistiske
enkelttiltak.

12) Formidling er en del av utarbeidingsprosessen for
fellesskapsstatistikker.

13) Det er viktig å beskytte fortrolige opplysninger som
nasjonale statistiske myndigheter og Fellesskapets
statistiske myndighet samler inn for å utarbeide
fellesskapsstatistikker, slik at tilliten til de parter som har
ansvaret for å framskaffe disse opplysningene, skapes og
bevares. Fortrolige statistiske opplysninger må behandles
etter de samme prinsipper i alle medlemsstater.

___________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 52 av 21.2.1997, 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.

(1) EFT nr. C 106 av 14.4.1994, s. 22.

(2) EFT nr. C 109 av 1.5.1995, s. 321.

(3) EFT nr. C 195 av 18.7.1994, s. 1.

(4) Uttalelse avgitt 7. februar 1995.

___________________

(5) EFT nr. L 181 av 28.6.1989, s. 47.
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14) For dette formål må det utarbeides en felles definisjon av
fortrolige data til bruk ved utarbeidingen av fellesskaps-
statistikker.

15) I denne definisjonen må det tas i betraktning at data hentet
fra kilder som er offentlig tilgjengelige, anses som fortrolige
av enkelte nasjonale myndigheter i henhold til nasjonal
lovgivning.

16) De særlige regler for behandling av data innen rammen av
Fellesskapets statist iske program berører ikke
europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av
24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i
forbindelse med behandling av personopplysninger og om
fri utveksling av slike opplysninger(1 ).

17) Traktaten pålegger Det europeiske monetære institutt å
utføre visse statistiske oppgaver uten å be om eller motta
instruks fra Fellesskapets institusjoner eller organer,
medlemsstatenes regjeringer eller noen annen instans. Det
er viktig å sikre en hensiktsmessig samordning av på den
ene side de relevante oppgaver som utføres av myndigheter
som på nasjonalt plan og på fellesskapsplan bidrar til
utarbeiding av fellesskapsstatistikker, og på den annen side
virksomheten til Det europeiske monetære institutt.

18) De nasjonale sentralbanker skal senest ved opprettelsen av
Det europeiske system av sentralbanker være uavhengige
av Fellesskapets institusjoner eller organer,
medlemsstatenes regjeringer eller andre instanser. I annen
fase av Den økonomiske og monetære union skal
medlemsstatene innlede og fullføre prosessen for å sikre
uavhengigheten til de nasjonale sentralbanker.

19) Kommisjonen har rådspurt Komiteen for det
statistiske program, Komiteen for penge-, finans- og
betalingsbalansestatistikk, nedsatt ved beslutning
91/115/EØF(2 ), og Den europeiske rådgivende komité for
statistiske opplysninger på det økonomiske og sosiale
område, nedsatt ved beslutning 91/116/EØF(3 ) �

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 1

Formålet med denne forordning er å definere rammeregler for
systematisk og planmessig utarbeiding av fellesskapsstatistikker
med sikte på utforming, gjennomføring, overvåking og vurdering
av Fellesskapets politikk.

De nasjonale myndigheter på nasjonalt plan og
fellesskapsmyndigheten på fellesskapsplan har ansvaret for
utarbeidingen av fellesskapsstatistikker i samsvar med
nærhetsprinsippet.

For å sikre sammenlignbare resultater skal fellesskapsstatistikker
utarbeides på grunnlag av ensartede standarder og, i særlige og
velbegrunnede tilfeller, harmoniserte metoder.

Artikkel 2

I denne forordning menes med

� «fellesskapsstatistikker», kvantitative, aggregerte og rep-
resentative opplysninger som framkommer ved innsamling
og systematisk behandling av data utarbeidet av de nasjonale
myndigheter og fellesskapsmyndigheten som ledd i
gjennomføringen av Fellesskapets statistiske program i
samsvar med artikkel 3 nr. 2,

� «utarbeiding av statistikker», en prosess som omfatter all
virksomhet som er nødvendig for innsamling, lagring,
behandling, bearbeiding, analyse og formidling av statistiske
opplysninger,

� «nasjonale myndigheter», nasjonale statistikkontorer og
andre instanser som har ansvaret for å utarbeide
fellesskapsstatistikker i hver enkelt medlemsstat,

� «fellesskapsmyndighet», det av Kommisjonens kontorer
som er ansvarlig for å utføre oppgavene som påhviler
Kommisjonen med hensyn ti l  utarbeiding av
fellesskapsstatistikker (Eurostat).

KAPITTEL II

Fellesskapets statistiske program og
gjennomføringen av det

Artikkel 3

1. Rådet skal i samsvar med relevante bestemmelser i traktaten
vedta et statistisk program for Fellesskapet der det defineres
framgangsmåter, hovedområder og formål for planlagte tiltak for
et tidsrom som ikke overstiger fem år.

Fellesskapets statistiske program skal utgjøre rammen for
utarbeiding av alle fellesskapsstatistikker. Det kan om nødvendig
ajourføres.

Kommisjonen skal utarbeide en rapport om gjennomføringen av
programmet ved avslutningen av det tidsrommet programmet
omfatter.

Kommisjonen skal framlegge retningslinjene for utarbeidingen av
Fellesskapets statistiske program til forhåndsbehandling i

____________________

(1) EFT nr. L 281 av 23.11.1995, s. 31.

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

(3) EFT nr. L 59 av 6.3.1991, s. 21.
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Komiteen for det statistiske program og, innen rammen av deres
respektive myndighet, i Den europeiske rådgivende komité for
statistiske opplysninger på det økonomiske og sosiale område
og Komiteen for penge-, finans- og betalingsbalansestatistikk.

2. Fellesskapets statistiske program nevnt i nr. 1 skal
iverksettes ved statistiske enkelttiltak. Disse tiltakene

a) skal vedtas av Rådet i samsvar med de relevante
bestemmelser i traktaten, eller

b) skal vedtas av Kommisjonen på vilkårene fastsatt i artikkel
6 og etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 19, eller

c) skal vedtas ved avtale mellom de nasjonale myndigheter og
fellesskapsmyndigheten innen deres respektive
myndighetsområder.

3. Kommisjonen skal hvert år innen utgangen av mai framlegge
sitt arbeidsprogram for det påfølgende år til behandling i
Komiteen for det statistiske program. I dette programmet skal
det angis

� hvilke tiltak Kommisjonen anser for å ha prioritet, idet det
tas hensyn til økonomiske begrensninger både på nasjonalt
plan og på fellesskapsplan,

� hvilke framgangsmåter og rettslige dokumenter
Kommisjonen vurderer med sikte på gjennomføringen av
programmet.

Kommisjonen skal ta mest mulig hensyn til kommentarene fra
Komiteen for det statistiske program. Kommisjonen skal treffe
de tiltak den anser for best egnet.

Artikkel 4

Kommisjonen skal i sine initiativer til statistiske enkelttiltak
nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav a) og b) angi

� begrunnelser for de planlagte tiltak, særlig på bakgrunn av
målene med den aktuelle fellesskapspolitikk,

� nøyaktige mål for tiltaket og en vurdering av de forventede
resultater,

� gjennomføringsregler for tiltaket, varigheten av det og rollen
til de nasjonale myndigheter og fellesskapsmyndigheten,

� rollen til fagkomiteene,

� hvordan den byrde som pålegges oppgavegiverne, kan
begrenses til et minimum,

� en analyse av kostnadseffektiviteten der det tas hensyn til
finansieringskostnadene ved tiltaket både for Fellesskapet
og for medlemsstatene,

� internasjonale statistiske anbefalinger som skal overholdes
innen de berørte områder.

Artikkel 5

I rettsakter som vedtas av Rådet eller Kommisjonen i tilfellene
nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav a) og b), skal de elementer defineres
som er nødvendige for å oppnå den kvalitet og sammenlignbarhet
som er nødvendig for fellesskapsstatistikker.

Artikkel 6

Kommisjonen kan vedta et statistisk enkelttiltak slik det er fastsatt
i artikkel 3 nr. 2 bokstav b), dersom følgende vilkår er oppfylt:

� tiltakets varighet skal ikke overstige ett år,

� datainnsamlingen skal omfatte data som allerede foreligger
eller er tilgjengelige hos vedkommende nasjonale myndigheter,
eller, i særlige tilfeller, data som kan samles inn direkte,

� eventuelle tilleggskostnader på nasjonalt plan som følge av
tiltaket skal dekkes av Kommisjonen.

Artikkel 7

Når fellesskapsstatistikkene er et resultat av en avtale mellom de
nasjonale myndigheter og fellesskapsmyndigheten som nevnt i
artikkel 3 nr. 2 bokstav c), følger det ingen forpliktelser for
oppgavegiverne av dette, med mindre slike forpliktelser er nedfelt
i nasjonal lovgivning.

Artikkel 8

Gjennomføringen av statistiske enkelttiltak hører inn under
nasjonale myndigheters ansvarsområde, med mindre annet er
bestemt i en av Rådets rettsakter. Dersom nasjonale myndigheter
ikke påtar seg denne oppgaven, kan de statistiske enkelttiltakene
utføres av fellesskapsmyndigheten med uttrykkelig samtykke fra
den berørte nasjonale myndighet.

Artikkel 9

For å sikre den sammenheng som er nødvendig for å utarbeide
statistikker som oppfyller deres respektive informasjonsbehov,
skal Kommisjonen samarbeide nært med Det europeiske monetære
institutt, idet det tas behørig hensyn til prinsippene i artikkel 10.
Komiteen for penge-, finans- og betalingsbalansestatistikk skal
delta i  dette samarbeidet innenfor grensene av sitt
myndighetsområde.

Selv om Det europeiske monetære institutt og de nasjonale
sentralbanker ikke deltar i utarbeidingen av fellesskapsstatistikker,
jf. artikkel 3 nr. 2 bokstav c), kan data som utarbeides av
en sentralbank, etter avtale mellom en nasjonal sentralbank
og fellesskapsmyndigheten innenfor deres respektive
myndighetsområder og med forbehold for nasjonale ordninger
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mellom den nasjonale sentralbank og den nasjonale myndighet,
brukes, direkte eller indirekte, av nasjonale myndigheter og
fellesskapsmyndigheten ved utarbeiding av fellesskaps-
statistikker.

KAPITTEL III

Prinsipper

Artikkel 10

For å sikre best mulig etisk og faglig kvalitet skal prinsipper om
upartiskhet, pålitelighet, relevans, kostnadseffektivitet, statistisk
fortrolighet og oversiktlighet legges til grunn ved utarbeiding av
fellesskapsstatistikker.

Prinsippene i første ledd defineres som følger:

«Upartiskhet» innebærer en objektiv og uavhengig måte å
utarbeide fellesskapsstatistikker på, fri for press fra politiske
grupper eller andre interessegrupper, særlig med hensyn til valg
av de best egnede teknikker og definisjoner og den best egnede
metodikk for å nå de fastsatte målene. Det innebærer at
statistikkene så snart som mulig er tilgjengelige for alle brukere
(fellesskapsinstitusjoner, regjeringer, sosiale og økonomiske
aktører, akademiske kretser og allmennheten).

«Pålitelighet» innebærer at fellesskapsstatistikkene i størst mulig
grad gjenspeiler den virkelighet de er ment å representere. Det
innebærer bruk av vitenskapelige kriterier for valg av kilder,
metoder og framgangsmåter. Enhver opplysning om dekning,
metodikk, framgangsmåter og kilder vil også øke dataenes
pålitelighet.

«Relevans» innebærer at fellesskapsstatistikker utarbeides på
grunnlag av klart definerte behov som følger av Fellesskapets
mål. Disse behovene avgjør områder, aktualitet og omfang for
statistikkene, som skal være på høyde med den demografiske,
økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige utvikling til enhver
tid. Datainnsamling skal begrenses til det som er nødvendig for å
oppnå de ønskede resultater. Utarbeiding av fellesskaps-
statistikker som ikke lenger er relevante for Fellesskapets mål,
bør avvikles.

«Kostnadseffektivitet» innebærer at alle tilgjengelige ressurser
utnyttes optimalt, og at byrden som pålegges oppgavegiverne,
begrenses til et minimum. Arbeidsbyrden og kostnadene som
utarbeidingen av statistikker krever, bør stå i forhold til
betydningen av de resultater og fordeler som søkes oppnådd.

«Statistisk fortrolighet» innebærer at data om enkelte statistiske
enheter som innhentes direkte for statistiske formål eller indirekte
fra administrative eller andre kilder, beskyttes mot brudd på
retten til fortrolig behandling. Det innebærer at bruk av dataene
til annet enn statistiske formål samt urettmessig videreformidling
forhindres.

«Oversiktlighet» innebærer at oppgavegivere har rett til å få
opplysninger om det rettslige grunnlaget, formålet med
innsamlingen av data og vedtatte beskyttelsesti l tak.
Myndighetene med ansvar for innsamlingen av
fellesskapsstatistikker skal treffe alle nødvendige tiltak for å gi
slik informasjon.

KAPITTEL IV

Formidling

Artikkel 11

1. Med formidling menes å gjøre fellesskapsstatistikker
tilgjengelige for brukere.

2. Formidlingen skal foregå på en slik måte at tilgangen til
fellesskapsstatistikker blir enkel og upartisk i hele Fellesskapet.

3. Formidlingen av fellesskapsstatistikker utføres av
fellesskapsmyndigheten og nasjonale myndigheter innenfor deres
respektive myndighetsområder.

Artikkel 12

Statistiske resultater på fellesskapsplan skal formidles med
samme regelmessighet som overføringen til fellesskaps-
myndigheten av resultatene som foreligger på nasjonalt plan. Så
langt det er mulig, og uten at kvaliteten på fellesskapsplan
forringes, skal formidlingen finne sted før neste overføring av
nasjonale resultater til fellesskapsmyndigheten.

KAPITTEL V

Statistisk fortrolighet

Artikkel 13

1. Data som brukes av de nasjonale myndigheter og
fellesskapsmyndigheten til utarbeiding av fellesskapsstatistikker,
skal anses som fortrolige når de gjør det mulig å identifisere
statistiske enheter direkte eller indirekte og dermed avslører
enkeltopplysninger.

For å avgjøre om en statistisk enhet kan identifiseres, skal alle
midler en tredjepart med rimelighet kan tenkes å ta i bruk for å
identifisere nevnte statistiske enhet, tas i betraktning.

2. Som unntak fra nr. 1 skal data som hentes fra kilder som er
tilgjengelige for offentligheten, og som forblir tilgjengelige for
offentligheten hos nasjonale myndigheter i henhold til nasjonal
lovgivning, ikke anses som fortrolige.

Artikkel 14

Oversending mellom nasjonale myndigheter og mellom nasjonale
myndigheter og fellesskapsmyndigheten av fortrolige data som
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ikke gir mulighet for direkte identifikasjon, kan finne sted i den
grad oversendingen er nødvendig for å utarbeide spesifikke
fellesskapsstatistikker. All annen oversending krever uttrykkelig
tillatelse fra den nasjonale myndighet som har samlet inn dataene.

Artikkel 15

Fortrolige data som utelukkende er samlet inn for utarbeiding av
fellesskapsstatistikker, skal brukes av de nasjonale myndigheter
og fellesskapsmyndigheten bare til statistiske formål, med mindre
oppgavegiverne utvetydig har gitt sitt samtykke til at de brukes
til andre formål.

Artikkel 16

1. For å redusere byrden til oppgavegiverne og med forbehold
for nr. 2 skal de nasjonale myndigheter og fellesskapsmyndigheten
ha tilgang til administrative datakilder innenfor sin egen offentlige
forvaltnings virkefelter, i den grad disse dataene er nødvendige
for utarbeiding av fellesskapsstatistikker.

2. Medlemsstatene og Kommisjonen skal innenfor sine
respektive myndighetsområder om nødvendig fastsette praktiske
regler samt begrensninger og vilkår for å oppnå effektiv tilgang.

3. Bruk av fortrolige data samlet inn fra administrative eller
andre kilder av nasjonale myndigheter eller av fellesskaps-
myndigheten med sikte på utarbeiding av fellesskapsstatistikker
berører ikke bruken av dataene til de formål de opprinnelig ble
innsamlet for.

Artikkel 17

1. Den nasjonale myndighet som har ansvaret for utarbeidingen
av fortrolige data, kan for vitenskapelige formål gi tilgang til slike
data som er innsamlet til fellesskapsstatistikker, dersom
beskyttelsesnivået i  opprinnelsesstaten og eventuelt i
anvendelsesstaten sikres i samsvar med bestemmelsene i
artikkel 18.

