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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 586/2001                     2002/EES/53/19 

frá 26. mars 2001 

um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1165/98 varðandi hagskýrslur til skamms tíma að 
því er varðar skilgreiningu á aðalatvinnugreinaflokkum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 1165/98 frá 
19. maí 1998 (1) varðandi hagskýrslur til skamms tíma, 
einkum 3. gr. og c-lið 17. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð (EB) nr. 1165/98 var settur sam-
eiginlegur rammi um gerð skammtímahagskýrslna 
bandalagsins um hagsveiflur. 

2) Skv. 3. gr. og c-lið 17. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 1165/98 eru framkvæmdarráðstafanir nauðsyn-
legar að því er varðar skilgreiningu á aðalatvinnu-
greinaflokkum. 

3) Skilgreiningin á aðalatvinnugreinaflokkunum byggist 
á atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, reglu-
gerð ráðsins (EBE) nr. 3037/90 (2), eins og henni var 
síðast breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EBE) nr. 761/93 (3), (atvinnugreinaflokkun Evrópu-
bandalagsins, 1. endursk.). Í henni eru flokkar 
(þriggja stafa tölur) notaðir til að greina milli 
aðalatvinnugreinaflokkanna. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglu-
gerð, eru í samræmi við álit hagskýrsluáætlunarnefnd-
arinnar sem komið var á fót með ákvörðun ráðsins 
89/382/EBE, KBE (4). 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Skilgreining á aðalatvinnugreinaflokkunum 

Skipan flokka atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins, 
1. endursk., í aðalatvinnugreinaflokka er skilgreind í við-
aukanum við þessa reglugerð. 

2. gr. 
Fáist ekki upplýsingar um flokkunarstig atvinnugreina-

flokkunar Evrópubandalagsins, 1. endursk. 
Aðildarríkjum, sem reikna ekki hagskýrslugögnin, sem reglu-
gerð (EB) nr. 1165/98 tekur til, jafn nákvæmlega í flokka 
atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins, 1. endursk., er 
heimilt að reikna innlent vægi fyrir flokka innan deildar í því 
skyni að skipta gögnunum í deildunum í flokka. 

Aðildarríkin, sem nota skipan í aðalatvinnugreinaflokka, að 
hluta eða í heild, út frá deildum atvinnugreinaflokkunar 
Evrópubandalagsins, 1. endursk., skulu tilkynna hagstofu 
Evrópubandalaganna (Eurostat) um vægið sem er notað til 
að greina í flokka atvinnugreinaflokkunar Evrópubanda-
lagsins, 1. endursk. 

3. gr. 
Framkvæmd skilgreininganna 

Aðildarríki skulu beita skilgreiningunum, sem eru settar fram 
í viðaukanum, á hagskýrslugögnin sem lögð eru fram í 
samræmi við reglugerð (EB) nr. 1165/98, eigi síðar en 
þremur mánuðum eftir að reglugerð þessi öðlast gildi. 
Aðildarríki skulu, við beitingu skilgreininganna sem settar 
eru fram í viðaukanum, gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 
tryggja að hagskýrslugögn, sem til eru og falla undir reglu-
gerð (EB) nr. 1165/98, verði endurskoðuð með útreikningi 
eða mati svo að þau séu í samræmi við skilgreiningar þessar. 

4. gr. 
Upplýsingar um samræmi við skilgreiningarnar 

Hvert aðildarríki skal senda framkvæmdastjórninni, að 
beiðni hennar, allar viðeigandi upplýsingar um hvort hag-
skýrslugögn þess séu í samræmi við skilgreiningarnar sem 
settar eru fram í viðaukanum. 

5. gr. 
Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

 
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 

Gjört í Brussel 26. mars 2001. 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Pedro SOLBES MIRA 

framkvæmdastjóri. 
 

 

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 86, 27.3.2001, bls. 1, var nefnd í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 21/2002 frá 1. mars 2002 um 
breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn. Sjá EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 21, 25.4.2002, bls. 13.  

