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               REGLUGER  FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1450/2004            2008/EES/10/31 

frá 13. ágúst 2004 

um framkvæmd ákvör unar Evrópu ingsins og rá sins nr. 1608/2003/EB um ger  og róun 
hagsk rslna Bandalagsins um n jungar (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af ákvör un Evrópu ingsins og rá sins 
nr. 1608/2003/EB frá 22. júlí 2003 um ger  og róun 
hagsk rslna Bandalagsins um vísindi og tækni (1), einkum 
3. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í ákvör un nr. 1608/2003/EB er mælt fyrir um ær 
sérstöku hagsk rslua ger ir sem eru nau synlegar til 

ess a  útbúa hagsk rslur Bandalagsins um vísindi, 
tækni og n jungar. 

2) Nau synlegt er a  sam ykkja rá stafanir til 
framkvæmdar sérstökum hagsk rslua ger um eins og 
kve i  er á um í 2. gr. ákvör unar nr. 1608/2003/EB. 

3) Í einstökum hagsk rslua ger um skal teki  mi  af 
ákvör un Evrópu ingsins og rá sins nr. 2367/2002/EB 
frá 16. desember 2002 um hagsk rsluáætlun 
Bandalagsins 2003 til 2007 (2) ar sem kve i  er 
sérstaklega á um vinnuáætlunina vi  ger  og umbætur á 
hagsk rslum um n jungar fyrir tímabili  2003 til 2007. 

4) Nau synlegt er a  tryggja samræmi hagsk rslna 
Bandalagsins um n jungar vi  a ra al jó lega sta la en 

a  felur í sér a  teki  sé mi  af eirri vinnu sem 
Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) og a rar 
al jó astofnanir inna af hendi. 

5) Vi  framkvæmd ákvör unar nr. 1608/2003/EB skal taka 
tillit til rammans, sem kve i  er á um í regluger  rá sins 
(EB) nr. 322/97 frá 17. febrúar 1997 um hagsk rslur 
Bandalagsins (3), egar mælt er fyrir um ákvæ i er var a 
a gang a  stjórns sluheimildum og trúna arkva ir í 
hagsk rslum. 

6) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari regluger , 
eru í samræmi vi  álit hagsk rsluáætlunarnefndarinnar. 

_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 267, 14.8.2004, bls. 32. Hennar 
var geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 22/2005 frá  
4. febrúar 2005 um breytingu á XXI. vi auka (Hagsk rsluger ) vi  
EES-samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópu-
sambandsins nr. 32, 23.6.2005, bls. 29. 

(1) Stjtí . ESB L 230, 16.9.2003, bls. 1. 
(2) Stjtí . EB L 358, 31.12.2002, bls. 1. 
(3) Stjtí . EB L 52, 22.2.1997, bls. 1. Regluger inni var breytt me  regluger  

Evrópu ingsins og rá sins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtí . ESB L 284, 
31.10.2003, bls. 1). 

SAM YKKT REGLUGER  ESSA: 

1. gr. 

Me  essari regluger  er komi  á nau synlegum rá stöfunum 
til framkvæmdar ákvör un nr. 1608/2003/EB a  ví er var ar 
hagsk rslur Bandalagsins um n jungar. 

2. gr. 

1. essi regluger  skal taka til hagsk rslna Bandalagsins um 
n jungar. A  ví er var ar essar hagsk rslur skal skráin yfir 
tölfræ ilegar breytur, starfsemi og geira, sem um ræ ir, 
sundurli un ni ursta na, tí ni, skilafrestur gagna og 
a lögunartímabil vera eins og tilgreint er í vi aukanum. 

2. Á grundvelli ni ursta na sk rslnanna, sem lag ar eru fyrir 
Evrópu ingi  og rá i  skv. 5. gr. ákvör unar 
nr. 1608/2003/EB, er heimilt a  endursko a reglulega skrána 
yfir tölfræ ilegar breytur, starfsemina og geirana, sem um 
ræ ir, sundurli un ni ursta na, tí ni, skilafrest gagna og önnur 
könnunaratri i sem mælt er fyrir um í vi aukanum vi  essa 
regluger . 

3. gr. 

A ildarríkin skulu afla nau synlegra gagna me  samtengingu 
missa heimilda, s.s. úrtakskannana, stjórns slugagna og 

annarra gagna. au gögn skulu vera a.m.k. jafngild 
úrtakskönnunum e a stjórns slugögnum me  tilliti til gæ a e a 
tölfræ ilegra matsa fer a. 