2. Fellesskapsmyndigheten kan for vitenskapelige formål gi
tilgang til fortrolige data som den har fått oversendt i henhold til
artikkel 14, dersom den nasjonale myndighet som har levert de
ønskede dataene, uttrykkelig har gitt sitt samtykke til slik bruk.

Artikkel 18

1. Det skal treffes nødvendige rettslige, forvaltningsmessige,
tekniske og organisatoriske tiltak på nasjonalt plan og på
fellesskapsplan for fysisk og logisk å beskytte fortrolige data og
forhindre urettmessig videreformidling og bruk til annet enn
statistiske formål ved formidling av fellesskapsstatistikker.

2. Tjenestemenn og andre ansatte ved de nasjonale
myndigheter eller fellesskapsmyndigheten som har tilgang til data
som omfattes av Fellesskapets regelverk om statistisk

fortrolighet, omfattes også av slik fortrolighet, selv etter at deres
funksjoner har opphørt.

KAPITTEL VI

Sluttbestemmelser

Artikkel 19

1. I tilfellet nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) skal Kommisjonen
bistås av Komiteen for det statistiske program.

2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen et
utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om
utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor mye
saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er fastsatt
i traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger som Rådet skal
treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved avstemning i komiteen
skal stemmer avgitt av medlemsstatenes representanter ha vekt
som fastsatt i nevnte artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

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

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

Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen tre måneder
etter at forslaget ble framlagt, skal Kommisjonen vedta de
foreslåtte tiltakene.

Artikkel 20

1. For å vedta de tiltak som er nødvendige for å iverksette
kapittel V, særlig dem som skal sikre at alle nasjonale myndigheter
og fellesskapsmyndigheten anvender samme prinsipper og
minstestandarder for å unngå videreformidling av fortrolige data
fra fellesskapsstatistikker, og vilkårene for tilgang for
vitenskapelige formål i henhold til artikkel 17 nr. 2 til fortrolige
data som fellesskapsmyndigheten sitter inne med, skal
Kommisjonen bistås av Komiteen for fortrolig behandling av
statistiske opplysninger, nedsatt ved rådsforordning (Euratom,
EØF) nr. 1588/90 av 11. juni 1990 om oversendelse av fortrolige
statist iske opplysninger t i l  De europeiske fellesskaps
statistikkontor(1).

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.
___________________

(1) EFT nr. L 151 av 15.6.1990, s. 1.
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3. a) Kommisjonen skal vedta tiltak som skal iverksettes
umiddelbart.

b) Dersom tiltakene ikke er i samsvar med komiteens
uttalelse, skal imidlertid Kommisjonen omgående
underrette Rådet om dem.

I dette tilfellet skal Kommisjonen utsette iverksettingen av
tiltakene den har vedtatt, i tre måneder regnet fra den dag
underretningen ble gitt.

Rådet kan med kvalifisert flertall treffe en annen beslutning innen
fristen fastsatt i foregående ledd.

Artikkel 21

1. Denne forordning får anvendelse med forbehold for direktiv
95/46/EF.

2. Artikkel 2 nr. 1 i forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90
skal lyde:

«1. «fortrolige statistiske data», data som definert i artikkel
13 i forordning (EF) nr. 322/97 av 17. februar 1997
om fellesskapsstatistikker (*),

��������
(*) EFT nr. L 52 av 22.2.1997, s. 1.»

Artikkel 22

Statistikker som er utarbeidet på grunnlag av Fellesskapets
gjeldende rettsakter, skal anses som fellesskapsstatistikker
uavhengig av hvilke beslutningsprosedyrer de er underlagt.

Statistikker som er utarbeidet eller skal utarbeides av nasjonale
myndigheter og fellesskapsmyndigheten i henhold ti l
rammeprogrammet for prioriterte tiltak på området statistiske
opplysninger 1993-1997, fastsatt ved beslutning 93/464/EØF(1),
skal anses som fellesskapsstatistikker.

Artikkel 23

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

___________________

(1) EFT nr. L 219 av 28.8.1993, s. 1.

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

Utferdiget i Brussel, 17. februar 1997.

For Rådet

G. ZALM

Formann
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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 framlagt av Kommisjonen
og

ut fra følgende betraktninger:

For å kunne ivareta de oppgaver den er pålagt, må Kommisjonen
holdes underrettet om nivået for, utviklingen av og strukturen til
arbeidsgivernes arbeidskraftkostnader og arbeidstakernes inntekter
i medlemsstatene.

Utviklingen av Fellesskapet og det indre markeds virkemåte øker
behovet for sammenlignbare data om nivået for, utviklingen av og
strukturen til arbeidsgivernes arbeidskraftkostnader og
arbeidstakernes inntekter, særlig som et hjelpemiddel til å analysere
vekst, konkurranseevne og sysselsetting samt framskritt med
hensyn til økonomisk og sosial utjevning, slik at det skal kunne
foretas pålitelige sammenligninger mellom Fellesskapets
medlemsstater og regioner.

Den beste måten å vurdere situasjonen på når det gjelder nivået
for, utviklingen av og strukturen til arbeidsgivernes arbeids-
kraftkostnader og arbeidstakernes inntekter, er å utarbeide
særskilte statistikker over arbeidskraftkostnader, noe som sist
ble gjort i 1993 i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 3949/92 av
21. desember 1992 om gjennomføring av ei undersøking av
lønskostnadene i industrien og servicesektoren(1)  på grunnlag av
regnskapsdata fra 1992.

Ettersom foretakenes utgifter til lønninger og den tilhørende
arbeidsgiveravgift varierer i størrelse og sammensetning, er det
nødvendig å utarbeide nye fellesskapsstatistikker på grunnlag av
regnskapsdata for 1996 for å ajourføre resultatene av den forrige
undersøkelsen.

I henhold til forordning (EF) nr. 2223/96(2)  er det europeiske
nasjonal- og regionalregnskapssystem i Fellesskapet (ENS-95)
referanserammen for standarder, definisjoner og regnskapspraksis
i medlemsstatene for å møte Fellesskapets behov. Dette gjør det
nødvendig å innføre fullstendige, pålitelige og sammenlignbare
statistiske kilder på nasjonalt og regionalt plan. Spesifikasjons-
nivåene som skal anvendes med hensyn til variabler, begrenses til

det minimum som er nødvendig for å sikre sammenlignbarhet
med tidligere undersøkelser og forenlighet med nasjonalregn-
skapskrav.

De statistiske opplysninger som er tilgjengelige i den enkelte
medlemsstat, utgjør ikke et pålitelig sammenligningsgrunnlag,
særlig på grunn av ulikhetene mellom medlemsstatenes lover og
forskrifter. Det må derfor utarbeides fellesskapsstatistikker på
grunnlag av felles definisjoner og harmoniserte metoder.

I samsvar med nærhetsprinsippet er fastsettelsen av felles
statististiske standarder som gjør det mulig å frambringe
harmoniserte opplysninger, en oppgave som på grunn av sitt
omfang eller sine virkninger bedre kan utføres på fellesskapsplan.
Ansvaret for gjennomføringen av disse standardene i hver enkelt
medlemsstat påhviler de organer og institusjoner som er utpekt
til å utarbeide offisielle statistikker.

I henhold til rådsvedtak nr. 93/464/EØF av 22. juli 1993 om
rammeprogrammet for prioriterte tiltak på området statistiske
opplysninger 1993-1997(3)  er utarbeidingen av fellesskaps-
statistikker over arbeidskraftkostnader ett av de prioriterte tiltak
for det statistiske program 1993-1997.

Det kan godtas at stater med administrative kilder eller andre
hensiktsmessige statistiske kilder bruker disse, eller eventuelt
kombinerer dem med et forenklet spørreskjema, dersom denne
metoden er forenlig med de godkjente definisjoner og metoder og
omfatter samtlige av de variabler som kreves.

De administrative framgangsmåter for foretak, særlig små og
mellomstore bedrifter, må forenkles, bl.a. ved å fremme utviklingen
av ny teknologi for innsamling og bearbeiding av data. Det kan
dessuten være nødvendig å samle inn de data som kreves for å
utarbeide statistikk over arbeidskraftkostnader, direkte fra foretak
ved å bruke metoder som er dekkende, pålitelige og aktuelle, uten
at dette pålegger de berørte parter, særlig små og mellomstore
bedrifter, byrder som ikke står i forhold til de resultater brukerne
av den nevnte statistikk med rimelighet kan forvente.

Det synes hensiktsmessig å fastsette unntaksbestemmelser for
enkelte medlemsstater for å ta hensyn til særskilte tekniske
problemer disse stater støter på ved innsamling av visse typer
opplysninger, forutsatt at kvaliteten på de statistiske
opplysningene ikke påvirkes.

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 23/97

av 20. desember 1996

om statistikk over arbeidskraftkostnadenes nivå og struktur(*)

___________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 6 av 10.1.1997, 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.

(1) EFT nr. L 404 av 31.12.1992, s. 7.

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

___________________

(3) EFT nr. L 219 av 28.8.1993, s. 1.
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Komiteen for De europeiske fellesskaps statistiske program
nedsatt ved beslutning 89/382/EØF, Euratom(1)  har, etter å være
blitt rådspurt av Kommisjonen i samsvar med artikkel 3 i nevnte
beslutning, uttalt seg positivt om Kommisjonens forslag �

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Alminnelige bestemmelser

Medlemsstatene og Kommisjonen skal innenfor sine respektive
ansvarsområder utarbeide fellesskapsstatistikker over nivået for
og strukturen til arbeidsgivernes arbeidskraftkostnader på de
områdene for økonomisk virksomhet som er definert i artikkel 3.

Artikkel 2

Referanseperiode

Statistikkene skal utarbeides på grunnlag av statistiske
opplysninger for regnskapsåret 1996, med forbehold for de
særlige bestemmelser nevnt i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 3

Virkeområde

Statistikkene skal omfatte all økonomisk virksomhet definert
under næringshovedområde C (Bergverksdrift og utvinning), D
(Industri), E (Elektrisitets-, gass- og vannforsyning), F (Bygge-
og anleggsvirksomhet), G (Agentur-, engros- og detaljhandel,
reparasjon av motorvogner, motorsykler, husholdningsvarer og
varer til personlig bruk), H (Hotell- og restaurantvirksomhet),
næringshovedgruppe 63.3 (Reisebyrå-, turistkontor- og
reisearrangørvirksomhet i.e.n.) under næringshovedområde I
(Transport, lagring og kommunikasjon), næring 65 (Finansiell
tjenesteyting unntatt forsikring og pensjonsfond) og 66
(Forsikring og pensjonsfond, unntatt trygdeordninger underlagt
offentlig forvaltning) under næringshovedområde J (Finansiell
tjenesteyting), samt næringshovedområde K (Omsetning og drift
av fast eiendom. Utleie og forretningsmessig tjenesteyting) i
Standard for næringsgruppering innen Det europeiske fellesskap,
heretter kalt «NACE Rev. 1» som ble innført ved rådsforordning
(EØF) nr. 3037/90 av 9. oktober 1990 om statistisk klassifisering
av økonomisk virksomhet innen De europeiske fellesskap(2) ,
med forbehold for de særlige bestemmelser nevnt i vedlegget til
denne forordning.

Artikkel 4

Krav til opplysningene

Utarbeidingen av statistikk over arbeidskraftkostnader skal
baseres på de statistiske enheter som er definert i rådsforordning
(EØF) nr. 696/93 av 15. mars 1993 om de statistiske enheter til

observasjon og analyse av produksjonssystemet i Fellesskapet(3) ,
og skal gi opplysninger om de lokale enheter klassifisert etter sin
hovedvirksomhet, etter region, der regionen skal angis minst på
nivå 1 i nomenklaturen over territoriale statistikkenheter
(NUTS 1) innført av Kommisjonen, samt etter størrelsesklasse,
uttrykt i antall ansatte i det foretak som de lokale enheter hører
under. Det kreves opplysninger bare for foretak med minst ti
ansatte.

Artikkel 5

Opplysninger som kreves

Det skal innsamles data om

1. samlede arbeidskraftkostnader, herunder lønnskostnader,
kostnader til yrkesopplæring, andre kostnader, skatter og
tilskudd i direkte tilknytning til arbeidskraftkostnader,

2. samlet antall ansatte

og

3. arbeidstid,

med forbehold for de særlige bestemmelser nevnt i vedlegget til
denne forordning.

Artikkel 6

Innsamling av data

1. Vedkommende statistikkmyndigheter i medlemsstatene skal
gjennomføre en undersøkelse og utarbeide hensiktsmessige
metoder for innsamling av opplysninger.

2. Arbeidsgivere og andre personer som er pålagt å levere
opplysninger, skal besvare spørsmålene sannferdig, fullstendig
og innen de fastsatte frister. Medlemsstatene skal treffe
hensiktsmessige tiltak for å unngå brudd på plikten til å levere
opplysningene nevnt i artikkel 5.

3. Det er ikke nødvendig å gjennomføre undersøkelsen dersom
medlemsstatene har opplysninger fra andre egnede kilder eller er
i stand til å frambringe de nødvendige data ved hjelp av statistiske
utledningsmetoder der enkelte eller samtlige kjennetegn ikke er
observert for alle enheter som det skal utarbeides statistikk for.
Opplysningene fra andre egnede kilder eller beregningene av
nødvendige data kan benyttes bare dersom de minst er likeverdige
med undersøkelseskravene med hensyn til nøyaktighet, kvalitet
og aktualitet.

4. Medlemsstatene skal ved valg og kombinasjon av kildene
samt bruk av beregningene nevnt i nr. 3 ta hensyn til den byrden
som pålegges foretak, særlig små og mellomstore bedrifter, og
kravene til representativitet i henhold til artikkel 7.

___________________

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

(2) EFT nr. L 293 av 24.10.1990, s. 1. Forordningen sist endret ved
forordning (EØF) nr. 761/93 (EFT nr. L 83 av 3.4.1993, s. 1).

___________________

(3) EFT nr. L 76 av 30.3.1993, s. 1. Forordningen som endret ved tiltredelsesakten
av 1994.
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5. Medlemsstatene skal på anmodning fra Kommisjonen
oversende alle opplysninger, særlig om metoder, som er
nødvendige for anvendelsen av denne forordning, og særlig i de
tilfeller der data er utledet fra administrative kilder, alle
opplysninger som er nødvendige for å vurdere om de er pålitelige
og sammenlignbare.

Artikkel 7

Representativitet

Pålitelighet og sammenlignbarhet på høyt kvalitetsnivå skal
oppnås ved hjelp av utvalgsstørrelser som sikrer at det relative
standardavviket for variabelen «arbeidskraftkostnader per time»
etter næring i NACE Rev. 1 ikke overstiger 3 %.

Artikkel 8

Bearbeiding av resultater

Medlemsstatenes statistikkmyndigheter skal bearbeide svarene
på spørsmålene nevnt i artikkel 6 nr. 2 eller opplysningene fra
andre kilder, som nevnt i artikkel 6 nr. 3, for å oppnå
sammenlignbare resultater.

Artikkel 9

Oversendelse av resultater

Resultatene, herunder fortrolige data, skal oversendes innen en
frist på 18 måneder etter utløpet av det kalenderår som tilsvarer
referanseperioden, i samsvar med rådsforordning (Euratom, EØF)
nr. 1588/90 av 11. juni 1990 om oversendelse av fortrolige
statist iske opplysninger t i l  De europeiske fellesskaps
statistikkontor(1) .

Artikkel 10

Gjennomføringsregler

Reglene for gjennomføring av denne forordning, særlig

� hvilke definisjoner som skal brukes,

� spesifikasjonsnivåene for variablene,

� hvilke retningslinjer som skal følges med hensyn til dataenes
nøyaktighet og kvalitet,

� hvilken form som er hensiktsmessig for de variabler som
oversendes,

og

� hvilke resultater som skal oversendes,

skal fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 11.

Artikkel 11

Framgangsmåte

Kommisjonen skal bistås av Komiteen for De europeiske
fellesskaps statistiske program, heretter kalt «komiteen».

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.

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

� skal Kommisjonen utsette iverksettingen av tiltakene den
har vedtatt, i tre måneder fra den dagen underretningen blir
gitt.

� kan Rådet med kvalifisert flertall treffe en annen beslutning
innen fristen fastsatt i foregående strekpunkt.

Artikkel 12

Ikrafttredelse

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

___________________

(1) EFT nr. L 151 av 15.6.1990, s. 1.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 20. desember 1996.

For Rådet

S. BARRETT

Formann
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VEDLEGG

SÆRLIGE BESTEMMELSER

I. Unntak fra referanseperioden (artikkel 2)

For Sverige: regnskapsåret 1997, forutsatt at det framlegges beregninger for regnskapsåret 1996.