(1) Stjtíð. EB L 162, 5.6.1998, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 293, 24.10.1990, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 83, 3.4.1993, bls. 1. 
(4) Stjtíð. EB L 181, 28.6.1989, bls. 47. 
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VIÐAUKI 
 

SKIPAN FLOKKA ATVINNUGREINAFLOKKUNAR EVRÓPUBANDALAGSINS Í HEILDARFLOKKA  
 

Atvinnu-
greinaflokkun

Evrópu-
bandalagsins 

Lýsing atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins Heildarflokkar 

13 Málmnám, málmvinnsla Hálfunnar vörur 

14 Námugröftur og vinnsla annarra hráefna úr jörðu Hálfunnar vörur 

15.6 Framleiðsla á kornvöru, mjölva og mjölvaríkri vöru Hálfunnar vörur 

15.7 Fóðurframleiðsla Hálfunnar vörur 

17.1 Forvinnsla og spuni á textíltrefjum Hálfunnar vörur 

17.2 Vefnaður Hálfunnar vörur 

17.3 Frágangur á textílum Hálfunnar vörur 

17.6 Framleiðsla á hekl- og prjónvoð Hálfunnar vörur 

20 Framleiðsla á viði, viðarvörum og korki, önnur en húsgagnagerð; framleiðsla á vöru 
úr hálmi og fléttuefnum 

Hálfunnar vörur 

21 Framleiðsla á pappírskvoðu, pappír og pappa Hálfunnar vörur 

24.1 Framleiðsla á grunnefnum til efnaiðnaðar Hálfunnar vörur 

24.2 Framleiðsla á varnarefnum og öðrum efnaafurðum til nota í landbúnaði Hálfunnar vörur 

24.3 Framleiðsla á málningu, lakki og svipuðum þekjuefnum, prentbleki og fylli- 
og þéttiefnum 

Hálfunnar vörur 

24.6 Annar efnaiðnaður Hálfunnar vörur 

24.7 Framleiðsla gervitrefja Hálfunnar vörur 

25 Gúmmí- og plastvöruframleiðsla Hálfunnar vörur 

26 Steinefnaiðnaður annar en málmiðnaður Hálfunnar vörur 

27 Framleiðsla hrámálma Hálfunnar vörur 

28.4 Eldsmíði, þrýstismíði, stönsun og völsun málma; sindurmótun Hálfunnar vörur 

28.5 Meðferð og húðun málma; almenn þjónusta vélsmiðja  Hálfunnar vörur 

28.6 Framleiðsla á hnífum, hnífapörum, verkfærum og ýmiss konar járnvöru Hálfunnar vörur 

28.7 Framleiðsla annarra fullunninna málmvara 
 

Hálfunnar vörur 

31.2 Framleiðsla dreifi- og stýribúnaðar fyrir raforku Hálfunnar vörur 

31.3 Framleiðsla á einangruðum vírum og köplum Hálfunnar vörur 

31.4 Framleiðsla á rafgeymum og rafhlöðum Hálfunnar vörur 

31.5 Framleiðsla á ljósabúnaði og lömpum Hálfunnar vörur 

31.6 Framleiðsla annarra rafmagnstækja ót.a. Hálfunnar vörur 

32.1 Framleiðsla á rafeindalömpum og öðrum íhlutum rafeindatækja Hálfunnar vörur 
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Atvinnu-
greinaflokkun

Evrópu-
bandalagsins 

Lýsing á atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins Heildarflokkun 

37 Endurvinnsla Hálfunnar vörur 

28.1 Framleiðsla á byggingarefni úr málmi Fjárfestingarvörur 

28.2 Framleiðsla geyma, kera og íláta úr málmi; framleiðsla miðstöðvarofna og 
miðstöðvarkatla 

Fjárfestingarvörur 

28.3 Framleiðsla á gufukötlum öðrum en miðstöðvarkötlum Fjárfestingarvörur 

29.1 Framleiðsla véla og vélbúnaðar til að framleiða og nýta vélræna orku, þó ekki í 
loftför, ökutæki og bifhjól 

Fjárfestingarvörur 

29.2 Framleiðsla vélbúnaðar til almennra nota Fjárfestingarvörur  

29.3 Framleiðsla véla til landbúnaðar og skógræktar Fjárfestingarvörur 

29.4 Framleiðsla smíðavéla Fjárfestingarvörur 

29.5 Framleiðsla annars sérhæfðs vélbúnaðar Fjárfestingarvörur 

29.6 Vopna- og skotfæraframleiðsla Fjárfestingarvörur 

30 Framleiðsla á skrifstofuvélum og tölvum Fjárfestingarvörur 

31.1 Framleiðsla rafmótora, rafala og straumbreyta Fjárfestingarvörur 

32.2 Framleiðsla útvarps- og sjónvarpssenda og tækja fyrir símatækni og símritun Fjárfestingarvörur 

33.1 Framleiðsla á tækjum til lækninga og skurðlækninga og búnaði til bæklunarlækninga Fjárfestingarvörur 

33.2 Framleiðsla á tækjum og búnaði til mælinga, eftirlits og prófana, leiðsögu o.fl., þó 
ekki stýribúnaði fyrir iðnaðarframleiðslu 

