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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 275/2010

2014/EES/54/10

frá 30. mars 2010
um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 295/2008 að því er varðar
viðmiðanir við gæðamat á hagskýrslum um skipulag fyrirtækja (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
Í viðaukanum er mælt fyrir um viðmiðanir fyrir gæðamat og
innihald þeirra gæðaskýrslna sem aðildarríkin skulu leggja
fram.
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 295/2008 frá 11. mars 2008 um hagskýrslur um skipulag
fyrirtækja (1), einkum j-lið 2. mgr. 11. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

Með reglugerð (EB) nr. 295/2008 var komið á
sameiginlegum ramma um söfnun, samantekt,
afhendingu og mat á evrópskum hagskýrslum um
skipulag, starfsemi, samkeppnishæfni og afkomu
fyrirtækja í Evrópusambandinu.

Í þeim tilgangi að bera ávinninginn af því að hafa þessi
gögn aðgengileg saman við kostnaðinn við söfnun
þeirra og fyrirhöfn vegna þeirra fyrir fyrirtæki,
sérstaklega lítil fyrirtæki, skal fara fram gæðamat í
samræmi við 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 295/2008. Það
er því nauðsynlegt að fastsetja viðmiðanir fyrir
gæðamat og lykilvísa.

2. gr.

Sú stofnun sem landsyfirvöld tilnefna skal senda gögnin og
lýsigögnin sem afhenda skal vegna gæðaskýrslna, eða upphala
þeim á rafrænu formi á miðlægan komustað hjá
framkvæmdastjórninni
(Hagstofu
Evrópusambandsins).
Afhendingin skal vera í samræmi við viðeigandi staðal um
gagnaskipti sem Hagstofa Evrópusambandsins tilgreinir.

3. gr.

Fyrstu gæðaskýrslunni, um gögn fyrir viðmiðunarárið 2008,
skal skilað fyrir 31. mars 2011. Belgía, Kýpur, Þýskaland,
Grikkland, Lúxemborg, Malta, Rúmenía og Bretland hafa
fengið 3 mánuði í viðbót til að senda gæðaskýrslurnar fyrir
viðmiðunarárið 2008. Síðari skýrslur skal senda til
framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu Evrópusambandsins) eigi
síðar en 27 mánuðum frá lokum viðmiðunartímabilsins sem
gögnin voru tekin saman fyrir.

4. gr.

Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) skal
meta gæði þeirra gagna sem send eru og semja og birta
skýrslur um gæði evrópskra hagskýrslna.
3)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar um evrópska
hagskýrslukerfið,

________________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 86, 1.4.2010, bls. 1. Hennar var getið í
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 110/2010 frá 1. október 2010
um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 70, 16.12.2010,
bls. 20.
1
( ) Stjtíð. ESB L 97, 9.4.2008, bls. 13.

5. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 30. mars 2010.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.
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VIÐAUKI
Gæðaskýrslur og viðmiðanir fyrir gæðamat hagskýrslna um skipulag fyrirtækja
I. ÞÁTTUR
Gæðaskýrslur
Viðbótarleiðbeiningar um túlkun sameiginlegu gæðaviðmiðananna eru settar fram í Handbók um hagskýrslur um skipulag
fyrirtækja sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) hefur tekið saman í samstarfi við aðildarríkin.
Gæðaskýrslan skal bæði innihalda megindlegar og eigindlegar upplýsingar. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa
Evrópusambandsins) skal leggja fram niðurstöðurnar um þá megindlegu vísa sem reikna má út samkvæmt gögnum sem
aðildarríki hafa sent. Aðildarríki skulu koma með athugasemdir við vísana og aðstoða Hagstofu Evrópusambandsins við að
túlka þá miðað við þá aðferð sem þau notuðu við gagnasöfnunina og skulu leggja fram þá megindlegu vísa og þær eigindlegu
upplýsingar sem eftir eru.
Aðildarríkin skulu leggja fram:
skýrslu um gæðaþættina í I.-IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 295/2008. Ef þörf telst á slíku geta aðildarríkin lagt fram
aðskildar skýrslur um I., II., III, og IV. viðauka þeirrar reglugerðar,
— skýrslu um gæðaþættina í V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 295/2008,
— skýrslu um gæðaþættina í VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 295/2008,
— skýrslu um gæðaþættina í VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 295/2008,
— skýrslu um gæðaþættina í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 295/2008. Ef upplýsingunum, sem nauðsynlegar eru til að
taka saman hagskýrslur vegna VIII. viðauka við þá reglugerð, er safnað með sömu könnun og upplýsingum vegna I.IV. viðauka, þarf ekki að leggja fram sérstaka skýrslu um gæðaþættina í VIII. viðauka hennar,
— skýrslu um gæðaþættina í IX. viðauka við reglugerð (EB) nr. 295/2008.
II. ÞÁTTUR
Tímalína
Frá og með árinu 2011 skal framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) senda aðildarríkjunum, fyrir lok janúar ár
hvert, gæðaskýrslur um viðmiðunarárið t-3, þar sem megindlegir vísar og aðrar upplýsingar, sem framkvæmdastjórnin
(Hagstofa Evrópusambandsins) hefur undir höndum, eru forskráð að hluta.
Aðildarríkin skulu, fyrir 31. mars ár hvert, senda framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) gæðaskýrslurnar
útfylltar að fullu.
III. ÞÁTTUR
Gæðaviðmiðanir
Gögn sem aðildarríkin senda vegna hagskýrslnanna í I.-IX. viðauka við reglugerð (EB) nr. 295/2008, skulu metin með
hliðsjón af gæðaviðmiðununum sem skráðar eru í 1. mgr. 12. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 223/2009 (1), þ.e. mikilvægi, nákvæmni, innan tímamarka, rétt tímasetning, aðgengileiki, skýrleiki, samanburðarhæfi og
samfella.
1.

Mikilvægi
„Mikilvægi“: það að hve miklu leyti hagskýrslur uppfylla núverandi og hugsanlegar þarfir notenda.

2.

Nákvæmni
„Nákvæmni“: það hversu nærri áætlanir eru óþekktum sanngildum.

(1 )

Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2009, bls. 164.
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3.

Samfella
„Samfella“: það að unnt er að setja gögnin margvíslega saman og í margvíslegum tilgangi á áreiðanlegan hátt.

4.

Samanburðarhæfi
„Samanburðarhæfi“: mat á áhrifum af mismunandi beitingu hagtöluhugtaka, mælitækja og verklagsreglna þegar bornar
eru saman hagtölur mismunandi landssvæða, greinasviða eða tímabila.

5.

Innan tímamarka og rétt tímasetning
„Innan tímamarka“: tímabilið frá því atburður eða fyrirbæri eiga sér stað þar til upplýsingarnar, sem lýsa þeim, verða
tiltækar. „Rétt tímasetning“: tíminn milli birtingardags gagna og áætlaðs markdags (þ.e. dagsins þegar hefði átt að
afhenda gögnin).

6.

Aðgengileiki og skýrleiki
„Aðgengileiki“ og „skýrleiki“: með hvaða hætti og með hvaða skilyrðum notendur geta fengið gögn, notað þau og
túlkað.
IV. ÞÁTTUR
Raðir megindlegra vísa sem aðildarríkin skulu leggja fram varðandi nákvæmni (og áreiðanleika)

Megindlegu vísana, sem lýst er í þessum þætti, þarf aðeins að leggja fram vegna hagskýrslnanna sem taldar eru upp í I.IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 295/2008, eins og tilgreint er hér á eftir. Gögnin skulu send á því tæknisniði sem lýst er í
V. þætti viðaukans við þessa reglugerð.
1.