II. Unntak fra undersøkelsens virkeområde (artikkel 3)

1. For alle medlemsstater: næringsgruppe 65.11.

2. For Tyskland: næringshovedområde K, næringshovedgruppe 63.3 under næringshovedområde
I.

3. For Hellas: næringshovedområde K.

4. For Frankrike og Portugal: næring 73 under næringshovedområde K.

5. For Irland: næringshovedområde H.

6. For Østerrike: næringshovedområde F, G, H, næringsgruppe 63.3 under næringshovedområde
I.

III. Mer detaljerte opplysninger (artikkel 5)

Medlemsstatene kan bestemme at det skal gis mer detaljerte opplysninger, f.eks. at det skal gjøres
et skille mellom arbeidere og funksjonærer, eller at enheter med færre enn ti ansatte skal tas med.

For å ta hensyn til de særlige forholdene når det gjelder aggregering av resultater på nasjonalt plan, og
forutsatt at det ikke påvirker kvaliteten på de statistiske opplysningene, kan Tyskland utarbeide
egne statistikker for det området som utgjorde Forbundsrepublikken Tyskland med Vest-Berlin før
3. oktober 1990, og for de nye Länder, herunder Øst-Berlin. Bestemmelsene i artikkel 7 om
representativitet skal anvendes særskilt på hvert aggregat.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 12. februar 1997

om handsaminga av inntektene til føretak for kollektiv investering (FKI) i samband med
gjennomføringa av rådsdirektiv 89/130/EØF, Euratom om harmonisering av

bruttonasjonalinntekt etter markedspriser(*)

(97/157/EF, Euratom)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR �

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
atomenergifellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 89/130/EØF, Euratom av
13. februar 1989 om harmonisering av bruttonasjonalinntekt etter
markedspriser(1 ) og

ut frå desse synsmåtane:

For å rekne ut bruttonasjonalinntekta etter marknadsprisar
(BNImp) i samsvar med artikkel 1 i direktiv 89/130/EØF,
Euratom, som i medhald av artikkel 8 nr. 1 i rådsforordning (EF)
nr. 2223/96 av 25. juni 1996 om det europeiske nasjonal- og
regionalregnskapssystem i Fellesskapet(2 ) framleis skal nyttast
så lenge avgjerd 94/728/EF, Euratom(3 ) gjeld, må det klargjerast
korleis inntektene til føretak for kollektiv investering (FKI) skal
handsamast etter det gjeldande europeiske nasjonalrekneskaps-
systemet (ENS).

Det gjeldande ENS inneheld ingen føresegner der det uttrykkjeleg
vert gjort greie for korleis inntektene til FKI, særleg ikkje-fordelte
inntekter, skal handsamast.

For å klargjere korleis slike inntekter skal bokførast, er det difor
naudsynt å tolke reglane i det gjeldande ENS i samsvar med
desse grunnleggjande prinsippa.

Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med
fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av artikkel 6
i direktiv 89/130/EØF, Euratom �

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I samband med gjennomføringa av direktiv 89/130/EØF, Euratom
omfattar inntektene til føretak for kollektiv investering (FKI)
dels renter på innskot og verdipapir og dels utbyte av aksjar som
FKI har. Rentene og utbytet kan betalast ut til investorane eller
leggjast til kapitalen.

Når inntektene vert fordelte, skal dei førast på
inntektsfordelingskontoen til partseigarane som formues- og
næringsinntekt (kode R40 i det gjeldande ENS).

Når inntektene ikkje vert fordelte, må dei handsamast som
inntekter som FKI har betalt ut til partseigarane, og som desse
straks investerer på nytt i FKI. Difor må desse inntektene
bokførast som formues- og næringsinntekt, liksom dei ikkje-
fordelte inntektene. Den same summen skal dessutan oppførast
under posten «Aksjar» i finansrekneskapen til partseigarane.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 12. februar 1997.

For Kommisjonen

Yves-Thibault DE SILGUY

Medlem av Kommisjonen

____________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 60 av 1.3.1997, s. 63, 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. L 49 av 21.2.1989, s. 26.

(2) TEF nr. L 310 av 30.11.1996, s. 1.

(3) TEF nr. L 293 av 12.11.1994, s. 9.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1749/96

av 9. september 1996

om innledende gjennomføringstiltak for rådsforordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserte
konsumprisindeksar(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av 23. oktober
1995 om harmoniserte konsumprisindeksar(1), særlig artikkel 4
og artikkel 5 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

Hver medlemsstat skal utarbeide en harmonisert konsumpris-
indeks (HKPI) fra og med indeksen for januar 1997.

I henhold til artikkel 3 i forordning (EF) nr. 2494/95 er virkeområdet
for HKPI varer og tjenester som frambys ti l  salg på
medlemsstatens økonomiske territorium med sikte på direkte å
dekke forbrukernes etterspørsel.

Dekningsområdet for de nåværende konsumprisindeksene som
utarbeides av medlemsstatene, praksisen som følges for å ta med
varer og tjenester som nylig har fått betydning, framgangsmåtene
for justering av priser etter kvalitetsendringer i de produktene
som observeres, metodene for kombinasjon av priser ved beregning
av prisindekser for basisaggregater samt utvalgsmetodene og
praksis ved innsamling av priser varierer i en slik grad fra en
medlemsstat til en annen at konsumprisindeksene som utarbeides
av medlemsstatene, ikke er tilstrekkelig sammenlignbare til at det
kan utarbeides HKPI-er.

Praksisen med bruk av tidligere observerte priser til erstatning
for månedlige løpende priser gir ikke samme resultat som bruk av
innsamlede priser og fører til at konsumprisindeksene som
utarbeides av medlemsstatene, ikke er tilstrekkelig sammenlignbare
til at det kan utarbeides HKPI-er.

Det er nødvendig å ta med varer og tjenester som nylig har fått
betydning både i de HKPI-ene der vektene ajourføres årlig, og i
de HKPI-ene der vektene ajourføres mindre hyppig.

I henhold til artikkel 5 nr. 3 i forordning (EF) nr. 2494/95 er det
nødvendig å vedta gjennomføringstiltak for at HKPI-ene skal
kunne sammenlignes.

I samsvar med artikkel 15 i forordning (EF) nr. 2494/95 skal
Kommisjonen (Eurostat) framlegge for Rådet en rapport om
HKPI-ene med hensyn til hvor pålitelige de er, og til om de
oppfyller sammenligningskravene.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse
fra Komiteen for det statistiske program, nedsatt ved
rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom(2).

Det europeiske monetære institutt er blitt rådspurt i samsvar
med artikkel 5 nr. 3 i forordning (EF) nr. 2494/95 og har avgitt en
positiv uttalelse �

VEDTATT DENNE FORORDNING:

I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål

Med henblikk på at hver medlemsstat skal utarbeide en
sammenlignbar harmonisert konsumprisindeks (HKPI), er
formålet med denne forordning å fastsette

� det opprinnelige dekningsområde for varer og tjenester samt
sammenlignbar praksis for ajourføring av dekningsområdet
for å ta med varer og tjenester som nylig har fått betydning,

� minstestandarder for kvalitetsjustering,

� minstestandarder for de prisene som brukes,

� formelen for beregning av prisindekser for basisaggregater.

Formålet med denne forordning er også å sikre at prisutvalget
foretas på en slik måte at HKPI-ene er tilstrekkelig pålitelige til å
kunne brukes i internasjonale sammenligninger og gir opplysninger
som gjør det mulig å fastsette minstestandarder for utvalgsteknikk.

_____________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 229 av 10.9.1996, 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. L 257 av 27.10.1995, s. 1.

____________________

(2) EFT nr. L 181 av 28.6.1989, s. 47.
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Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med

a) «opprinnelig dekningsområde for varer og tjenester i HKPI»,
de firesifrede kategoriene og underkategoriene
som er spesifisert i COICOP-/HKPI-klassifikasjonen
(klassifikasjon av individuelt konsum etter formål, tilpasset
behovene i forbindelse med HKPI-er) i vedlegg I,

b) «varer og tjenester som nylig har fått betydning», varer og
tjenester der prisendringene ikke uttrykkelig er tatt med i
en medlemsstats HKPI, og hvis andel av de beregnede
forbruksutgifter utgjør minst en tusendel av de utgifter
som omfattes av den aktuelle HKPI-en,

c) «kvalitetsendring», når en medlemsstat finner at en ny type
eller modell av en vare eller tjeneste er så vesensforskjellig
fra den vare eller tjeneste som den erstatter, og som tidligere
har vært utvalgt for prisobservasjon i HKPI, at det har ført
til en vesentlig endring i nytteverdien for forbrukeren. Det
foreligger ingen kvalitetsendring når det foretas en
omfattende revisjon av HKPI-utvalget,

d) «kvalitetsjustering», den framgangsmåte som gjør det mulig
å ta i betraktning kvalitetsendring ved å heve eller senke
den observerte løpende prisen eller referanseprisen med en
faktor eller et beløp som tilsvarer verdien av nevnte
kvalitetsendring,

e) «utvalgsmål», den prisserie for varer og tjenester som
medlemsstatene har til hensikt å innhente for å utarbeide
HKPI-en fra januar 1997 eller har til hensikt å innhente på
et senere tidspunkt for å oppfylle medlemsstatenes egne
standarder eller andre europeiske standarder for pålitelighet
eller sammenlignbarhet,

f) «observert pris», den pris som bekreftes av medlemsstatene,

g) «beregnet pris», en pris som benyttes i stedet for en
observert pris, og som bygger på en passende
beregningsmetode. Tidligere observerte priser skal ikke anses
som beregnede priser med mindre det kan godtgjøres at de
er passende beregninger,

h) «erstatningspris», en observert pris på en vare eller tjeneste
som anses som en direkte erstatning for en vare eller tjeneste
der prisen inngikk i utvalgsmålet,

i) «indeks for basisaggregat», prisindeks for et basisaggregat
som omfatter bare prisopplysninger,

j) «basisaggregat», de utgifter eller det konsum som dekkes
av det mest detaljerte stratifiseringsnivå i HKPI-en, og der
det ikke foreligger pålitelige utgiftsopplysninger for
sammenveiingsformål,

k) «utvalgsteknikk», enhver framgangsmåte for utarbeiding av
HKPI der en delmengde av populasjonen av de priser som
betales av forbrukerne, brukes for å beregne prisendringen
for en kategori av varer og tjenester som dekkes av
HKPI-en,

l) «pålitelighet», at det skal foretas vurderinger på grunnlag
av «presisjon», som er et uttrykk for omfanget av utvalgsfeil,
og «representativitet», som er et uttrykk for at det ikke
forekommer avvik.

II. TILTAK FOR Å SIKRE AT HKPI-ENE KAN
SAMMENLIGNES, ER PÅLITELIGE OG RELEVANTE

Artikkel 3

Opprinnelig dekningsområde

HKPI-er skal anses for å kunne sammenlignes dersom de omfatter
prisindekser og vekter for hver av kategoriene i vedlegg I som
utgjør mer enn én tusendel av de samlede utgifter som dekkes av
alle disse kategoriene.

Artikkel 4

Varer og tjenester som nylig har fått betydning

Medlemsstatene skal

a) systematisk identifisere varer og tjenester som nylig har
fått betydning,

b) undersøke hvorvidt varer og tjenester som i henhold til
melding fra andre medlemsstater nylig har fått betydning,
er relevante.

HKPI-en skal utarbeides slik at den omfatter prisendringer for en
vare eller tjeneste som nylig har fått betydning, dersom den
aktuelle vare eller tjeneste antas å falle inn under definisjonen i
artikkel 2 bokstav b). Dette skal skje innen tolv måneder etter at
varen eller tjenesten er blitt identifisert, enten ved å justere vektene
for eller innenfor den relevante kategori i COICOP-/HKPI-
klassifikasjonen i vedlegg I til denne forordning eller ved å tildele
en del av vekten spesifikt til den varen eller tjenesten som nylig
har fått betydning.

Artikkel 5

Minstestandarder for kvalitetsjusteringer

1. HKPI-ene skal anses for å kunne sammenlignes når det er
foretatt passende kvalitetsjusteringer. Når det inntrer
kvalitetsendringer, skal medlemsstatene utarbeide prisindekser
ved å foreta passende kvalitetsjusteringer som bygger på
eksplisitte beregninger av verdien av kvalitetsendringen. Dersom
det ikke foreligger nasjonale beregninger, skal medlemsstatene
benytte beregninger som bygger på eventuelle tilgjengelige og
relevante opplysninger fra Kommisjonen (Eurostat).
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2. Dersom det ikke foreligger beregninger, skal prisendringer
beregnes som forskjellen mellom prisen på den utvalgte erstatning
og prisen på den vare eller tjeneste som erstattes. En
kvalitetsendring bør ikke under noen omstendighet beregnes som
hele prisforskjellen mellom de to produktene, med mindre det
kan godtgjøres at dette er en passende beregning. Dersom varer
eller tjenester må erstattes etter at de er tilbudt til nedsatt pris,
bør erstatningene utvelges ut fra tilsvarende nytteverdi for
forbrukeren og ikke ut fra tilsvarende pris.

Artikkel 6

Minstestandarder for priser

1. Medlemsstatene skal utarbeide HKPI-ene på grunnlag av
prisene som ble observert i utvalgsmålet.

a) Dersom utvalgsmålet krever månedlige observasjoner og de
ikke kan foretas fordi et produkt ikke er tilgjengelig, eller av
en hvilken som helst annen grunn, kan det benyttes beregnede
priser for den første eller andre måneden, mens det skal
benyttes erstatningspriser fra den tredje måneden.

b) Når utvalgsmålet i unntakstilfeller krever at det foretas
observasjoner sjeldnere enn hver måned, skal det benyttes
beregnede priser for de månedene der det ikke kreves
observerte priser. Beregnede priser kan også benyttes første
gang en prisobservasjon ikke foretas. Dersom
prisobservasjonen ikke foretas to ganger etter hverandre,
skal det benyttes erstatningspriser.

2. Dersom det i de tilfellene nevnt i denne artikkel ikke
foreligger erstatningspriser, kan beregnede priser fortsatt benyttes,
forutsatt at de ikke brukes i et større omfang enn at
sammenligningskravene kan oppfylles.

Artikkel 7

Prisindekser for basisaggregater

HKPI-ene skal utarbeides ved hjelp av en av de to formlene
angitt i nr. 1 i vedlegg II til denne forordning eller en alternativ
tilsvarende formel som ikke medfører en indeks med systematiske
avvik fra en indeks beregnet ved hjelp av en av de angitte formlene
på mer enn én tidel av ett prosentpoeng i gjennomsnitt for et år i
forhold til året før.

Artikkel 8

Minstestandarder for utvalgsteknikk

HKPI-ene skal anses som pålitelige og sammenlignbare
dersom de er utarbeidet på grunnlag av utvalgsmål som for hver
COICOP-/HKPI-kategori og under hensyn til den aktuelle
kategoris vekt inneholder tilstrekkelig mange basisaggregater til å
representere mangfoldet av produkter innenfor kategorien og
tilstrekkelig mange priser innenfor hvert basisaggregat til at
variasjoner i prisutviklingen i populasjonen tas i betraktning.

Artikkel 9

Kvalitetskontroll

Medlemsstatene skal

a) på anmodning fra Kommisjonen (Eurostat) sende inn
opplysninger om utgifter som ikke faller inn under det
opprinnelige dekningsområdet, uttrykt i prosent av de
samlede utgifter som dekkes av HKPI-en; disse
opplysningene skal være tilstrekkelige til at det kan fastslås
om bestemmelsene i denne forordning overholdes,

b) sende inn opplysninger til Kommisjonen (Eurostat) om
varer og tjenester som nylig har fått betydning, når de er
identifisert, og eventuelt angi hvorfor en vare eller en tjeneste
som nylig har fått betydning, ikke er tatt med; disse
opplysningene skal være tilstrekkelige til at det kan fastslås
om bestemmelsene i denne forordning overholdes,

c) overvåke forekomsten av kvalitetsendringer og justeringer
som foretas, slik at det kan fastslås om bestemmelsene i
denne forordning overholdes, og sende inn opplysninger
om dette på anmodning fra Kommisjonen (Eurostat),

d) utarbeide og ajourføre en detaljert beskrivelse av
utvalgsmålet og foreta kontroller av prisobservasjoner og
beregnede priser for å sikre at bestemmelsene i denne
forordning overholdes. De skal på anmodning fra
Kommisjonen (Eurostat) sende inn opplysninger som gjør
det mulig å fastslå om bestemmelsene i denne forordning
overholdes,

e) når det benyttes en formel som er forskjellig fra formlene i
nr. 1 i vedlegg II til denne forordning, på anmodning fra
Kommisjonen (Eurostat) sende inn opplysninger om
virkningene av denne alternative formelen brukt i utvalgte
tidsrom og for utvalgte basisaggregater i et omfang som gjør
det mulig å fastslå om bestemmelsene i denne forordning
overholdes,

f) på anmodning fra Kommisjonen (Eurostat) sende inn
opplysninger om utvalgsmålene i et omfang som gjør det
mulig å fastslå om bestemmelsene i denne forordning
overholdes, og summariske statistiske opplysninger om
hvor representative og nøyaktige utvalgene er, slik at
Kommisjonen (Eurostat) kan framlegge forslag til
minstestandarder for utvalgsteknikk for at de skal inngå i
rapporten om HKPI-er i henhold til artikkel 15 i forordning
(EF) nr. 2494/95, som skal legges fram i oktober 1997.

III. SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 10

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 9. september 1996.

For Kommisjonen

Yves-Thibault DE SILGUY

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Det opprinnelige dekningsområdet for varer og tjenester i HKPI skal omfatte følgende kategorier og
underkategorier:

 Kode COICOP-/HKPI-posisjon

 01. MATVARER OG ALKOHOLFRIE DRIKKER
 01.1 Matvarer
 01.1.1 Brød og kornprodukter
 01.1.2 Kjøtt
 01.1.3 Fisk
 01.1.4 Melk, ost og egg
 01.1.5 Oljer og fett
 01.1.6 Frukt
 01.1.7 Grønnsaker, herunder poteter og andre rotknoller
 01.1.8 Sukker, syltetøy, honning, sirup, sjokolade og sukkervarer
 01.1.9 Matvarer i.e.n.
 01.2 Alkoholfrie drikker
 01.2.1 Kaffe, te og kakao
 01.2.2 Mineralvann, leskedrikker og juice
 02. ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER OG TOBAKK
 02.1 Alkoholholdige drikker
 02.1.1 Brennevin
 02.1.2 Vin
 02.1.3 Øl
 02.2 Tobakk
 02.2.1 Tobakk
 03. KLÆR OG SKOTØY
 03.1 Klær
 03.1.1 Materialer til klær
 03.1.2 Klesplagg
 03.1.3 Andre klesartikler og tilbehør til klær
 03.1.4 Rensing, reparasjon og leie av klær
 03.2 Skotøy
 03.2.1 Sko og annet fottøy
 03.2.2 Vedlikehold, reparasjon og leie av fottøy
 04. BOLIG, VANN, ELEKTRISITET, GASS OG ANNET BRENSEL
 04.1 Betalt husleie
 04.1.1 Husleie betalt av leierne
 04.1.2 Annen betalt leie
 04.3 Alminnelig vedlikehold og reparasjon av bolig
 04.3.1 Produkter til alminnelig vedlikehold og reparasjon av bolig
04.3.2 Tjenester knyttet til alminnelig vedlikehold og reparasjon av bolig
 04.4 Andre tjenester knyttet til bolig
 04.4.1A Renovasjon (betaling etter konsum)
 04.4.2A Kloakk (betaling etter konsum)
 04.4.3A Vann (betaling etter konsum)
 04.4.4 Andre tjenester knyttet til bolig i.e.n.
 04.5 Elektrisitet, gass og annet brensel
 04.5.1 Elektrisitet
 04.5.2 Gass
 04.5.3 Flytende brensel
 04.5.4 Fast brensel
 04.5.5 Varmt vann, damp og is
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 Kode COICOP-/HKPI-posisjon

 05. MØBLER, HUSHOLDNINGSARTIKLER OG ALMINNELIG VEDLIKEHOLD AV
INNBO

 05.1 Møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler, tepper og annet gulvbelegg samt reparasjoner
 05.1.1 Møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler
 05.1.2 Tepper og annet gulvbelegg
 05.1.3 Reparasjon av møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler og gulvbelegg
 05.2 Boligtekstiler
 05.2.1 Boligtekstiler
 05.3 Varme- og kokeapparater, kjøleskap, vaskemaskiner og lignende større

husholdningsapparater, herunder tilbehør og reparasjoner
 05.3.1 Større elektriske og ikke-elektriske husholdningsapparater
 05.3.2 Mindre elektriske husholdningsapparater
 05.3.3 Reparasjon av husholdningsapparater
 05.4 Glassvarer, dekketøy og kjøkkenutstyr
 05.4.1 Glassvarer, dekketøy og kjøkkenutstyr
 05.5 Verktøy og utstyr til hus og hage
 05.5.1 Større verktøy og utstyr
 05.5.2 Mindre verktøy og diverse tilbehør
 05.6 Varer og tjenester knyttet til alminnelig vedlikehold av innbo
 05.6.1 Ikke-varige husholdningsartikler
 05.6.2 Lønnet husarbeid og andre tjenester i hjemmet
 06.A HELSEPLEIE (varer som betales av forbrukeren, og som ikke refunderes)
 06.1A Legemidler og helseartikler samt terapeutiske apparater og terapeutisk utstyr (som betales

av forbrukeren, og som ikke refunderes)
 06.1.1A Legemidler (som betales av forbrukeren, og som ikke refunderes)
 06.1.2A Andre helseartikler (som betales av forbrukeren, og som ikke refunderes)
 06.1.3A Terapeutiske apparater og terapeutisk utstyr (som betales av forbrukeren, og som ikke

refunderes)
 07. TRANSPORT
 07.1 Kjøp av kjøretøyer
 07.1.1A Nye biler
 07.1.1B Brukte biler
 07.1.2 Motorsykler
 07.1.3 Sykler
 07.2 Drift og vedlikehold av personlige transportmidler
 07.2.1 Reservedeler og tilbehør
 07.2.2 Drivstoff og smøremidler
 07.2.3 Vedlikehold og reparasjon
 07.2.4 Andre tjenester knyttet til bruk av personlige transportmidler � i henhold til

ENS-konvensjoner(1)
 07.3 Transporttjenester
 07.3.1 Persontransport med jernbane
 07.3.2 Persontransport på vei
 07.3.3 Persontransport med fly
 07.3.4 Persontransport til sjøs og på innlands vannveier
 07.3.5 Andre kjøpte transporttjenester
 08. KOMMUNIKASJON
 08.1 Kommunikasjon
 08.1.1 Posttjenester
 08.1.2 Telefon- og telefaksutstyr
 08.1.3 Telefon-, telegraf- og telefakstjenester
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Kode COICOP-/HKPI-posisjon

 09. FRITID OG KULTUR
 09.1 Fritidsutstyr og tilbehør, herunder reparasjoner
 09.1.1 Utstyr for mottak, opptak og gjengivelse av lyd og bilde
 09.1.2 Fotografisk og kinematografisk utstyr og optiske instrumenter
 09.1.3 Databehandlingsutstyr
 09.1.4 Andre større varige konsumgoder knyttet til fritid og kultur
 09.1.5 Spill, leker og hobby, utstyr til sport, camping og utendørs aktiviteter
 09.1.6 Utstyr til opptak av bilder og lyd
 09.1.7 Blomster og hage
 09.1.8 Kjæledyr
 09.1.9 Reparasjon av utstyr og tilbehør knyttet til fritid og kultur
 09.2 Tjenester knyttet til fritid og kultur
 09.2.1 Tjenester knyttet til fritids- og kulturaktiviteter for grupper
 09.2.2 Andre tjenester knyttet til fritid og kultur
 09.3 Aviser, bøker og papirvarer
 09.3.1 Bøker
 09.3.2 Aviser og tidsskrifter
 09.3.3 Diverse trykksaker
 09.3.4 Papirvarer og tegnemateriell
 09.4 Pakketurer � unntatt reiseforsikring
 09.4.1 Pakketurer � unntatt reiseforsikring
 10.A UTDANNING (som vanligvis betales av forbrukerne i medlemsstatene)
 11. HOTELLER, KAFEER OG RESTAURANTER
 11.1 Restauranttjenester
 11.1.1 Restauranter og kafeer
 11.1.2 Kantiner
 11.2 Hotelltjenester innenfor medlemsstaten
 11.2.1 Hotelltjenester innenfor medlemsstaten
 12. ANDRE VARER OG TJENESTER
 12.1 Personlig pleie
 12.1.1 Hårpleie og skjønnhetspleie
 12.1.2 Artikler til personlig pleie og toalettartikler
 12.2 Personlige effekter i.e.n.
 12.2.1 Smykker, ur og armbåndsur
 12.2.2 Andre personlige effekter
 12.4A Forsikring
 12.4.2A Forsikring i forbindelse med bolig � innboforsikring
 12.4.4A Forsikring i forbindelse med transport � motorvognforsikring � unntatt

reiseforsikring
 12.5A Finansielle tjenester i.e.n.� unntatt renter og gebyrer som beregnes som en del

av transaksjonsverdien
 12.5.1.A Finansielle tjenester i.e.n. � unntatt renter og gebyrer som beregnes som en del

av transaksjonsverdien
 12.6 Andre tjenester i.e.n.
 12.6.1 Andre tjenester i.e.n.

(1) Det europeiske nasjonalregnskapssystem, ENS 1995.
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VEDLEGG II

Formel som skal benyttes ved beregning av prisindekser for basisaggregater

1. Ved utarbeiding av prisindekser for basisaggregater benyttes enten forholdet mellom aritmetiske

gjennomsnittspriser                   eller forholdet mellom geometriske gjennomsnittspriser

der pt er markedspris, pb er referanseprisen og n er antall slike priser i basisaggregatet. En alternativ
formel kan benyttes dersom den oppfyller sammenligningskravet i artikkel 7.

2. Det aritmetiske gjennomsnitt av prisforholdet                       bør normalt ikke benyttes fordi det i mange

tilfeller ikke vil være mulig å oppfylle sammenligningskravet. Det kan benyttes unntaksvis dersom
det kan godtgjøres at det oppfyller sammenligningskravet.

3. Prisindeksen for et basisaggregat kan beregnes som en kjedeindeks, fortrinnsvis ved hjelp av en av
de to formlene nevnt ovenfor. Dersom man for eksempel benytter forholdet mellom aritmetiske
gjennomsnitt, betyr det:

der P
i
t angir den i-te prisen for et gitt basisaggregat i tidsrommet t og s

t
 angir prisutvalget innhentet for

basisaggregatet i tidsrommet t. Dette utvalget kan i praksis ajourføres månedlig, eller, slik det er
vanlig når priser ikke er tilgjengelige, over et lengre tidsrom. Dersom det ikke er noen utskifting

mellom basisperioden b og tidsrommet t, blir Ith lik                      , det enkle forholdet mellom aritmetiske

gjennomsnitt (eller analogt med den geometriske formel beskrevet ovenfor). Det aritmetiske
gjennomsnitt av prisforholdet må ikke benyttes der sammenkjedingen skjer oftere enn på årsbasis.

1
n

Spt

1
n

Spb

SiÎsb Pi
t

SiÎsb Pi
b

SiÎsbPi
1

SiÎsbPi
b

Itb =
SiÎsl Pi

2

SiÎsl Pi
1

SiÎst
   

l Pi
1

SiÎst
   

l Pi
t   l

. ......

1       Pt

n       Pb
S

Õpt]1/n

Õpt]1/n

,
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2214/96

av 20. november 1996

om harmoniserte konsumprisindekser: oversending og formidling
av delindekser under HKPI(*)

_________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 296 av 21.11.1996, s. 8, 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 257 av 27.10.1995, s. 1.

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

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av
23. oktober 1995 om harmoniserte konsumprisindeksar(1), og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 5 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF)
nr. 2494/95 skal hver medlemsstat utarbeide en harmonisert
konsumprisindeks (HKPI) fra og med indeksen for januar 1997.

I henhold til artikkel 9 i forordning (EF) nr. 2494/95 skal
medlemsstatene bearbeide de innsamlede dataene slik at de kan
utarbeide en HKPI som omfatter kategoriene i COICOP
(klassifikasjon av individuelt konsum etter formål). Kategoriene
må tilpasses.

I henhold til artikkel 11 i forordning (EF) nr. 2494/95 skal HKPI
og de tilhørende delindeksene offentliggjøres av Kommisjonen
(Eurostat). Delindeksene må spesifiseres.

I henhold til artikkel 5 nr. 3 i forordning (EF) nr. 2494/95 er det
nødvendig å vedta gjennomføringstiltak for å sikre at HKPI-ene
skal kunne sammenlignes.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse
fra Komiteen for det statistiske program, nedsatt ved
rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom(2).

Det europeiske monetære institutt er blitt rådspurt i samsvar
med artikkel 5 nr. 3 i forordning (EF) nr. 2494/95 og har avgitt en
positiv uttalelse �

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

Formålet med denne forordning er å fastlegge delindeksene under
den harmoniserte konsumprisindeksen (HKPI) som
medlemsstatene hver måned skal utarbeide og oversende til
Kommisjonen (Eurostat), som sørger for formidling av dem.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning defineres en «delindeks under HKPI» som en
prisindeks for hver av utgiftskategoriene oppført i vedlegg I og
nærmere beskrevet i vedlegg II til denne forordning. Sistnevnte er
basert på COICOP-/HKPI-klassifikasjonen (klassifikasjon av
individuelt konsum etter formål, tilpasset behovene i forbindelse
med HKPI-er)(3). Med «formidling» menes offentliggjøring av
data i enhver form.

Artikkel 3

Utarbeiding og oversending av delindekser

Hver måned skal medlemsstatene utarbeide alle delindekser
(vedlegg I) der vekten utgjør mer enn en tusendel av de samlede
utgifter som omfattes av HKPI(4), og oversende dem til
Kommisjonen (Eurostat). Sammen med indeksen for januar 1997
skal medlemsstatene også oversende tilhørende opplysninger om
vekter til Kommisjonen (Eurostat), som deretter underrettes hver
gang vektstrukturen endres.

Artikkel 4

Formidling av delindekser

Kommisjonen (Eurostat) skal formidle delindekser under
HKPI-er for kategoriene oppført i vedlegg I til denne forordning,
der 1996 = 100.

__________________

(3) Vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/96 av 9. september 1996
om innledende gjennomføringstiltak for rådsforordning (EF) nr. 2494/95
om harmoniserte konsumprisindeksar (EFT nr. L 229 av 10.9.1996, s. 3).

(4) I samsvar med artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1749/96.
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Artikkel 5

Kvalitetskontroll

For at det skal kunne fastslås om denne forordning blir overholdt,
skal medlemsstatene på anmodning fra Kommisjonen (Eurostat)
sende inn alle nødvendige opplysninger om fordelingen av varer
og tjenester på utgiftskategoriene i vedlegg I og II.

Artikkel 6

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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, 20. november 1996.

For Kommisjonen

Yves-Thibault DE SILGUY

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

DELINDEKSER UNDER HKPI

 01. MATVARER OG ALKOHOLFRIE DRIKKER

 01.1 Matvarer
 01.1.1 Brød og kornprodukter
 01.1.2 Kjøtt
 01.1.3 Fisk
 01.1.4 Melk, ost og egg
 01.1.5 Oljer og fett
 01.1.6 Frukt
 01.1.7 Grønnsaker, herunder poteter og andre rotknoller
 01.1.8 Sukker, syltetøy, honning, sirup, sjokolade og sukkervarer
 01.1.9 Matvarer i.e.n.