Fjárfestingarvörur 

33.3 Framleiðsla á stýribúnaði fyrir iðnaðarframleiðslu Fjárfestingarvörur 

34 Framleiðsla á ökutækjum, eftir- og festivögnum Fjárfestingarvörur 

35.1 Skipa- og bátasmíðar og skipa- og bátaviðgerðir Fjárfestingarvörur 

35.2 Framleiðsla járnbrautar- og sporvagna Fjárfestingarvörur 

35.3 Smíði loftfara og geimflauga Fjárfestingarvörur 

29.7 Framleiðsla heimilistækja ót.a. Varanlegar neysluvörur 

32.3 Framleiðsla sjónvarps- og útvarpsviðtækja, hljóð- eða myndupptökuvéla, sýningarvéla 
eða spilara og skyldrar vöru 

Varanlegar neysluvörur 

33.4 Framleiðsla á sjóntækjum og ljósmyndavélum og öðrum ljósmyndabúnaði Varanlegar neysluvörur 

33.5 Úr- og klukkusmíði Varanlegar neysluvörur 

35.4 Framleiðsla bif- og reiðhjóla Varanlegar neysluvörur 

35.5 Framleiðsla annarra flutningatækja ót.a. Varanlegar neysluvörur 

36.1 Húsgagnaiðnaður Varanlegar neysluvörur 

36.2 Skartgripasmíði og skyld framleiðsla Varanlegar neysluvörur 

36.3 Hljóðfærasmíði Varanlegar neysluvörur 

15.1 Framleiðsla og vinnsla kjöts og kjötvara Neysluvörur sem ekki eru varanlegar 
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Atvinnu-
greinaflokkun 

Evrópu-
bandalagsins 

Lýsing á atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins Heildarflokkun 

15.2 Vinnsla sjávarafurða Neysluvörur sem ekki eru varanlegar 

15.3 Vinnsla ávaxta og grænmetis Neysluvörur sem ekki eru varanlegar 

15.4 Framleiðsla jurta- og dýraolíu og feiti Neysluvörur sem ekki eru varanlegar 

15.5 Framleiðsla mjólkurafurða Neysluvörur sem ekki eru varanlegar 

15.8 Önnur matvælaframleiðsla Neysluvörur sem ekki eru varanlegar 

15.9 Framleiðsla drykkjarvara Neysluvörur sem ekki eru varanlegar 

16 Tóbaksiðnaður Neysluvörur sem ekki eru varanlegar 

17.4 Framleiðsla á tilbúinni textílvöru, annarri en fatnaði Neysluvörur sem ekki eru varanlegar 

17.5 Framleiðsla annarrar textílvöru Neysluvörur sem ekki eru varanlegar 

17.7 Framleiðsla á prjónaðri og heklaðri vöru Neysluvörur sem ekki eru varanlegar 

18 Fataiðnaður: sútun og litun skinna Neysluvörur sem ekki eru varanlegar 

19 Sútun á leðri; framleiðsla á ferðatöskum, handtöskum, reiðtygjum og skófatnaði Neysluvörur sem ekki eru varanlegar 

22 Útgáfustarfsemi, prentiðnaður og fjölföldun upptekins efnis Neysluvörur sem ekki eru varanlegar 

24.4 Framleiðsla á lyfjum og hráefnum til lyfjagerðar Neysluvörur sem ekki eru varanlegar 

24.5 Framleiðsla á sápu, hreinsi- og þvottaefnum, hreingerningar- og fægiefnum, ilmvatni 
og snyrtivöru 

Neysluvörur sem ekki eru varanlegar 

36.4 Sportvörugerð Neysluvörur sem ekki eru varanlegar 

36.5 Leikfangagerð Neysluvörur sem ekki eru varanlegar 

36.6 Ýmis iðnaður ót.a. Neysluvörur sem ekki eru varanlegar 

10 Kolanám og móvinnsla Orka 

11 Vinnsla á hráolíu og jarðgasi; þjónusta tengd olíu- og jarðgasvinnslu, önnur en leit Orka 

12 Nám á úran- og  þórinmálmgrýti Orka 

23 Framleiðsla á koksi, hreinsuðum jarðolíuvörum og kjarnorkueldsneyti Orka 

40 Rafmagns-, gas-, gufu- og hitaveitur Orka 

41 Vatnsöflun, hreinsun og dreifing vatns Orka 

 
 