Fráviksstuðlar

Eftirfarandi upplýsingar þarf aðeins að leggja fram ef gerð er úrtakskönnun eða notuð er samsetning af úrtakskönnunum og
stjórnsýslugögnum.
Aðildarríki skulu veita upplýsingar um þau könnunaratriði, þrep og raðir sem tilgreind eru hér að neðan. Atriði sem taka skal
tillit til við útreikninga á fráviksstuðlum skulu skilgreind frekar í samstarfi við aðildarríkin. Lýsing á aðferðinni sem notuð er
við útreikninga á fráviksstuðlum (þ.m.t. hugbúnaði) skal koma fram í gæðaskýrslunni.
a)

Vegna árlegra fyrirtækjahagskýrslna um starfsemi sem fellur undir bálka B-J og L-N og deild 95 í atvinnugreinaflokkun
Evrópubandalaganna, 2. endursk. (gögn lögð fram samkvæmt röðum 1A, 2A, 3A og 4A sem skilgreindar eru í reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 251/2009 (1), skal fráviksstuðullinn fyrir eftirfarandi könnunaratriði (sem skilgreind
eru í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 250/2009 (2) lagður fram samkvæmt þeirri sundurliðun eftir starfsemi
sem tilgreind er hér að neðan:
— könnunaratriði 12110 í þriggja tölustafa þrepi (flokkur) atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna, 2. endursk.,
— könnunaratriði 11110, 12110, 12150, 13310, 15110 og 16110 í bálkaþrepi atvinnugreinaflokkunar
Evrópubandalaganna, 2. endursk., fyrir bálka B-J og L-N og í tveggja tölustafa þrepi (deildir)
atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna, 2. endursk., fyrir deildir 45-47 og 95.

b) Fyrir árlegar fyrirtækjahagskýrslur sundurliðaðar eftir stærðarflokkum fyrirtækja vegna starfsemi sem fellur undir bálka
C-J og L-N og deild 95 í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna, 2. endursk. (gögn lögð fram samkvæmt röðum 1B,
2B, 3B og 4B) skal fráviksstuðullinn lagður fram samkvæmt þeirri sundurliðun eftir starfsemi og þeim stærðarflokkum
fyrirtækja sem tilgreind eru hér að neðan:
— könnunaratriði 11110, 12110, 12150 og 16110,
— í bálkaþrepi atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna, 2. endursk., fyrir bálka B-J og L-N og í tveggja tölustafa
þrepi (deildir) fyrir deild 95,

(1 )
(2 )

Stjtíð. ESB L 86, 31.3.2009, bls. 170.
Stjtíð. ESB L 86, 31.3.2009, bls. 1.
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— stærðarflokkar 0-9, 10-19, 20-49, 50-249 og 250 og yfir fyrir bálka B-F í atvinnugreinaflokkun
Evrópubandalaganna, 2. endursk., og 0-1, 2-9, 10-19, 20-49, 50-249 og 250 og yfir fyrir bálka G-J and L-N og deild
95 í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna, 2. endursk.
2.

Brottfall einingar

Eftirfarandi upplýsingar skal veita ef notaðar eru úrtakskannanir, samsetning af úrtakskönnunum og stjórnsýslugögnum eða
stjórnsýslugögn eingöngu. Atriði sem taka skal tillit til við útreikninga á brottfalli einingar skulu skilgreind frekar í samstarfi
við aðildarríkin.
Aðildarríki skulu senda upplýsingar um vegið brottfall einingar vegna þeirrar starfsemi sem fellur undir bálka B-J og L-N í
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna, 2. endursk., og deild 95 í þriggja tölustafa þrepi atvinnugreinaflokkunar
Evrópubandalaganna, 2. endursk. Ef nokkrar kannanir/stjórnsýsluheimildir eru notaðar fyrir könnunaratriði 11110, 12110,
12150, 13310, 15110 og 16110 skal senda sérstaka vísa um brottfall einingar þar sem fram kemur númer breytunnar á
viðkomandi sviði. Brottfall einingar skal vegið, helst með fjölda starfsmanna. Að öðrum kosti má nota veltu.
V. ÞÁTTUR
Tæknisnið fyrir sendingar gæðaskýrslna og gæðavísa
Þegar skýrslurnar og raðir gæðavísanna eru sendar skal nota viðeigandi kennimerki gagnasafns. Nákvæmt innihald
gæðaskýrslnanna skal ákveðið í samstarfi við aðildarríkin. Aðildarríkin skulu ljúka við að fylla út gæðaskýrslurnar með
forskráðu upplýsingunum og skila þeim til framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu Evrópusambandsins). Þegar tilkynnt er um
gæðavísana tvo (fráviksstuðla og brottfall einingar) skal nota það færslusnið sem skilgreint er hér að neðan en það er svipað
tæknisniðinu fyrir sendingu hagskýrslna um skipulag fyrirtækja.
1.