 01.2 Alkoholfrie drikker
 01.2.1 Kaffe, te og kakao
 01.2.2 Mineralvann, leskedrikker og juice

 02. ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER OG TOBAKK

 02.1 Alkoholholdige drikker
 02.1.1 Brennevin
 02.1.2 Vin
 02.1.3 Øl

 02.2 Tobakk

 03. KLÆR OG SKOTØY

 03.1 Klær
 03.1.1 Materialer til klær
 03.1.2 Klesplagg
 03.1.3 Andre klesartikler og tilbehør til klær
 03.1.4 Rensing, reparasjon og leie av klær

 03.2 Skotøy, herunder reparasjoner

 04. BOLIG, VANN, ELEKTRISITET, GASS OG ANNET BRENSEL

 04.1 Betalt husleie

 04.3 Alminnelig vedlikehold og reparasjon av bolig
 04.3.1 Produkter til alminnelig vedlikehold og reparasjon av bolig
 04.3.2 Tjenester knyttet til alminnelig vedlikehold og reparasjon av bolig

 04.4A Andre tjenester knyttet til bolig

 04.5 Elektrisitet, gass og annet brensel
 04.5.1 Elektrisitet
 04.5.2 Gass
 04.5.3 Flytende brensel
 04.5.4 Fast brensel
 04.5.5 Varmt vann, damp og is
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 05. MØBLER, HUSHOLDNINGSARTIKLER OG ALMINNELIG VEDLIKEHOLD AV
BOLIG

 05.1 Møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler, tepper og annet gulvbelegg samt
reparasjoner

 05.1.1 Møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler
 05.1.2 Tepper og annet gulvbelegg
 05.1.3 Reparasjon av møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler og gulvbelegg

 05.2 Boligtekstiler

 05.3 Varme- og kokeapparater, kjøleskap, vaskemaskiner og lignende større
husholdningsapparater, herunder tilbehør og reparasjoner

 05.3.1/2 Større elektriske og ikke-elektriske husholdningsapparater og mindre elektriske
husholdningsapparater

 05.3.3 Reparasjon av husholdningsapparater

 05.4 Glassvarer, dekketøy og kjøkkenutstyr

 05.5 Verktøy og utstyr til hus og hage

 05.6 Varer og tjenester knyttet til alminnelig vedlikehold av boligen
 05.6.1 Ikke-varige husholdningsartikler
 05.6.2 Lønnet husarbeid og andre tjenester i hjemmet

 06.A HELSEPLEIE: Legemidler og helseartikler samt terapeutiske apparater og terapeutisk
utstyr (som betales av forbrukeren, og som ikke refunderes)

 07. TRANSPORT

 07.1 Kjøp av kjøretøyer
 07.1.1 Nye og brukte biler
 07.1.2/3 Motorsykler og sykler
 07.2 Drift og vedlikehold av personlige transportmidler
 07.2.1 Reservedeler og tilbehør
 07.2.2 Drivstoff og smøremidler
 07.2.3 Vedlikehold og reparasjon
 07.2.4A Andre tjenester knyttet til bruk av personlige transportmidler

 07.3 Transporttjenester
 07.3.1A Persontransport med jernbane
 07.3.2A Persontransport på vei
 07.3.3A Persontransport med fly
 07.3.4A Persontransport til sjøs og på innlands vannveier
 07.3.5A Andre kjøpte transporttjenester
 07.3.6A Kombinerte billetter

 08. KOMMUNIKASJON

 08.1 Kommunikasjon
 08.1.1 Posttjenester
 08.1.2/3 Telefon- og telefaksutstyr og telefon-, telegraf- og telefakstjenester

 09. FRITID OG KULTUR

 09.1 Fritidsutstyr og tilbehør, herunder reparasjoner
 09.1.1 Utstyr for gjengivelse av lyd og bilder
 09.1.2 Fotografisk og kinematografisk utstyr og optiske instrumenter
 09.1.3 Databehandlingsutstyr
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 09.1.4 Andre større varige konsumgoder knyttet til fritid og kultur
 09.1.5 Spill, leker og hobby, utstyr til sport, camping og utendørs aktiviteter
 09.1.6 Utstyr til opptak av bilder og lyd
 09.1.7 Blomster og hage
 09.1.8 Kjæledyr
 09.1.9 Reparasjon av utstyr og tilbehør knyttet til fritid og kultur

 09.2A Tjenester knyttet til fritid og kultur

 09.3 Aviser, bøker og papirvarer

 09.4 Pakketurer

 10.A UTDANNING (som vanligvis betales av forbrukerne i medlemsstatene)

 11. HOTELLER, KAFEER OG RESTAURANTER

 11.1 Restauranttjenester
 11.1.1 Restauranter og kafeer
 11.1.2 Kantiner

 11.2 Hotelltjenester

 12. ANDRE VARER OG TJENESTER

 12.1 Personlig pleie
 12.1.1 Hårpleie og skjønnhetspleie
 12.1.2 Apparater og artikler til personlig pleie og toalettartikler

 12.2 Personlige effekter i.e.n.

 12.4A Forsikring
 12.4.2A Forsikring knyttet til bolig � innboforsikring
 12.4.4A Forsikring knyttet til transport � motorvognforsikring

 12.5A Finansielle tjenester i.e.n.

 12.6A Andre tjenester i.e.n.
__________
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____________________

(1) De fleste klasser omfatter enten varer eller tjenester. Klasser som inneholder varer, betegnes med enten (ND), (SD) eller (D) som
angir om de er henholdsvis «ikke-varige», «halv-varige» eller «varige». (S) betegner klasser med «tjenester». Noen klasser
inneholder både varer og tjenester fordi det er vanskelig å dele dem opp i varer og tjenester. Slike klasser betegnes vanligvis
med en (S) siden tjenestene anses å veie tyngst. (E) angir «energi» og (SEA) «sesongprodukter».

(2) Basert på det endelige utkastet til COICOP-klassifikasjon som ble vedtatt på et felles FN-ECE/OECD/Eurostat-møte om
nasjonalregnskaper som ble holdt i Genève 30. april-3. mai 1996.

VEDLEGG II

DELINDEKSER UNDER HKPI: OPPDELING ETTER HOVEDGRUPPER (tosifret nivå), GRUPPER (tresifret
nivå) OG KLASSER(1 ) (firesifret nivå)(2 )

01. MATVARER OG ALKOHOLFRIE DRIKKER

01.1 Matvarer

De produktene som hører inn under denne kategorien, er vanligvis produkter som kjøpes for konsum i
husholdninger. Unntatt er dermed produkter som normalt selges for å spises på stedet, slik som sandwicher,
varme pølser, is osv. (11.1.1). Unntatt er også ferdigretter som kan medbringes og produkter fra ferdigmat- og
cateringleverandører, selv om de bringes ut til kunden (11.1.1). Produkter som selges spesielt som fôr til
kjæledyr, hører inn under 09.1.8.

01.1.1 Brød og kornprodukter (ND)

� Ris i enhver form, herunder ris tilberedt med kjøtt, fisk, skalldyr eller grønnsaker

� mais, hvete, bygg, havre, rug og andre kornslag i form av korn, mel eller semule

� brød og andre bakervarer som knekkebrød, kavringer, ristet brød, kjeks, honningkake, vaffelkjeks, vafler,
tebrød og rundstykker

� konditorvarer som kaker, terter, paier, quiche og pizza

� pasta i enhver form, herunder pastaprodukter som inneholder kjøtt, fisk, skalldyr, ost eller grønnsaker

� andre produkter som malt, maltmel, maltekstrakt, potetstivelse, tapioka, sago, andre stivelser,
kornprodukter (cornflakes, havregryn osv.) og homogenisert barnemat, dietetiske produkter og ingredienser
til matlaging på basis av mel, stivelse eller maltekstrakt.

Omfatter: Couscous og og lignende stivelsesholdige produkter tilberedt med kjøtt, fisk, skalldyr eller grønnsaker;
blandinger og deig til framstilling av baker- og konditorvarer.

Omfatter ikke: Kjøttposteier (01.1.2); fiskeposteier (01.1.3); sukkermais (01.1.7); homogenisert barnemat,
dietetiske produkter og ingredienser til matlaging som inneholder minst 50 % kakao (01.1.8).

01.1.2 Kjøtt (ND)

� Ferskt, kjølt eller fryst kjøtt av:

� storfe, sau, geit og svin

� fjørfe og spiselig fjørfeavfall

� hare, kanin og vilt (dyr av hjortefamilien, villsvin, fasaner, ryper osv.)

� hest, muldyr, esel, kamel o.l.

� ferskt, kjølt eller fryst spiselig kjøttavfall
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� tørket, saltet eller røkt kjøtt og spiselig kjøttavfall (pølser, salami, bacon, skinke, paté osv.)

� annet konservert kjøtt eller forarbeidede kjøttprodukter og bearbeidet kjøtt (kjøttkonserver,
kjøttekstrakter, kjøttsafter, kjøttposteier osv.).

Omfatter også: Kjøtt og spiselig avfall fra havpattedyr (sel, hvalross, hval osv.).

Omfatter ikke: Stivelsesholdige produkter som inneholder kjøtt (01.1.1); frosker, land- og
sjøsnegler (01.1.3); supper som inneholder kjøtt (01.1.9); smult og annet spiselig animalsk fett
(01.1.5).

01.1.3 Fisk (ND) (SEA)

� Fersk, kjølt eller fryst fisk

� ferske, kjølte eller fryste skalldyr (krepsdyr, herunder krabber, bløtdyr og andre skalldyr,
land- og sjøsnegler, frosker)

� fisk og skalldyr, tørket, røkt eller saltet

� annen konservert eller forarbeidet fisk eller skalldyr og bearbeidet fisk og skalldyr (fiske- og
skalldyrkonserver, kaviar og andre former for rogn, fiskeposteier osv.).

Omfatter ikke: Stivelsesholdige produkter som inneholder fisk (01.1.1); fiskesupper (01.1.9).

01.1.4 Melk, ost og egg (ND)

� Frisk, pasteurisert eller sterilisert helmelk og melk med lavt fettinnhold

� konservert melk (kondensert melk, inndampet melk, tørrmelk)

� yoghurt, fløte, melkebaserte desserter, melkebaserte drikker og andre melkebaserte produkter

� ost og ostemasse

� egg av fjørfe, eggpulver og andre eggprodukter framstilt utelukkende av egg.

Omfatter: Melk, fløte og yoghurt tilsatt sukker, kakao, frukt eller aromastoffer.

01.1.5 Oljer og fett (ND)

� Smør

� margarin og annet vegetabilsk fett, herunder peanøttsmør

� spiselige oljer (olivenolje, maisolje, solsikkeolje, bomullsfrøolje, soyaolje, jordnøttolje osv.)

� spiselig animalsk fett (smult osv.).

� Omfatter ikke: Torskelevertran eller olje av kveitelever (06.A).

01.1.6 Frukt (ND) (SEA)

� Frisk eller kjølt frukt

� tørket frukt, fruktskall, fruktkjerner, nøtter og spiselige frø

� fryst frukt og annen konservert frukt samt fruktbaserte produkter, herunder homogenisert
barnemat, diettmat og ingredienser til matlaging basert utelukkende på frukt.
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Omfatter ikke: Grønnsaker som dyrkes for fruktens skyld, som tomater, agurker og eggfrukter
(01.1.7); syltetøy, marmelade, kompotter, gelé, fruktpuré og fruktmos (01.1.8); plantedeler
konservert i sukker (01.1.8); fruktjuice (01.2.2); fruktkonsentrat og -saft til matlaging (01.1.9)
eller til framstilling av drikker (01.2.2).

01.1.7 Grønnsaker, herunder poteter og andre rotknoller (ND) (SEA)

� Friske eller kjølte grønnsaker

� fryste grønnsaker

� tørkede grønnsaker

� andre konserverte eller forarbeidede grønnsaker og grønnsakbaserte produkter, herunder
homogenisert barnemat, diettmat og ingredienser til matlaging basert utelukkende på
grønnsaker

� friske eller kjølte poteter og andre rotknoller (manioka, arrowrot, kassava, søtpoteter og
andre stivelsesholdige røtter)

� andre rotgrønnsaker (mel, semule, flak, puré, strimler og tynne skiver), herunder fryste
tilberedninger som pommes frites.

Omfatter: Sukkermais, sjøfenikkel og annen spiselig tang, krydderurter (persille, rosmarin, timian
osv.); spiselig sopp.

Omfatter ikke: Potetstivelse, tapioka, sago og andre stivelser (01.1.1); supper, buljonger og kraft
(01.1.9); hvitløk, ingefær, allehånde og andre kryddere og smaksingredienser (01.1.9);
grønnsakjuice (01.2.2).

01.1.8 Sukker, syltetøy, honning, sirup, sjokolade og sukkervarer (ND)

� Rør- eller betesukker, uraffinert eller raffinert, i pulverform, krystallisert eller i stykker

� syltetøy, marmelade, kompotter, gelé, fruktpuré og fruktmos, naturlig honning og
kunsthonning, sirup og melasse, herunder plantedeler konservert i sukker

� sjokolade i stenger eller plater, tyggegummi, sukkertøy, karameller, pastiller og andre
sukkervarer

� tilberedte desserter, homogenisert barnemat, dietetiske produkter og ingredienser til matlaging
som inneholder minst 90% kakao

� spise-is og iskrem.

Omfatter: Kunstige sukkererstatninger.

Omfatter ikke: Kakao og sjokoladepulver (01.2.1); sirup til framstilling av drikkevarer (01.2.2).

01.1.9 Matvarer i.e.n. (ND)

� Salt, krydder, sauser, smaksingredienser (sennep, majones, ketchup, soyasaus osv.), eddik,
tilberedt bakepulver, gjær, tilberedte desserter, supper, buljong, kraft, fruktkonsentrat og -
sirup til matlaging osv.

Omfatter: Hvitløk, ingefær, spansk pepper; homogenisert barnemat, diettmat og ingredienser til
matlaging, unntatt ingredienser basert på stivelsesmel eller maltekstrakt (01.1.1) eller basert
utelukkende på frukter (01.1.6) eller grønnsaker (01.1.7) eller som inneholder minst 50 % kakao
(01.1.8).
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Omfatter ikke: Krydderurter (01.1.7); tilberedte desserter som inneholder minst 50 % kakao
(01.1.8).

01.2 Alkoholfrie drikker

Alkoholfrie drikker som inntas på stedet, herunder drikker fra salgsautomater, hører inn under
11.1.1 og 11.1.2.

01.2.1 Kaffe, te og kakao (ND)

� Kaffe, også koffeinfri, brent eller malt, herunder pulverkaffe, kaffeekstrakter eller
kaffeessenser og kaffeerstatninger

� te, maté og andre urteteer

� kakao, også søtet, og sjokoladepulver.

Omfatter: Tilberedninger for drikker som inneholder kakao, melk, malt osv.; kaffe- og
teerstatninger, kaffe- eller teekstrakter og -essenser.

01.2.2 Mineralvann, leskedrikker og juice (ND)

� Mineralvann

� leskedrikker som soda, limonade og cola

� frukt- og grønnsakjuice

� sirup og konsentrat til framstilling av drikker.

Omfatter ikke: Alkoholfritt brennevin, alkoholfri likør osv. (02.1.1); alkoholfri vin, eplesider
osv. (02.1.2) og alkoholfritt øl (02.1.3).

02. ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER OG TOBAKK

02.1 Alkoholholdige drikker

Alkoholholdige drikker som inntas på stedet, herunder drikker fra salgsautomater, hører inn
under 11.1.1 og 11.1.2.

02.1.1 Brennevin (ND)

� Brennevin og likør.

Omfatter: Mjød; aperitiffer bortsett fra vinbaserte aperitiffer; alkoholfritt brennevin, alkoholfri
likør osv.

02.1.2 Vin (ND)

� Vin av druer eller annen frukt, herunder eplesider og pæresider

� vinbaserte aperitiffer, forskåret vin, champagne og andre musserende viner, sake o.l.

Omfatter: Alkoholfrie viner, alkoholfri eplesider osv.

02.1.3 Øl (ND)

� Alle typer øl, f.eks. overgjæret øl (ale), undergjæret øl (lager) eller porter.

Omfatter: Øl med lavt alkoholinnhold og alkoholfritt øl.
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02.2 Tobakk (ND)

� Sigaretter og sigarettpapir

� sigarer, pipetobakk, skråtobakk eller snustobakk.

Omfatter: Tobakk som kjøpes i kafeer, barer, restauranter, bensinstasjoner osv.

Omfatter ikke: Andre røykeartikler (12.2).

0.3. KLÆR OG SKOTØY

03.1 Klær

03.1.1 Materialer til klær (SD)

� Stoffer av naturfibrer, syntetiske fibrer og blandinger av naturfibrer og syntetiske fibrer.

Omfatter ikke: Boligtekstiler (05.2).

03.1.2 Klesplagg (SD)

� Klær for menn, kvinner, barn (3-13 år) og spedbarn (0-2 år), enten ferdigsydde eller sydd
etter mål i alle materialer (herunder lær, pels, plast og gummi) til hverdagsbruk, sportsbruk
eller til bruk i arbeid;

� kapper, ytterfrakker, regnfrakker, anorakker, parkaser, blusejakker osv.

� jakker, bukser, vester, kjoler, skjørt, drakter, skreddersydde dresser osv.

� skjorter, bluser, pullovere, gensere, kardiganer osv.

� T-skjorter, undertrøyer, truser, sokker, strømper, strømpebukser, brystholdere,
underbukser, hofteholdere, korsetter

� pyjamaser, nattskjorter, morgenkåper, slåbroker og badedrakter

� spedbarnsklær, herunder tøybleier og tøysko for spedbarn.