4. gr. 

Hagsk rslur Bandalagsins um n jungar, sem tilgreindar eru í 
vi aukanum, skulu byggjast á samræmdum hugtökum og 
skilgreiningum í n justu útgáfu Oslóarhandbókarinnar. 
A ildarríkin skulu nota essi samræmdu hugtök og 
skilgreiningar vi  ger  hagsk rslnanna. 

Í sk rslunum, sem lag ar eru fyrir Evrópu ingi  og rá i  skv. 
5. gr. ákvör unar nr. 1608/2003/EB, skal vera vísun í hugtök 
og skilgreiningar ásamt notkun eirra. 
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5. gr. 

A ildarríkjunum er skylt a  senda framkvæmdastjórninni 
(Hagstofu Evrópubandalaganna) samansafn hagsk rslna sem 
tilgreint er í vi aukanum en eim er valfrjálst a  senda stakar 
gagnaskrár og skulu au nota sta la  afhendingarsni  sem 
framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) ákvar ar 
í samrá i vi  a ildarríkin. 

6. gr. 

A ildarríkin og framkvæmdastjórnin (Hagstofa 
Evrópubandalaganna) skulu framkvæma gæ amat. 

A ildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni (Hagstofu 
Evrópubandalaganna), a  hennar bei ni, ær uppl singar sem 
eru nau synlegar til a  meta gæ i hagsk rslnanna, sem er mælt 
fyrir um í vi aukanum vi  essa regluger , og eru 
nau synlegar til a  uppfylla kröfur um uppl singagjöf sem 
mælt er fyrir um í 5. gr. ákvör unar nr. 1608/2003/EB. 

7. gr. 

Regluger  essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist 
í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

Regluger  essi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum a ildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 13. ágúst 2004. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Joaquín ALMUNIA 

framkvæmdastjóri. 
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VI AUKI 

 
HAGSK RSLUR UM N JUNGAR 

 
1. áttur 

 
A ildarríkin skulu taka saman eftirfarandi hagsk rslur Bandalagsins um n jungar: 
 

Kó i Heiti Athugasemdir 

1 Fjöldi n sköpunarfyrirtækja Sem algildi og sem hlutfall af öllum fyrirtækjum 

2 Fjöldi n sköpunarfyrirtækja sem setti n jar e a 
verulega endurbættar vörur á marka  

Sem algildi, sem hlutfall af öllum fyrirtækjum og sem 
hlutfall af öllum n sköpunarfyrirtækjum 

3 Velta af n jungum sem tengist n jum e a 
endurbættum vörum sem eru n jar á marka i 

Sem algildi, sem hlutfall af heildarveltu og sem hlutfall 
af heildarveltu n sköpunarfyrirtækja 

4 Velta af n jungum sem tengist n jum e a 
endurbættum vörum sem eru n jar fyrir fyrirtæki  en 
ekki n jar á marka i 

Sem algildi, sem hlutfall af heildarveltu og sem hlutfall 
af heildarveltu n sköpunarfyrirtækja 

5 Fjöldi n sköpunarfyrirtækja sem tekur átt í samstarfi 
um n jungar 

Sem algildi og sem hlutfall af n sköpunarfyrirtækjum 

6 Útgjöld vegna n junga Sem algildi, sem hlutfall af heildarveltu og sem hlutfall 
af heildarveltu n sköpunarfyrirtækja — valfrjálst 

7 Fjöldi n sköpunarfyrirtækja sem sag i áhrif n junga 
mjög mikilvæg 

Sem algildi og sem hlutfall af öllum 
n sköpunarfyrirtækjum 

8 Fjöldi n sköpunarfyrirtækja sem tilgreindi heimildir 
ar sem reyndust vera mjög mikilvægar uppl singar 

a  ví er var ar n jungar 

Sem algildi og sem hlutfall af öllum 
n sköpunarfyrirtækjum — valfrjálst 

9 Fjöldi fyrirtækja sem stendur frammi fyrir miklum 
hindrunum 

Sem algildi, sem hlutfall af öllum fyrirtækjum, sem 
hlutfall af öllum n sköpunarfyrirtækjum og sem hlutfall 
af fyrirtækjum sem ekki eru n sköpunarfyrirtæki 

 
Auk fyrrgreindra hagsk rslna skulu a ildarríkin taka saman vi bótarhagsk rslur ( .m.t. sundurli un eirra) í samræmi vi  
meginatri i sem eru tilgreind í Oslóarhandbókinni. essar vi bótarhagsk rslur ver a ákvar a ar í nánu samstarfi vi  
a ildarríkin. 
 

