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                     REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 472/2008                      2010/EES/6/41 

frá 29. maí 2008 

um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1165/98 varðandi hagskýrslur til skamms tíma að 
því er varðar fyrsta grunnárið sem notað er fyrir tímaraðir samkvæmt atvinnugreinaflokkun 
Evrópubandalaganna (NACE), 2. endursk., og að því er varðar sundurliðun, framsetningu, 
fyrsta viðmiðunartímabilið og viðmiðunartímabilið fyrir tímaraðir fram til ársins 2009 sem skulu 
 sendar samkvæmt atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE), 2. endursk. (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð (EB) nr. 1165/98 var settur sameiginlegur 
rammi um skammtímahagskýrslugerð Bandalagsins um 
hagsveiflur. Gildissvið þessara hagskýrslna er skilgreint 
með vísun til reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 3037/90 frá 
9. október 1990 um atvinnugreinaflokkun Evrópu-
bandalagsins (NACE, 1. endursk.) (2). 

2) Samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1893/2006 frá 20. desember 2006 um stofnun 
atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna (NACE, 
2. endursk.) og um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) 
nr. 3037/90 sem og tilteknum EB-reglugerðum um 
sérstök hagskýrslusvið skulu skammtímahagskýrslur, 
sem falla undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 1165/98, 
gerðar í samræmi við NACE, 2. endursk., frá og með 1. 
janúar 2009.  

3) Samkvæmt k- og l-lið 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 
1165/98 er nauðsynlegt að ákvarða fyrsta grunnárið sem 
ber að nota fyrir tímaraðir samkvæmt atvinnugreina-
flokkun Evrópubandalaganna (NACE), 2. endursk., og 
sundurliðun, framsetningu, fyrsta viðmiðunartímabil og 
viðmiðunartímabilið fyrir tímaraðir fram til ársins 2009 
sem ber að senda samkvæmt atvinnugreinaflokkun 
Evrópubandalaganna (NACE), 2. endursk. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 140, 30.5.2008, bls. 5. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 126/2008 frá 7. nóvember 
2008 um breytingu á  XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 79, 18.12.2008, 
p. 28. 

(1) Stjtíð. EB L 162, 5.6.1998, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1893/2006 (Stjtíð. ESB L 393, 
30.12.2006, bls. 1). 

(2) Stjtíð. EB L 293, 24.10.1990, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1893/2006. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit hagskýrsluáætlunarnefndarinnar. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Fyrsta grunnárið, sem ber að nota vegna 
skammtímahagskýrslna, sem falla undir gildissvið reglugerðar 
(EB) nr. 1165/98 og gerðar eru í samræmi við NACE, 2, 
endursk., skal vera 2005 (2006 vegna D-310). 

2. gr. 

1. Sérstakar kröfur varðandi nákvæmnisstig, framsetningu, 
fyrsta viðmiðunartímabil og viðmiðunartímabilið fyrir 
tímaraðir fram til ársins 2009, sem ber að senda samkvæmt 
(NACE), 2., endursk. skal vera eins og sett er fram í 
viðaukanum. 

2. Tímaraðirnar, sem eru unnar samkvæmt kröfum 1. mgr., 
skal senda til framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu 
Evrópubandalaganna) í samræmi við eftirfarandi leiðbeiningar, 

a) að því er varðar mánaðalegar breytur, eigi síðar en 
samsvarandi gögn sem eiga við janúar 2009, 

b) að því er varðar ársfjórðungsleg gögn, eigi síðar en 
samsvarandi gögn sem eiga við fyrsta ársfjórðung 2009. 
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3. gr. 

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

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

Gjört í Lúxemborg 29. maí 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Joaquín ALMUNIA 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

Sérstakar kröfur um tímaraðir fyrir 2009 sem ber að senda samkvæmt NACE, 2. endursk.  

Einstakar breytur eru sendar á sama nákvæmnisstigi og fram kemur í f-lið í viðaukum A, B, C og D við reglugerð (EB) nr. 
1165/98 (hér á eftir nefnd „reglugerð um skammtímahagskýrslur“). 