Omfatter ikke: Trikotasjevarer til medisinsk bruk, f.eks. elastiske strømper (06.A); bleier av
papir og vatt (12.1.2).

03.1.3 Andre klesartikler og tilbehør til klær (SD)

� Slips, lommetørklær, sjal, tørklær, hansker, votter, muffer, belter, seler, forklær, kitler,
smekker, ermebeskyttere, hatter, luer, alpeluer, kyser, styrthjelmer

� sytråd, strikkegarn og tilbehør ved framstilling av klær, f.eks. spenner, knapper, trykknapper,
glidelåser, bånd, lisser, possementer osv.

Omfatter ikke: Hansker og andre varer framstilt av gummi (05.6.1); knappenåler, synåler og
strikkepinner (05.6.1); beskyttende hodeplagg for sport (ishockey, amerikansk fotball, baseball,
cricket, sykling, boksing osv.) (09.1.5); annet verneutstyr til sportsbruk, f.eks. redningsvester,
boksehansker, leggbeskyttere og andre beskyttere, briller, belter osv. (09.1.5); papirlommetørklær
(12.1.2); armbåndsur, smykker, mansjettknapper, slipsnåler (12.2); spaserstokker, paraplyer,
vifter, nøkkelringer (12.2).
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03.1.4 Rensing, reparasjon og leie av klær (S)

� Tørrensing, vask og farging

� stopping, lapping, reparasjon og omsying av klær

� leie av klær.

Omfatter ikke: Leie av lintøy (5.6.2).

03.2 Skotøy, herunder reparasjoner (SD)

� Alt skotøy for menn, kvinner, barn (3-13 år) og spedbarn (0-2 år), herunder sportsskotøy
som er egnet til hverdags- eller fritidsbruk (sko for jogging, terrengløp, tennis, basketball,
båtsport osv.)

� deler til skotøy (hæler, såler osv.)

� reparasjon av skotøy, herunder skopussing

� leie av skotøy, unntatt leie av spesialskotøy for sport (bowlingsko, fotballstøvler, piggsko,
skistøvler, støvler med påsittende isskøyter eller rulleskøyter osv.) (09.2).

Omfatter: Gamasjer, leggings og lignende artikler; tilbehør til skotøy som f.eks. lester og blokker.

Omfatter ikke: Tøysko for spedbarn (03.1.2); ortopedisk skotøy (06.A); spesialskotøy for
sport (bowlingsko, fotballstøvler, piggsko, skistøvler, støvler med påsittende isskøyter eller
rulleskøyter osv.) (09.1.5); leggbeskyttere, kne- og albuebeskyttere for cricket og annet
verneutstyr til sportsbruk (09.1.5).

04. BOLIG, VANN, ELEKTRISITET, GASS OG ANNET BRENSEL

04.1 Betalt husleie (S)

Husleie omfatter vanligvis betaling for bruk av grunnen boligen står på, for det arealet som
brukes og for installasjoner og utstyr for oppvarming, sanitæranlegg, belysning osv.

Husleie omfatter også betaling for bruk av garasje som tilhører boligen. Garasjen behøver ikke
være fysisk tilknyttet boligen, og heller ikke være utleid av samme husvert.

Husleie omfatter ikke utgifter til elektrisitet, gass, oppvarming, vann, varmtvann og renovasjon.

Dekker:

� Husleie betalt av leiere som benytter umøblerte eller møblerte lokaler som sin faste bopel

� husleie betalt for sekundærboliger.

Omfatter: Betaling for bruk av møbler dersom boligene utleies møblert; leie fra husholdninger
som benytter boligen i ferien (NB: dersom tjenesten kan kjøpes på det økonomiske territoriet,
omfattes den med samme begrunnelse som pakkeferier); betaling fra husholdninger som benytter
et rom på et hotell eller et pensjonat som fast bopel.

Omfatter ikke: Leie for garasjer eller parkeringsplasser som ikke tilhører boligen (07.2.4A); leie
som betales av personer som bor på herberger o.l. (11.2); leie fra personer som bor i feriebyer og
feriesentre (11.2).
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04.3 Alminnelig vedlikehold og reparasjon av bolig

Alminnelig vedlikehold og reparasjon av boligen kjennetegnes ved to forhold: for det første dreier
det seg om virksomhet som eieren eller leieren er forpliktet til å utøve regelmessig for å holde
boligen i god stand; for det andre endrer de ikke boligens funksjon, kapasitet eller forventede
levetid.

Leieres utgifter til materialer og tjenester knyttet til alminnelig reparasjon og vedlikehold av
boligen inngår i husholdningenes utgifter til individuelt konsum.

Utgifter som eiere av egne boliger har til materialer til alminnelig reparasjon og vedlikehold av
boligen som eieren selv skal utføre, inngår i husholdningenes utgifter til individuelt konsum.
Utgifter som eiere av egne boliger har til tjenester knyttet til alminnelig reparasjon og vedlikehold
av boligen som tilsvarer lignende utgifter som må dekkes av leierne, inngår også i utgiftene til
individuelt konsum. Øvrige utgifter som eiere av egne boliger har til tjenester knyttet til alminnelig
reparasjon og vedlikehold av boligen, anses som produktinnsats.

Innkjøp som leiere eller eiere av egne boliger foretar for selv å utføre vedlikehold eller reparasjon,
hører inn under 04.3.1. Dersom leierne eller eierne av egne boliger imidlertid betaler et foretak for
å utføre vedlikeholdet eller reparasjonen, hører tjenestens samlede verdi, herunder utgiftene til
materialer, inn under 04.3.2.

04.3.1 Produkter til alminnelig vedlikehold og reparasjon av bolig (ND)

� Produkter som f.eks. maling og lakk, puss, tapeter, tekstiltapeter, vindusruter, gips, sement,
kitt, tapetklister. Små rørleggerartikler (rør, tape, skjøtestykker osv.) og noen materialer til
overflatebelegg (parkettstaver, keramikkfliser osv.) inngår her.

Omfatter ikke: Vegg-til-vegg-tepper og linoleum (05.1.2); håndverktøy, dørbeslag, elektriske
ledninger og lyspærer (05.5); koster, skurebørster, fjærkoster og rengjøringsmidler (05.6.1);
produkter som benyttes ved større reparasjoner, utbygging og ombygging av boliger (investeringer).

04.3.2 Tjenester knyttet til alminnelig vedlikehold og reparasjon av bolig (S)

� Tjenester som ytes av rørleggere, elektrikere, snekkere, glassmestere, malere, dekoratører,
gulvbonere osv. til alminnelig vedlikehold og reparasjon av boligen. Omfatter tjenestens
samlede verdi, det vil si både arbeidskrafts- og materialkostnader.

Omfatter ikke: Tjenester som ytes i forbindelse med større reparasjoner, utbygging og ombygging
av boligen (investeringer).

04.4A Andre tjenester knyttet til bolig (S) (1)

� Renovasjon � forbrukeren betaler etter forbruk (04.4.1A)
� kloakk � forbrukeren betaler etter forbruk (04.4.2A)
� vann � forbrukeren betaler etter forbruk (04.4.3A)
� andre tjenester knyttet til bolig i.e.n. (04.4.4):

� vaktmester- og gartnertjenester, rengjøring og belysning av trappeoppgang, vedlikehold
av heiser og søppelsjakter i bolighus med flere husholdninger

� snørydding og skorsteinsfeiing
� gatefeiing.

Omfatter: Utgifter knyttet til dette, f.eks. leie av målere, avlesning av målere, faste gebyrer osv.

Omfatter ikke: Varmtvanns- og dampforsyning (04.5.5); desinfisering og skadedyrbekjempelse
(05.6.2).

_____________________

(1) «Forbrukeren betaler etter forbruk»: (i) når forbrukeren betaler gebyrer etter måler, (ii) når forbrukeren betaler etter en fast sats
som kan anses som en skjønnsmessig beregning av forbruket av tjenesten, (iii) når forbrukeren betaler et fast beløp som gir
mulighet til et visst forbruk av tjenesten; forbrukerne betaler ikke etter forbruk dersom tjenesten finansieres gjennom beskatning.
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04.5 Elektrisitet, gass og annet brensel

04.5.1 Elektrisitet (ND) (E)

Omfatter: Utgifter knyttet til dette, f.eks. leie av målere, avlesning av målere, faste gebyrer osv.

04.5.2 Gass (ND) (E)

� Husholdningsgass og naturgass

� flytende hydrokarboner (butan, propan osv.).

Omfatter: Utgifter knyttet til dette, f.eks. leie av målere, avlesning av målere, leie av tanker, faste
gebyrer osv.

04.5.3 Flytende brensel (ND) (E)

� Fyringsolje og parafin.

04.5.4 Fast brensel (ND) (E)

� Kull, koks, briketter, fyringsved, trekull, torv o.l.

04.5.5 Varmt vann, damp og is (ND) (E)

� Kjøp av varmt vann og damp

� is som brukes til kjøling og frysing.

05. MØBLER, HUSHOLDNINGSARTIKLER OG ALMINNELIG VEDLIKEHOLD AV INNBO

05.1 Møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler, tepper og annet gulvbelegg samt
reparasjoner

05.1.1 Møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler (D)

� Senger, sofaer, divaner, bord, stoler, skap, kommoder og bokhyller

� belysningsutstyr, f.eks. taklamper, stålamper, kuppellamper, nattbordlamper

� malerier, skulpturer, stikk og andre kunstgjenstander, herunder reproduksjoner av
kunstverker og andre pyntegjenstander

� skjermer, foldevegger og andre møbler og tilbehør.

Omfatter: Eventuelt installasjon; sengebunner og undermadrasser; baderomsskap;
spedbarnsmøbler som vugger, høye stoler, lekegrinder; rullegardiner unntatt rullegardiner av
stoff (05.2); hage- og campingmøbler unntatt parasoller (05.2); speil, lysholdere og lysestaker.

Omfatter ikke: Pengeskap (05.3.1/2); ur (12.2); veggtermometre og -barometre, barnevogner og
barnetriller (12.2).
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05.1.2 Tepper og annet gulvbelegg (D)

� Tepper, vegg-til-vegg-tepper, linoleum og andre lignende gulvebelegg.

Omfatter: Legging av gulvbelegg.

Omfatter ikke: Parkettstaver og keramikkfliser (04.3.1); baderomsmatter, sivmatter og
dørmatter (05.2).

05.1.3 Reparasjon av møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler og gulvbelegg (S)

Omfatter: Restaurering av antikke møbler og kunstverker; rensing av møbler, innrednings- og
dekorasjonsartikler og gulvbelegg.

Omfatter ikke: Installasjon (05.1.1 eller 05.1.2).

05.2 Boligtekstiler (SD)

� Møbelstoffer, gardiner, doble gardiner, markiser, portierer og rullegardiner av stoff

� sengeutstyr som madrasser, vattepper, puter, skråputer og hengekøyer

� sengetøy som lakener, putevar, tepper, reisetepper, pledd, dyner, sengetepper og myggnett

� dekketøy og baderomstekstiler som bordduker og servietter, badekåper, håndklær og
vaskekluter

� andre boligtekstiler som handlevesker, skittentøyposer, draktposer og varetrekk til møbler,
flagg, parasoller osv.

� reparasjon av boligtekstiler.

Omfatter: Metervare; voksduker; baderomsmatter, sivmatter og dørmatter.

Omfatter ikke: Tekstiltapeter (04.3.1); gulvbelegg som tepper og vegg-til-vegg-tepper (05.1.2);
leie av sengetøy (05.6.2); bilpresenninger og varetrekk til motorsykler osv. (07.2.1);
gummimadrasser og soveposer (09.1.5).

05.3 Varme- og kokeapparater, kjøleskap, vaskemaskiner og lignende større husholdnings-
apparater, herunder tilbehør og reparasjoner

05.3.1/2 Større elektriske og ikke-elektriske husholdningsapparater (D) og mindre elektriske
husholdningsapparater (SD)

� Kjøleskap, frysere og kombinasjonsskap

� vaskemaskiner, tørketromler, oppvaskmaskiner og stryke- og pressemaskiner

� komfyrer, roterende griller, kokeplater, komfyrer, ovner og mikrobølgeovner

� luftkondisjoneringsapparater, luftfuktere, varmeelementer, vannvarmere, vifter og
avtrekkshetter

� støvsugere, damprensemaskiner, tepperensemaskiner, skure-, vokse- og bonemaskiner

� andre større husholdningsapparater som pengeskap, sy- og strikkemaskiner, bløtgjørings-
apparater og tørkeskap
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� kaffekverner, kaffemaskiner, saftpresser, boksåpnere, miksere, frityrapparater, kjøttgriller,
kniver, brødristere, is- og sorbettmaskiner, yoghurtmaskiner, varmeplater, strykejern, kjeler,
vifter, husholdningsvekter.

Omfatter: Installering av apparatene.

Omfatter ikke: Apparater som er en del av bygningens konstruksjon (investering); små ikke-
elektriske husholdningsapparater og husholdningsredskaper (05.4); personvekter og
spedbarnsvekter (12.1.2).

05.3.3 Reparasjon av husholdningsapparater (S)

Omfatter ikke: Installasjon av større husholdningsapparater.

05.4 Glassvarer, dekketøy og kjøkkenutstyr (SD)

� Glass- og krystallvarer til bruk i husholdningen, i kontorer og til dekorasjon

� bordservise og husholdnings- og toalettartikler i porselen, keramikk, steintøy, fajanse,
terrakotta

� bestikk og sølvtøy

� ikke-elektriske kjøkkenredskaper i alle materialer, f.eks. kasseroller, gryter, stekepanner,
griller, kaffekverner, purépresser, kjøttkverner, varmeplater, husholdningsvekter og andre
lignende mekaniske innretninger

� andre husholdningsartikler i alle materialer, f.eks. bokser til brød, kaffe, krydder osv.,
søppelbøtter, papirkurver, kleskurver, sparebøsser og bærbare pengeskap, håndkleholdere,
flaskestativer, strykejern og strykebrett, postkasser, tåteflasker, termosflasker og kjølebokser

� reparasjon av disse artiklene.

Omfatter ikke: Belysningsutstyr (05.1.1); elektriske husholdningsapparater (05.3.1/2);
pappservise (05.6.1); personvekter og spedbarnsvekter (12.1.2).

05.5 Verktøy og utstyr til hus og hage (D, SD)

� Motordrevne redskaper, f.eks. elektriske boremaskiner, sager, slipemaskiner og hekksakser,
hagetraktorer, motordrevne gressklippere, motorkultivatorer, motorsager og vannpumper

� håndverktøy, f.eks. hammere, skrutrekkere, skrunøkler og tenger

� hageredskaper, f.eks. håndgressklippere, trillebårer, spader, skuffer, river, greip, ljåer, sigder
og beskjæringssakser

� stiger og trappestiger

� dørbeslag (hengsler, håndtak og låser), tilbehør til radiatorer og peiser og andre metallartikler
til huset (gardinstenger, teppeholdere, kroker osv.) eller til hagen (kjettinger, gittere, påler og
bånd til inngjerding og kanting)

� små elektriske artikler som f.eks. stikkontakter, brytere, ledninger, lyspærer, lysstoffrør,
lommelykter, håndlykter, batterier til alminnelig bruk, klokker og alarmer

� reparasjon av disse artiklene.
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05.6 Varer og tjenester knyttet til alminnelig vedlikehold av bolig

05.6.1 Ikke-varige husholdningsartikler (ND)

� Rengjøringsmidler og vedlikeholdsprodukter, f.eks. såpe, vaskepulver, skurepulver,
rengjøringsmidler, blekemidler, mykningsmidler, vinduspussemidler, voks, polermidler,
fargestoffer, avløpsrensemidler, desinfeksjonsmidler, insektmidler, soppdrepende midler
og destillert vann

� papirprodukter, f.eks. filtre, duker og servietter, tørkeruller, støvsugerposer, pappservise,
herunder aluminiumsfolie og søppelposer av plast

� artikler til rengjøring, f.eks. koster, skurebørster, feiekoster og feiebrett, støvekoster, kluter,
kjøkkenhåndkler, gulvkluter, svamper, gryteskrubber, stålull og pusseskinn

� andre ikke-varige husholdningsartikler, f.eks. fyrstikker, stearinlys, lampeveker, denaturert
sprit, klesklyper, kleshengere, synåler og strikkepinner, fingerbøl, sikkerhetsnåler, spiker,
skruer, muttere og bolter, tegnestifter, stifter, skiver, lim og limbånd til husholdningsbruk,
snorer, hyssing og gummihansker.