2. áttur 
 

ær skulu a.m.k. taka til fyrirtækja í bálkum C, D, E, I, J, deildum 51 og 72 og flokkum 74.2 og 74.3 í atvinnugreinaflokkun 
Evrópubandalaganna (NACE, endursk. 1.1). 
 

3. áttur 
 
Gefa skal sk rslu um allar breytur á fjögurra ára fresti a  undanskildum breytum 1, 2, 3, 4 og 5 sem skal gefa sk rslu um á 
tveggja ára fresti. 
 

4. áttur 
 
Almanaksári  2004 er fyrsta vi mi unarár fyrir samantekt hagsk rslnanna. 
 

5. áttur 
 
1. Allar ni urstö ur skulu sundurli a ar eftir atvinnustarfsemi (NACE, endursk. 1.1.) á bálkastigi og eftirfarandi flokkun 
eftir fjölda starfsmanna: 10-49 starfsmenn, 50-249 starfsmenn, fleiri en 249 starfsmenn. 
 
2. Allar ni urstö ur skulu einnig sundurli a ar eftir atvinnustarfsemi (NACE, endursk. 1.1) á deildarstigi. 
 
3. Ni urstö ur 5. breytu skulu sundurli a ar eftir e li samstarfs a  ví er var ar n jungar. Ni urstö ur 7. breytu skulu 
sundurli a ar eftir e li áhrifa af n jungum. Ni urstö ur 8. breytu skulu sundurli a ar eftir ger  heimilda sem uppl singarnar 
eru teknar upp úr. Ni urstö ur 9. breytu skulu sundurli a ar eftir e li hindrunar. essi sundurli un ver ur ákvör u  í nánu 
samstarfi vi  a ildarríkin. 
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6. áttur 

 
1. Senda skal allar ni urstö ur innan 18 mána a frá lokum almanaksárs vi mi unartímabilsins. 
 
2. A ildarríkin geta a  eigin frumkvæ i sent framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna) stakar gagnaskrár 
sem ná yfir allar hagsk rslueiningar sem kannanir um n jungar taka til. 
 

7. áttur 
 
1. Spurningalistarnir, sem nota ir eru vi  kannanir Evrópubandalagsins á n jungum og ger ar eru á fjögurra ára fresti frá 
vi mi unarárinu 2004, skulu taka til eirra meginatri a sem skrá  eru í Oslóarhandbókinni í tengslum vi  mat á n jungum í 
fyrirtækjum. 
 
2. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) skal, í nánu samstarfi vi  a ildarríkin, semja lei beiningar um 
a fer afræ i vi  kannanir Bandalagsins á n jungum í ví skyni a  koma á ví tækri samræmingu á ni urstö um 
könnunarinnar. essar lei beiningar skulu a.m.k. taka til mark is, a fer afræ i í könnunum ( .m.t. svæ isbundnir ættir), 
samræmdra spurningalista, gagnaöflunar, gagnavinnslu, sendinga gagna og krafna um gæ i gagna. 
 
3. Einnig skal semja lei beiningar um a fer afræ i fyrir a rar kannanir um n jungar sem ger ar eru á fjögurra ára fresti frá 
vi mi unarárinu 2006 í nánu samstarfi vi  a ildarríkin. 
 
4. A ildarríkin skulu veita framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna) nau synlegar uppl singar var andi 
innlenda a fer afræ i sem notu  er í tengslum vi  innlendar hagsk rslur um n jungar. 
 

8. áttur 
 
Ef nau synlegt er a  gera ví tækar breytingar á innlendum hagsk rslukerfum er framkvæmdastjórninni heimilt a  veita 
a ildarríkjum undan águr í tengslum vi  hagsk rslurnar sem skal taka saman fyrir fyrsta vi mi unarári  2004. Heimilt er a  
veita vi bótarundan águr a  ví er tekur til atvinnustarfsemi í samræmi vi  atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins 
(NACE, endursk. 1.1) e a sundurli un hagsk rslnanna, sem skal taka saman fyrir vi mi unarári  2006, eftir 
stær arflokkum. 
 

 
 
 