Framsetning, sem einstakar breytur skulu sendar á, er sú sama og fram kemur í d-lið í viðaukum A, B, C og D við reglugerð 
um skammtímahagskýrslur. 

Í eftirarandi töflu kemur fram fyrsta viðmiðunartímabilið sem senda skal einstakar breytur fyrir samkvæmt NACE, 2. Allar 
mánaðarlegar dagsetningar skulu vera með sniðinu mm/áááá og ársfjórðungslegar með sniðinu ff/áááá. 

Í viðauka D (önnur þjónusta) við reglugerð um skammtímahagskýrslur, inngangi NACE, 2. endursk., er 
einkum gerð krafa um að ítarlegri gögn séu tiltæk en í fyrri atvinnugreinaflokkun eða gögn um einstaka 
starfsemi sem ekki er tilgreind í reglugerð um skammtímahagskýrslur fyrir 2. endursk. Í tilvikum, þar sem auk 
þess er ekki unnt að vinna gott mat, geta aðildarríkin, sem í hlut eiga, valið fyrsta viðmiðunartímabilið eftir 2000, að því 
tilskildu að samþykki framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu Evrópubandalaganna) liggi fyrir. 

Breyta Tilgreining Fyrsta viðmiðunartímabil 

IÐNAÐUR 

A-110 Framleiðsla 01/2000 

A-120 Velta 01/2000 

A-121 Velta á innlendum markaði 01/2000 

A-122 Velta á erlendum markaði 01/2000 
1/2005 fyrir skiptingu í evru- svæði/utan 

evrusvæðis 

A-130 Nýjar pantanir mótteknar 01/2000 

A-131 Nýjar pantanir fyrir innlendan markað 01/2000 

A-132 Nýjar pantanir fyrir erlendan markað 01/2000 
1/2005 fyrir skiptingu í evru- svæði/utan 

evrusvæðis 

A-210 Fjöldi starfsmanna Q1/2000 

A-220 Vinnustundir Q1/2000 

A-230 Heildarlaunakostnaður Q1/2000 

A-310 Framleiðsluverð 01/2000 

A-311 Framleiðsluverð á innlendum markaði 01/2000 

A-312 Framleiðsluverð á erlendum markaði 01/2000 
1/2005 fyrir skiptingu í evru- svæði/utan 

evrusvæði 

A-340 Innflutningsverð 01/2006 

BYGGINGARSTARFSEMI 

B-110 Framleiðsla 1/2005 fyrir mánaðarleg gögn 
Q1/2000 fyrir ársfjórðungsleg gögn 

B-115 Framleiðsla í byggingarstarfsemi 1/2005 fyrir mánaðarleg gögn 
Q1/2000 fyrir ársfjórðungsleg gögn 

B-116 Framleiðsla í mannvirkjagerð 1/2005 fyrir mánaðarleg gögn 
Q1/2000 fyrir ársfjórðungsleg gögn 

B-210 Fjöldi starfsmanna Q1/2000 

B-220 Vinnustundir Q1/2000 

B-230 Heildarlaunakostnaður Q1/2000 
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Breyta Tilgreining Fyrsta viðmiðunartímabil 

B-320 Byggingarkostnaður Q1/2000 

B-321 Efniskostnaður Q1/2000 

B-322 Launakostnaður Q1/2000 

B-411 Byggingarleyfi: fjöldi íbúa Q1/2000 

B-412 Byggingarleyfi: nothæft gólfrými í fermetrum eða 
annarri mælieiningu 

Q1/2000 

SMÁSÖLUVERSLUN OG VIÐGERÐIR 

C-120 Velta 01/2000 

C-210 Fjöldi starfsmanna Q1/2000 

C-330 Raunvirðir sölu 01/2000 

C-123 Sölumagn 01/2000 

ÖNNUR ÞJÓNUSTA 

D-120 Velta Q1/2000 

D-210 Fjöldi starfsmanna Q1/2000 

D-310 Framleiðsluverð Q1/2006 

Viðmiðunartímabilið, sem nota á fyrir einstakar breytur, er það sama og í e-lið í viðauka A, B, C og D við reglugerð um 
skammtímahagskýrslur.  

 
 

 

 

 

 