Kennimerki gagnasafns

Eftirfarandi kennimerki gagnasafns skal nota þegar tilkynnt er um gæðaviðmiðanir vegna hagskýrslna um skipulag
fyrirtækja:

Tegund raða

Heiti

Kennimerki gagnasafns

Fráviksstuðlar fyrir breytu 12110 í þriggja stafa þrepi
atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna fyrir bálka B-J og LN og deild 95 í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna,
2. endursk.

QAG

RSBSQUAL_QAG_A

Fráviksstuðlar fyrir breytur 11110, 12110, 12150, 13310, 15110 og
16110 í bálkaþrepi atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna,
2. endursk., fyrir bálka B-J og L-N og einnig í tveggja tölustafa
þrepi (deildir) atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna,
2. endursk., fyrir deildir 45, 46, 47 og 95

QAS

RSBSQUAL_QAS_A

Fráviksstuðlar fyrir breytur 11110, 12110, 12150 og 16110 í
bálkaþrepi
atvinnugreinaflokkunar
Evrópubandalaganna,
2. endursk., fyrir bálka H-J og L-N og einnig í tveggja tölustafa
þrepi (deildir) atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna,
2. endursk., fyrir deild 95 og eftir stærðarflokki

Q1B

RSBSQUAL_ Q1B _A

Fráviksstuðlar fyrir breytur 11110, 12110, 12150 og 16110 í
bálkum B-E í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna,
2. endursk.,
með
nánari
upplýsingum
eftir
bálki
atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna og eftir stærðarflokki

Q2B

RSBSQUAL_ Q2B _A

Fráviksstuðlar fyrir breytur 11110, 12110, 12150 og 16110 í bálki
G í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna, 2. endursk., með
nánari
upplýsingum
eftir
bálki
atvinnugreinaflokkunar
Evrópubandalaganna og eftir stærðarflokki

Q3B

RSBSQUAL_ Q3B _A

Fráviksstuðlar fyrir breytur 11110, 12110, 12150 og 16110 í bálki
F í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna, 2. endursk., með
nánari
upplýsingum
eftir
bálki
atvinnugreinaflokkunar
Evrópubandalaganna og eftir stærðarflokki

Q4B

RSBSQUAL_ Q4B _A

Vegið brottfallshlutfall einingar fyrir bálka B-J og L-N í
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna, 2. endursk.

QN

RSBSQUAL_QN_A

Gæðaskýrsla

QR

RSBSQUAL_QR_A
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2.

Snið gagnasafns

Í þessum lið er mælt fyrir um snið þeirra færslna sem senda þarf. Nota skal kóðana sem fram koma í stöðluðu kóðaskránum
fyrir tilvísunargagnagrunninn. Þessum kóðaskrám skal bætt inn í handbókina um hagskýrslur um skipulag fyrirtækja
a.m.k. 2 mánuðum áður en fyrsta gagnasendingin á sér stað. Kóðaskrárnar skulu aðeins þjóna þeim tilgangi að sýna hvaða
kóða skuli nota við sendingu gagna og breytingar mega ekki að neinu leyti auka það sundurliðunarstig sem krafist er í
reglugerð (EB) nr. 251/2009. Tæknisnið sendinga þeirra megindlegu gagna sem krafist er í þessari reglugerð skal einnig sett
fram í handbókinni um hagskýrslur um skipulag fyrirtækja.

Reitur

Lýsing

Flokkur

Kóði fyrir raðir QAG, QAS, Q1B, Q2B, Q3B, Q4B eða QN

Ár

Kóði fyrir viðmiðunarárið

Hagskýrslusvæði

Samsvarar landskóða

Stærðarflokkur

Kóði fyrir stærðarflokkinn

Atvinnustarfsemi

Kóði atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna, 2. endursk.: bálkar, deildir eða flokkar

Breyta

Kóði fyrir það könnunaratriði sem tengist gæðavísinum

Vísir

Kóði fyrir gæðavísinn

Gildi vísis

Tölugildi vísisins, tölugildi gæðavísisins margfaldað með 10 og síðan námundað að næstu
heilu tölu
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