Omfatter ikke: Produkter til vedlikehold av prydhager (09.1.7); papirlommetørklær, toalettpapir,
toalettsåper og andre artikler for personlig hygiene (12.1.2).

05.6.2 Lønnet husarbeid og andre tjenester i hjemmet (S)

� Ansettelse av lønnet personale i private husholdninger, f.eks. hushovmestere, kokker,
hushjelper, rengjøringshjelper, sjåfører, gartnere, guvernanter, sekretærer, privatlærere og
au pairer,

� lønnet husarbeid, herunder barnepass, som utføres av byråer eller selvstendig næringsdrivende,

� leie av møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler, husholdningsartikler og lintøy,

� annet lønnet husarbeid, f.eks. vinduspussing, desinfisering, utgassing og
skadedyrbekjempelse.

Omfatter ikke: tørrensing, vask og farging (03.1.4); leie betalt av leiere av møblerte boliger for å
benytte møblene (04.1); renovasjon og kloakktømming (04.4.1/2A); vaktmestertjenester,
gartnertjenester, rengjøring og belysning av trappeoppgang, vedlikehold av heiser og søppelsjakter
i bolighus med flere husholdninger (04.4.4); snørydding og skorsteinsfeiing (04.4.4); gatefeiing
(04.4.4); reparasjon og montering av møbler og gulvbelegg (05.1); reparasjon og installasjon av
husholdningsapparater (05.3); tjenester som ytes av ammer, barnehager (for småbarn), barnehager
(for større barn), daghjem og annet barnepass (ikke omfattet av indeksen).

06.A HELSEPLEIE: Legemidler og helseartikler samt terapeutiske apparater og terapeutisk
utstyr � som betales av forbrukeren, og som ikke refunderes (ND, SD, D)

Omfatter legemidler og farmasøytiske produkter samt terapeutiske apparater som ikke dekkes
av medlemsstatens trygdeordning; produktene refunderes ikke i løpet av et år.

Kan omfatte f.eks.:

� Vitaminer og mineraler, smertestillende legemidler, hostestillende legemidler, torskelevertran
og olje av kveitelever

� medisinske termometre, heftplaster og forbinding, injeksjonssprøyter, førstehjelpsutstyr,
varmeflasker og isposer, trikotasjevarer til medisinsk bruk, f.eks. elastiske strømper og
knebeskyttere



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 11.5.2000

 00

Nr.21/76

� kondomer og andre befruktningshindrende midler

� briller med korrigerende glass og kontaktlinser, høreapparater, glassøyne, ortopediske
apparater, operasjonsbelter, brokkbind, korsetter, nakkekrager, massasjeapparater og lamper
til medisinsk bruk, rullestoler og kjøretøyer for funksjonshemmede, med eller uten motor

� tannproteser, men ikke utgifter til festing

� ortopedisk skotøy.

Omfatter ikke: Legemidler og farmasøytiske produkter samt terapeutiske apparater og terapeutisk
utstyr som helt eller delvis refunderes eller betales gjennom medlemsstatens trygdeordning (ikke
omfattet av indeksen); alle tjenester, f.eks. leie av terapeutisk utstyr og andre tjenester (ikke
omfattet av indeksen); solbriller uten korrigerende glass (12.2); vernebriller, belter og støttebind
til sportsbruk (09.1.5); medisinsk såpe (12.1.2); veterinærpreparater (09.1.8).

07. TRANSPORT

07.1 Kjøp av kjøretøyer

Kjøp av kjøretøyer til fritidsbruk, f.eks. campingbiler, campingtilhengere, tilhengere, fly og båter
hører inn under 09.1.4.

Vekten for nye og brukte biler er et uttrykk for indekspopulasjonens nettoinnkjøp. Medlemsstatene
har valget mellom:

i) en nettoført vekt for nye biler (bruttoverdi minus innbytteverdien for brukte biler) og en
nettoført vekt for brukte biler, som avspeiler indekspopulasjonens samlede kjøp hos eller
gjennom mellomledd, som vanligvis er verksteder eller bilforhandlere, minus innbytteverdien
for brukte biler

ii) en bruttoført vekt for nye biler (uten å ta hensyn til innbytteverdien for brukte biler) og en
vekt for brukte biler, som avspeiler indekspopulasjonens innkjøp hos foretak, pluss
handelsavansen for brukte biler som skifter eier innenfor indekspopulasjonen; det antas at
de bruktbilene som byttes inn selges til indekspopulasjonen, det vil si at det er en transaksjon
innenfor indekspopulasjonen.

07.1.1 Nye og brukte biler (D)

� Nye biler, minibusser, stasjonsvogner, kombinerte biler o.l., to- eller firehjulsdrevne

� brukte biler, minibusser, stasjonsvogner, kombinerte biler o.l., to- eller firehjulsdrevne.

Omfatter ikke: Kjøretøyer for funksjonshemmede (06.A); campingbiler (09.1.4); kjøretøyer til
bruk på golfbanen (09.1.4).

07.1.2/3 Motorsykler og sykler (D)

� Alle typer motorsykler, scootere og mopeder

� alle typer tohjulte og trehjulte sykler, unntatt lekesykler (tohjulte og trehjulte) (09.1.5).

Omfatter: Sidevogner, snøscootere.

Omfatter ikke: Kjøretøyer for funksjonshemmede (06.A); kjøretøyer til bruk på golfbanen
(09.1.4).
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07.2 Drift og vedlikehold av personlige transportmidler

Husholdningenes kjøp av utstyr for selv å sørge for vedlikehold og reparasjoner oppføres under
07.2.1 eller 07.2.2. Dersom husholdningene derimot betaler en virksomhet for å utføre
vedlikeholdet eller reparasjonene, oppføres samlede utgifter til tjenesten, herunder
materialkostnader, under 07.2.3.

07.2.1 Reservedeler og tilbehør (SD)

� Dekk (nye, brukte eller regummierte), slanger, tennplugger, batterier, støtdempere, filtre,
pumper og andre reservedeler eller annet tilbehør til personlige transportmidler.

Omfatter: Produkter som er særskilt beregnet på rengjøring og vedlikehold av transportmidler,
f.eks. maling, kromrensemidler, tetningsmidler og polermidler; presenninger for biler, motorsykler
osv.

Omfatter ikke: Produkter som ikke er særskilt beregnet på rengjøring og vedlikehold, f.eks.
destillert vann, svamper, pusseskinn, rengjøringsmidler osv. (05.6.1); utgifter til montering av
reservedeler og utstyr og utgifter til maling, vasking og polering av karosseri (07.2.3); bilradioer
(09.1.1) og radiotelefoner (8.1.2/3).

07.2.2 Drivstoff og smøremidler (ND) (E)

� Bensin og annet drivstoff, f.eks. dieselolje, flytende petroleumsgass (LPG), alkohol og
totaktsblandinger

� smøremidler, bremsevæsker, giroljer, kjølevæsker og tilsetningsstoffer.

Omfatter: Drivstoff til kjøretøyer til fritidsbruk som hører inn under 09.1.4.

Omfatter ikke: Utgifter til oljeskift og smøring (07.2.3).

07.2.3 Vedlikehold og reparasjon (S)(1)

Utgifter til vedlikehold og reparasjon av kjøretøyer, f.eks. montering av reservedeler og utstyr,
avbalansering av hjul, tekniske kontroller, havarihjelp, oljeskift, smøring og vasking. Omfatter
tjenestens samlede verdi, det vil si både arbeidskrafts- og materialkostnader.

07.2.4A Andre tjenester knyttet til bruk av personlige transportmidler (S)

I samsvar med konvensjonene i ENS 1995 omfatter denne posisjonen husholdningenes betaling
for lisenser, tillatelser osv. som anses som kjøp av offentlige tjenester (ENS 1995, nr. 3.76. h). I
dette tilfellet knytter den offentlige forvaltning en form for kontroll til utstedelsen av tillatelser,
f.eks. kontroll av de berørte personers kompetanse eller kvalifikasjoner (ENS 1995, nr. 4.80. d og
tilhørende fotnote).

� Leie av personlige transportmidler uten sjåfør

� leie av garasjer eller parkeringsplasser som ikke er direkte knyttet til boligen

� kjøretimer (biler eller motorsykler), førerprøver og førerkort

� bompengeordninger (bruer, tunneler, ferger, motorveier) og parkometre

� teknisk kontroll av kjøretøyer.

Omfatter ikke: Leie av bil med sjåfør (07.3.2); leie av garasje i tilknytning til boligen (4.1);
tillatelser til å eie eller benytte kjøretøyer (ikke i indeksen).

_____________________

(1) Vekten for denne posisjonen justeres slik at den også omfatter reparasjoner som betales av forsikringsselskapenes
skadeserstatninger (se også 12.4A).



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 11.5.2000

 00

Nr.21/78

07.3 Transporttjenester

Kjøp av transporttjenester klassifiseres etter type transportmidler. Når en billett dekker to eller
flere transportmidler, f.eks. bybuss og undergrunnsbane eller intercitytog og ferge, oppføres
kjøp av slike tjenester under 07.3.6A.

07.3.1A Persontransport med jernbane (S)

� Transport av enkeltpersoner og grupper av personer samt bagasje med tog, trikk eller
undergrunnsbane i nærtrafikk og fjerntrafikk.

Omfatter: Transport av personlige transportmidler; innkvartering.

Omfatter ikke: Transport med kabelbane (07.3.5A); utgifter til måltider og forfriskninger, med
mindre utgiftene er inkludert i billettprisen (11.1.1).

07.3.2A Persontransport på vei (S)

� Transport av enkeltpersoner og grupper av personer samt bagasje med buss, turvogn, taxi
og leiebil med sjåfør i nærtrafikk og fjerntrafikk.

Omfatter ikke: Ambulanser (ikke omfattet av indeksen); utgifter til måltider og forfriskninger,
med mindre utgiftene er inkludert i billettprisen (11.1.1).

07.3.3A Persontransport med fly (S)

� Transport av enkeltpersoner og grupper av personer samt bagasje med fly og helikopter.

Omfatter ikke: Ambulanser (ikke omfattet av indeksen); utgifter til måltider og forfriskninger,
med mindre utgiftene er inkludert i billettprisen (11.1.1).

07.3.4A Persontransport til sjøs og på innlands vannveier (S)

� Transport av enkeltpersoner og grupper av personer samt bagasje med skip, båt, ferge,
luftputebåt og hydrofoilbåt.

Omfatter: Transport av personlige transportmidler; innkvartering.

Omfatter ikke: Ambulanser (ikke omfattet av indeksen); utgifter til måltider og forfriskninger,
med mindre utgiftene er inkludert i billettprisen (11.1.1).

07.3.5A Andre kjøpte transporttjenester (S)

� Transport med kabelbane,

� flytting og lagring av husholdningsartikler

� tjenester som ytes av bærere, reisegodsoppbevaring og reisegodsekspedisjon

� reisebyråenes provisjon.

Omfatter ikke: Ambulanser (ikke omfattet av indeksen), svevebaner, taubaner og skiheiser på
vintersportssteder og i feriesentre (09.2).
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07.3.6A Kombinerte billetter (S)

� Billetter som gjelder for ett eller flere transportmidler, der utgiftene ikke kan fordeles
mellom dem.

Omfatter ikke: Ambulanser (ikke omfattet av indeksen), svevebaner, taubaner og skiheiser på
vintersportssteder og i feriesentre (09.2).

08. KOMMUNIKASJON

08.1 Kommunikasjon

80.1.1 Posttjenester (S)

� Betaling for utbæring av brev, postkort og pakker.

Omfatter: Alle kjøp av nye frimerker, forhåndsfrankerte postkort og aerogrammer: utbæring av
privat post og pakker.

Omfatter ikke: Kjøp av brukte frimerker (09.1.5); postkontorenes finansielle tjenester (12.5A).

08.1.2/3 Telefon- og telefaksutstyr og telefon-, telegraf- og telefakstjenester (S)

� Kjøp av telefonapparater, radiotelefoner, telefaksapparater, telefonsvarere, telefonhøyttalere

� installasjons- og abonnementskostnader for privat telefonutstyr

� telefonoppringninger fra private eller offentlige linjer

� telegraf-, teleks- og telefakstjenester

� dataoverføringstjenester.

Omfatter: Reparasjon av slikt utstyr; radiotelefoni, radiotelegrafi og radioteleks;
telefonoppringninger på hoteller, kafeer eller restauranter; leie av telefonapparater,
telefaksapparater, telefonsvarere og telefonhøyttalere, adgang til internett.

Omfatter ikke: Svartjenester for telefaks og telefon via personlige datamaskiner (09.1.3).

09. FRITID OG KULTUR

09.1 Fritidsutstyr og tilbehør, herunder reparasjoner

09.1.1 Utstyr for mottak, opptak og gjengivelse av lyd og bilder (D)

� Radioapparater, bilradioer, klokkeradioer, kombinerte radiosendere og -mottakere og
mottakere og sendere for radioamatører

� TV-apparater, videomaskiner, TV-antenner av enhver art

� grammofoner, lydbåndspillere og -opptakere, kassettbåndspillere og -opptakere,
kompaktplatespillere, lommediskoer, stereoanlegg og deres enkeltdeler (platespillere, tunere,
forsterkere, høyttalere osv.), mikrofoner og hodetelefoner.

Omfatter ikke: Videokameraer, filmframvisere og kameraer med lydopptaker (09.1.2); reparasjon
av slikt utstyr (09.1.9); leie av slikt utstyr, lisensgebyrer og avgifter på audiovisuelt utstyr,
abonnementsavgifter til private fjernsynsnett (09.2).
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09.1.2 Fotografisk og kinematografisk utstyr og optiske instrumenter (D)

� Fotoapparater, filmkameraer og kameraer med lydopptaker, videokameraer, filmframvisere
og lysbildeapparater, forstørrelsesapparater og filmframkallingsutstyr samt tilbehør som
f.eks. skjermer, betraktningsapparater, linser, blitstilbehør, filtre og lysmålere

� kikkerter, mikroskoper, teleskoper og kompasser.

09.1.3 Databehandlingsutstyr (D)

� Personlige datamaskiner og dataskjermer, skrivere, programvare og diverse tilbehør

� regnemaskiner, herunder lommekalkulatorer

� skrivemaskiner og tekstbehandlingsmaskiner.

Omfatter: Svartjenester for telefaks og telefon via personlige datamaskiner.

Omfatter ikke: Videospillprogrammer, videospillkassetter og dataspill til TV-apparater (09.1.5);
fargebånd til skrivemaskiner (09.3); regnestaver (09.3).

09.1.4 Andre større varige konsumgoder knyttet til fritid og kultur (D)

� Campingbiler, campingvogner og tilhengere

� fly, ultralette luftfartøyer og hengeglidere

� lystfartøyer, utenbordsmotorer, seil, rigging og overbygninger

� utstyr til spill og sport, f.eks. kanoer, kajakker, seilbrett, kroppsbyggingsapparater,
dykkerutstyr, biljardbord, bordtennisbord, flipperspill og andre spilleautomater samt
kjøretøyer for golfbaner

� svømmebassenger som ikke er fast installert

� musikkinstrumenter, herunder elektroniske musikkinstrumenter som f.eks. pianoer, orgler,
fioliner, gitarer, trompeter, klarinetter og fløyter

� hester og ponnier.

Omfatter ikke: Små musikkinstrumenter som f.eks. blokkfløyter, munnspill osv. (09.1.5);
oppblåsbare båter og svømmebassenger (09.1.5).

09.1.5 Spill, leker og hobby, utstyr til sport, camping og utendørsaktiviteter (SD)

� Spillkort, selskapsspill, sjakkspill o.l.

� alle typer leker, herunder dukker, kosedyr, lekebiler og leketog, tohjulte og trehjulte lekesykler,
byggesett, puslespill, modellermasse, elektroniske spill, masker, karnevalsartikler, morosaker,
underholdningsartikler, fyrverkeri, girlandere og juletrepynt

� artikler for frimerkesamlere, f.eks. brukte eller stemplede frimerker samt frimerkealbum og
andre artikler for samlere (mineralogi, zoologi, botanikk osv.)

� utstyr for gymnastikk, sport og annen fysisk trening som f.eks. baller, racketer, balltrær,
ski, skøyter, rulleskøyter, stenger til stavsprang, vekter, diskoser, spyd, manualer og
vektløftingsstenger
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� skytevåpen og ammunisjon for jakt og sport, fiskestenger og annet fiskeutstyr

� utstyr for strand- og utendørsspill som f.eks. kulespill, krokket, frisbee, herunder oppblåsbare
svømmebassenger, båter og flåter

� campingutstyr, f.eks. telt og tilbehør, soveposer og ryggsekker, luftmadrasser og -pumper,
kokeapparater og griller til campingbruk.

