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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 329/2009 2014/EES/64/49 

frá 22. apríl 2009 

um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 1165/98 varðandi hagskýrslur til skamms tíma að því 
er varðar uppfærslu skrár yfir breytur, hversu oft hagtölur skulu teknar saman og sundurliðun 

og samsöfnun breytna (*) 

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 b-, d- og e-lið 17. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð (EB) nr. 1165/98 var settur sameigin-
legur rammi um gerð skammtímahagskýrslna Banda-
lagsins um hagsveiflur. Gildissviði þessara hagskýrslna
hefur verið breytt með reglugerð Evrópu-þingsins og
ráðsins (EB) nr. 1893/2006 frá 20. desember 2006 um
stofnun atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna
(NACE, 2. endursk.) (2).

2) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1503/2006 frá 28. september 2006 um framkvæmd
og breytingar á reglugerð ráðsins (EB) nr. 1165/98
varðandi hagskýrslur til skamms tíma með tilliti til
skilgreininga á breytum, skrár yfir breytur og þess
hversu oft á að taka saman gögn (3) voru settar fram
skilgreiningar á breytum.

3) Með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1158/2005 frá 6. júlí 2005 um breytingu á reglugerð
(EB) nr. 1165/98 (4) voru innleiddar hagkvæmni-
athuganir á vinnustundum og heildarlaunakostnaði í
smásöluverslun og annarri þjónustu.

4) Með tilliti til peningamálastefnu Bandalagsins, skal
þróa hagskýrslur til skamms tíma enn frekar, einkum
varðandi þjónustu. Nauðsynlegt er því að uppfæra
reglugerð (EB) nr. 1165/98 á þeim sviðum sem eru
sérstaklega mikilvæg vegna rannsókna á hagsveiflunni.

5) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 1165/98 til
samræmis við það.

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit hagskýrsluáætlunarnefndarinnar
sem komið var á fót með ákvörðun ráðsins 89/382/EBE,
KBE (5),

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

Stök grein 

Ákvæðum viðauka C og D við reglugerð (EB) nr. 1165/98 frá 
19. maí 1998 er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við
þessa reglugerð. 

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 Brussel 22. apríl 2009. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Joaquín ALMENIA 

framkvæmdastjóri. 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 103, 23.4.2009, bls. 3. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 111/2009 frá  
22. október 2009 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins  
nr. 68, 17.12.2009, bls. 11.  

(1) Stjtíð. EB L 162, 5.6.1998, bls. 1. 
(2) Stjtíð. ESB L 393, 30.12.2006, bls. 1. 
(3) Stjtíð. ESB L 281, 12.10.2006, bls. 15. 
(4) Stjtíð. ESB L 191, 22.7.2005, bls. 1. 

(5) Stjtíð. EB L 181, 28.6.1989, bls. 47. 
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VIÐAUKI 

1. Viðauka C við reglugerð (EB) nr. 1165/98 er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi breytum er bætt í töfluna í 1. mgr. c-liðar (Skrá yfir breytur): 

„220 Vinnutími 

230 Heildarlaunakostnaður“ 

b) Eftirfarandi komi í stað 2. mgr. d-liðar (Framsetning): 

„2. Veltubreytuna (nr. 120), sölumagnsbreytuna (nr. 123) og vinnustundabreytuna (nr. 220) skal einnig senda
leiðréttar miðað við fjölda vinnudaga. Vinnustundabreytuna (nr. 220) skal senda, leiðrétta miðað við fjölda 
vinnudaga, eigi síðar en frá og með 31. mars 2015 Aðrar breytur sem verða fyrir áhrifum af vinnudögum skulu 
aðildarríki einnig senda vinnutímaleiðréttar. Skrá yfir breytur sem skal senda leiðréttar miðað við fjölda 
vinnudaga má breyta í samræmi við aðferðina sem mælt er fyrir um í 18. gr.“ 

c) Eftirfarandi breytum er bætt í töfluna í e-lið (Viðmiðunartímabil):

„220 ársfjórðungur 

230 ársfjórðungur“ 

d) Eftirfarandi komi í stað 1. mgr. f-liðar (Nákvæmnistig): 

„1. Veltubreytan (nr. 120) og breyturnar fyrir raunvirði sölu/sölumagns (nr. 330/123) skal senda samkvæmt
nákvæmnistiginu sem skilgreint er í 2. og 3. mgr. Breytuna fyrir heildarfjölda starfsmanna (nr. 210) skal senda 
samkvæmt nákvæmnistiginu sem skilgreint er í 4. mgr. Vinnustundabreytuna (nr. 220) og 
heildarlaunakostnaðarbreytuna (nr. 230) skal senda samkvæmt deild 47 í atvinnugreinaflokkun 
Evrópubandalaganna, 2. endurskoðun. 

e) Eftirfarandi komi í stað 3. mgr. g-liðar (Skilafrestur gagna): 

„3. Breyturnar um heildarfjölda starfsmanna (nr. 210) ber að senda innan tveggja mánaða frá lokum
viðmiðunartímabilsins. Skilafresturinn getur verið allt að fimmtán dögum lengri fyrir þau aðildarríki sem eru 
með virðisauka í deild 47 í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna, 2. endursk., á uppgefnu grunnári sem er 
minna en 3% af heildartölu Evrópubandalagsins. Vinnustundabreytuna (nr. 220) og 
heildarlaunakostnaðarbreytuna (nr. 230) skal senda innan þriggja mánaða frá lokum viðmiðunartímabilsins.“ 

f) Eftirfarandi undirgrein er bætt við i-lið (Fyrsta viðmiðunartímabil): 

„Fyrsta viðmiðunartímabil fyrir vinnustundabreytuna (nr. 220) og heildarlaunakostnaðarbreytuna (nr. 230) er 
eigi síðar en fyrsti ársfjórðungur 2010 frá og með árinu 2013, þegar grunnárið 2010 tekur gildi.“ 

2. Viðauka D við reglugerð (EB) nr. 1165/98 er breytt sem hér segir:

a) Eftirfarandi breytum er bætt inn í töfluna í 1. mgr. c-liðar (Skrá yfir breytur):

„220 Vinnutími 

230 Heildarlaunakostnaður“ 
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b) Eftirfarandi undirgrein er bætt við 2. mgr. d-liðar (Framsetning): 

„Vinnustundabreytuna (nr. 220) skal senda leiðrétta miðað við fjölda vinnudaga eigi síðar en frá og með
31. mars 2015.“

c) Eftirfarandi undirgrein er bætt við 2. mgr. f-liðar (Nákvæmnistig):

„Vinnustundabreytuna (nr. 220) og heildarlaunakostnaðarbreytuna (nr. 230) ber að senda í samræmi við eftirfarandi
flokkun atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna, 2. endursk.: 

— deildir 45 og 46,

— bálkur H, I og J,

— samtala 69, 70.2, 71, 73, 74,

— samtala 78, 79, 80, 81.2, 82.“

d) Eftirfarandi breytum er bætt í töfluna í g-lið (Skilafrestur gagna): 

„220 3 mánuðir 

230 3 mánuðir“ 

e) Eftirfarandi undirgrein er bætt við í i-lið (Fyrsta viðmiðunartímabil): 

„Fyrsta viðmiðunartímabil fyrir vinnustundabreytuna (nr. 220) og heildarlaunakostnaðarbreytuna (nr. 230) er eigi
síðar en fyrsti ársfjórðungur 2010 frá og með árinu 2013, þegar grunnárið 2010 tekur gildi.“