Omfatter: Spilledåser og små musikkinstrumenter, f.eks. blokkfløyter, munnspill, fløyter osv.,
videospillprogrammer, videospillkassetter og dataspill til TV-apparater; spesialskotøy for sport
(bowlingsko, fotballstøvler, piggsko, skistøvler, støvler med påsittende isskøyter eller
rulleskøyter; beskyttende hodeplagg for sport (ishockey, amerikansk fotball, baseball, cricket,
sykling, boksing osv.); annet verneutstyr til sportsbruk, f.eks. redningsvester, boksehansker,
leggbeskyttere og andre beskyttere, briller, belter, støttebind osv.

Omfatter ikke: Camping- og hagemøbler (05.1.1); samlerobjekter som anses som kunstverker
eller antikviteter (05.1.1); kroppsbyggingsapparater (09.1.4); juletrær (09.1.7); utklippsbøker
for barn (09.3); ubrukte frimerker (8.1.1).

09.1.6 Utstyr til opptak av bilder og lyd (SD)

� Grammofonplater og kompaktplater

� innspilte bånd, kassetter, videokassetter, disketter og CD-ROM til lydbåndopptakere,
kassettbåndopptakere, videobåndopptakere og personlige datamaskiner

� uinnspilte bånd, kassetter, videokassetter, disketter og CD-ROM til lydbåndopptakere,
kassettbåndopptakere, videobåndopptakere og personlige datamaskiner

� ueksponert film, kassetter og plater for fotografisk og kinematografisk bruk.

Omfatter: Fotografiske artikler, f.eks. papir og blitspærer.

Omfatter ikke: Batterier (05.5); videospillkassetter (09.1.5); framkalte fotografier og lysbilder
(09.2).

09.1.7 Blomster og hage (ND)

� Planter, busker, blomsterløker, rotknoller, frø, gjødsel, kompost, spesialbehandlet jord til
prydhager, ekte eller kunstige blomster og blader, potter og potteskjulere.

Omfatter: Ekte og kunstige juletrær.

Omfatter ikke: Hageredskaper (05.5).

09.1.8 Kjæledyr (ND)

� Kjæledyr, fôr til kjæledyr, veterinærpreparater og pleieprodukter for kjæledyr, halsbånd,
bånd, hundehus, fuglebur, akvarier, kattesand osv.

Omfatter ikke: Hester og ponnier (09.1.4); veterinærtjenester (09.2).

09.1.9 Reparasjon av utstyr og tilbehør knyttet til fritid og kultur (S)

� Reparasjon av audiovisuelt utstyr, personlige datamaskiner, musikkinstrumenter, fly og
båter til fritidsbruk, spill, leketøy og utstyr til sport, jakt, fiske og camping.
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09.2A Tjenester knyttet til fritid og kultur (S)

� Tjenester som ytes av

� kinoer, teatre, operaer, konsertsaler, varieteer

� idrettsplasser, sykkelbaner, hesteveddeløpsbaner osv.

� museer, biblioteker, kunstgallerier, utstillinger

� historiske minnesmerker, nasjonalparker, zoologiske og botaniske hager

� lyd- og lysshow

� sirkus, markeder og fornøyelsesparker

� karuseller, vipper og lekeapparater for barn

� flipperspill og andre spill for voksne, unntatt lotterier

� skiløyper og skiheiser

� Leie av utstyr og tilbehør knyttet til fritid og kultur, særlig TV-apparater, videokassetter,
fly, båter, hester og ski- eller campingutstyr

� inngangsbilletter til svømmehaller og leie av tennisbaner, squashbaner og bowlingbaner

� privat individuell undervisning eller gruppeundervisning i bridge, dans, musikk, skiløping,
svømming eller andre fritidsaktiviteter

� tjenester som ytes av musikere, klovner og andre kunstnere for privat underholdning

� tjenester som ytes av fotografer, f.eks. framkalling, kopiering, forstørring, portrett-
fotografering osv.

� veterinærtjenester og andre tjenester for kjæledyr, f.eks. pleie og pensjon

� tjenester som ytes av fjellførere, reiseledere osv.

Omfatter: Svevebaner og taubaner på vintersportssteder eller i feriesentre; radio- og
fjernsynsvirksomhet, særlig lisensgebyrer og abonnementsavgifter til fjernsynsnett;
betalingsfjernsyn; leie av spesialskotøy for sport som f. eks. bowlingsko, fotballstøvler, piggsko,
skistøvler, støvler med påsittende isskøyter eller rulleskøyter.

Omfatter ikke: Svevebaner og taubaner andre steder enn på vintersportssteder eller i feriesentre
(07.3.5A); barer med underholdning (11.1.1); edb-kurser, språkkurser, maskinskrivingskurser
osv. (10.A); gebyrer i forbindelse med lotterier, bookmakere, totalisatorspill, kasinoer og andre
spilleetablissementer, spilleautomater, bingohaller, skrapelodder, veddeløp osv. (ikke omfattet
av indeksen).

09.3 Aviser, bøker og papirvarer (SD, ND)

� Bøker, herunder atlaser, ordbøker, leksika og lærebøker

� aviser, magasiner og andre tidsskrifter
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� kataloger og reklamemateriell

� plakater, kort med personlige hilsninger og visittkort, kort med meddelelser og
bekjentgjørelser, postkort med eller uten illustrasjoner, kalendere

� veikart, verdenskart og globuser

� skrivepapir, konvolutter, regnskapsbøker, notisbøker, dagbøker osv.

� penner, blyanter, fyllepenner, kulepenner, filtpenner, blekk, blekkviskelær, viskelær,
blyantspissere osv.

� stensiler, karbonpapir, fargebånd til skrivemaskiner, stempelputer, korrekturlakk osv.

� hullemaskiner, papirkniver, papirsakser, lim og limbånd til kontorbruk, stiftemaskiner og
stifter, binderser, tegnestifter osv.

� tegne- og maleartikler, f.eks. lerret, papir, papp, farger, fargestifter, pasteller og pensler.

Omfatter: Utklippsbøker og album for barn samt undervisningsmateriell, f.eks. skolebøker,
skrivebøker, regnestaver, passere, vinkelmålere, transportører, tavler, kritt og pennaler.

Omfatter ikke: Frimerkealbum (09.1.5), forhåndsfrankerte postkort og aerogrammer (8.1.1),
lommekalkulatorer (09.1.3).

09.4 Pakketurer (S)

� Ferier eller reiser der alt er inkludert i prisen, dvs. transport, måltider, innkvartering, reiseledere
osv.

Omfatter: Halvdags- og heldagsutflukter.

Omfatter ikke: Reiseforsikring (ikke omfattet av indeksen); leie fra husholdninger som benytter
boligen i ferien (04.1); leie fra personer som bor i feriebyer og feriesentre (11.2).

10.A UTDANNING (som vanligvis betales av forbrukerne i medlemsstatene) (S)

Omfatter utdanning som vanligvis betales av forbrukerne i medlemsstatene; medlemsstatene har
definert følgende som slik utdanning:

� Nivå 9 i ISCED-nomenklaturen (International Standard Classification of Education):
undervisningsprogrammer, hovedsakelig for voksne, som ikke krever særskilte forkunnskaper,
særlig yrkesrettet opplæring og undervisning om kulturelle emner.

Omfatter: Edb-kurser, språkkurser, maskinskrivingskurser osv.

Omfatter ikke: Utdanning som ikke «vanligvis betales av forbrukerne i medlemsstatene», dvs.
nivå 0 og 1 i ISCED (undervisning før skolealder, grunnskole-, lese- og skriveundervisning for
barn i alle aldre), nivå 2 og 3 i ISCED, dvs. videregående allmennfaglig, teknisk eller yrkesrettet
opplæring, nivå 5, 6 og 7 i ISCED, dvs. undervisning på universitets- og høgskolenivå (ikke
omfattet av indeksen); fritids-, sports- eller turistaktiviteter som ikke utgjør organisert eller
fremadskridende opplæring, f.eks. timer i musikk, sport eller bridge gitt av private lærere (09.2A);
undervisningsmateriell (09.3); kantiner på skoler, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner
(11.1.2); innkvartering på kostskoler, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner (11.2).
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______________________

(1) Omfatter alle former for kjøp av hotelltjenester som er til salgs på medlemsstatenes økonomiske territorium.

11. HOTELLER, KAFEER OG RESTAURANTER

11.1 Restauranttjenester

11.1.1 Restauranter og kafeer (S)

� Restaurantvirksomhet (måltider, drikkevarer og forfriskninger) i kafeer, restauranter,
kafeteriaer, barer, konditorier osv., herunder restaurantvirksomhet

� i forbindelse med fritids-, kultur- og sportsaktiviteter, teatre, kinoer, idrettsplasser,
svømmehaller, idrettsanlegg, museer, kunstgallerier osv.

� i offentlige transportmidler (busser, tog, skip, fly) unntatt dersom måltidet er inkludert i
billettprisen (f.eks. et måltid i et fly)

� på steder der det serveres drikkevarer i forbindelse med underholdning: kabareter,
nattklubber, danseetablissementer med bar osv.

� Omfatter dessuten:

� Salg av varer som spises på stedet, slik som sandwicher, varme pølser, is osv.

� salg av ferdigretter fra ferdigmat- og cateringleverandører, uansett om varene bringes ut til
kunden eller ikke

� ferdigretter som kan tas med hjem

� spise-/drikkeferdige produkter som selges fra salgsautomater (sandwicher o.l., leskedrikker,
kaffe osv.).

Omfatter: Drikkepenger.

Omfatter ikke: Tobakksvarer (02.2).

11.1.2 Kantiner (S)

Virksomhet i bedriftskantiner og i kantiner på skoler, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner.

Omfatter ikke: Mat og drikker som serveres til sykehuspasienter (ikke omfattet av indeksen).

11.2 Hotelltjenester (S)(1)

� Innkvartering i hoteller, pensjonater, moteller og gjestgiverier

� innkvartering i feriebyer og feriesentre, på campingplasser, i ungdomsherberger og i fjellhytter

� innkvartering på kostskoler, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner.

Omfatter: Drikkepenger, bærere.

Omfatter ikke: Betaling fra husholdninger som benytter et rom på et hotell eller et pensjonat som
fast bopel (04.1); leie fra husholdninger som benytter boligen i ferien (04.1); restaurantvirksomhet
på slike steder, bortsett fra frokost som er inkludert i prisen (11.1.1); personer som bor på
barnehjem, hjem for funksjonshemmede eller for dem som har tilpasningsvansker, hjem for unge
arbeidere eller innvandrere (ikke omfattet av indeksen).
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12. ANDRE VARER OG TJENESTER

12.1 Personlig pleie

12.1.1 Hårpleie og skjønnhetspleie (S)

� Frisørsalonger, barberer, skjønnhetssalonger, manikyrsalonger, bad og badstuer, solstudioer,
ikke-medisinsk massasje osv.

12.1.2 Apparater og artikler for personlig pleie og toalettartikler (ND)

� Elektriske apparater: elektriske barbermaskiner og hårklippere, hårtørkeapparater og
tørkehjelmer, krølltenger og friserkammer, solarier, vibratorer, elektriske tannbørster og
andre elektriske apparater for tannpleie osv.

� ikke-elektrisk utstyr: ikke-elektriske barbermaskiner og hårklippere og blader til disse,
sakser, neglefiler, kammer, barberkoster, hårbørster, tannbørster, neglebørster, hårnåler,
krøllspenner, personvekter, spedbarnsvekter osv.

� artikler for personlig hygiene; toalettsåpe, medisinsk såpe, renseolje- og -melk, barbersåpe,
barberkrem og -skum, tannkrem osv.

� preparater for skjønnhetspleie, parfyme og deodoranter: leppestifter, neglelakk, sminke og
sminkefjernere (herunder pudderdåser, børster og pudderkvaster), hårlakk og -lotion, for-
og etterbarberingspreparater, solbadpreparater, hårfjernere, parfyme og eau de toilette,
kroppsdeodoranter og badepreparater

� andre varer: toalettpapir, papirlommetørklær, papirhåndklær, sanitetsbind, bomull,
vattpinner, engangsbleier.

Omfatter: Reparasjon av slike artikler.

Omfatter ikke: Tøybleier (03.1.2); tøylommetørklær (03.1.3).

12.2 Personlige effekter i.e.n. (D, SD)

� Edelstener, smykker, herunder bijouteri, mansjettknapper og slipsnåler
� ur, armbåndsur, stoppeklokker, vekkeklokker
� reparasjon av slike varer
� røykeartikler: piper, tennere, sigarettetuier osv.
� spedbarnsartikler: barnevogner, barnetriller, skråstoler, bilsenger og -seter, bæremeiser,

bæreseler og andre seler osv.
� reiseartikler og andre beholdere for personlige effekter: håndkofferter, garderobekofferter,

reisevesker, dokumentmapper, ransler, håndvesker, lommebøker, pengepunger osv.
� diverse personlige artikler: solbriller, spaserstokker, paraplyer, vifter, nøkkelringer osv.
� begravelsesartikler, f.eks. urner, kister og gravsteiner.

Omfatter: Reisevekkerur; veggtermometre og -barometre.

Omfatter ikke: Pyntegjenstander (05.1.1 eller 05.4); klokkeradioer (09.1.1); spedbarnsmøbler
(05.1.1); pennaler (09.3.4); handlevesker (05.2).

______________________

(1) Vektene og prisene for denne posisjonen bør angis netto fratrukket skadeserstatninger. En prisindeks for bruttopremier kan
likevel brukes som uttrykk for eller anslag over endringer i nettopremiene. Vektene for andre posisjoner skal justeres for
reparasjoner betalt av skadeserstatninger direkte fra forsikringsselskaper, f.eks. vedlikehold og reparasjoner (07.2.3) og nye
og brukte motorvogner (07.1.1).
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12.4A Forsikring (S)(1)

Gebyrer for forsikring klassifiseres etter forsikringstype. Gebyrer for forsikringer som dekker
flere risikoer, klassifiseres ikke separat. Dersom det ikke er mulig å fordele gebyrene for slike
forsikringer på de ulike risikoene som dekkes, klassifiseres gebyrene på grunnlag av kostnadene
for hovedrisikoen.

12.4.2A Forsikring knyttet til bolig � innboforsikring (S)

� Gebyrer betalt av eiere av egne boliger og leiere for den type forsikring som vanligvis tegnes
av leiere mot brann, tyveri, vannskade osv.

Omfatter ikke: Gebyrer betalt av eiere av egne boliger for den type forsikring som vanligvis
tegnes av husverter (produktinnsats).

12.4.4A Forsikring knyttet til transport � motorvognforsikring (S)

� Gebyrer for forsikring knyttet til personlige transportmidler.

Omfatter ikke: Gebyrer for reise- og bagasjeforsikring (ikke omfattet av indeksen).

12.5A Finansielle tjenester i.e.n. (S)

� Gebyrer for banktjenester

� gebyrer for postanvisninger og andre finansielle tjenester som ytes av postkontorer og
sparebanker.

Omfatter ikke: Renter og gebyrer som utgjør en bestemt del av transaksjonsverdien.

12.6A Andre tjenester i.e.n. (S)

� Gebyrer i forbindelse med advokatvirksomhet, arbeidsformidling osv.

� gebyrer for begravelsesbyråvirksomhet

� betaling for tjenester som ytes av eiendomsforvaltere og -meglere, utleiere av salgslokaler og
forskjellige mellommenn

� betaling for fotokopier og andre reproduksjoner av dokumenter

� gebyrer for utstedelse av pass, fødsels-, vielses- eller dødsattester � i samsvar med
konvensjonene i ENS 1995 (fotnote 5 til avsnitt 4.79) og nasjonalregnskapssystemet (avsnitt
8.54) anses slike betalinger som kjøp av tjenester fra det offentlige, og omfattes dermed av
HKPI-en.

� betaling for annonser og meldinger i aviser

� betaling for tjenester som ytes av grafologer, astrologer, privatdetektiver, ekteskapsbyråer
og ekteskapsrådgivere, offentlige skrivere, diverse vederlag (seter, toaletter, garderober),
osv.

Omfatter ikke: I samsvar med konvensjonene i ENS 1995 omfattes ikke kontingenter for
medlemskap i yrkessammenslutninger, kirker og sosiale og kulturelle foreninger, fritidsklubber
og idrettsklubber (ENS 1995, avsnitt 3.77 e).

___________


