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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  
(ESB) 2015/1342

frá 22. apríl 2015

um breytingu á aðferðafræði fyrir vöruflokkun eftir atvinnugreinum sem gefin er upp í viðauka A 
við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 549/2013 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 549/2013 frá 21. maí 2013 um evrópskt þjóðhags- og 
svæðisreikningakerfi í Evrópusambandinu (1), einkum 2. mgr. 2. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með Evrópska þjóðhagsreikningakerfinu, sem sett var á stofn með reglugerð (ESB) nr. 549/2013 (EÞK 2010), er 
hannað þjóðhags- og svæðisreikningakerfi til að mæta kröfum efnahags-, félags- og svæðastefnu Sambandsins.

2) Viðaukinn við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 451/2008 (2), sem kveður á um vöruflokkun eftir 
atvinnugreinum (CPA), var samþykktur til að endurspegla kröfur Sambandsins á sviði hagskýrslugerðar. Reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1209/2014 (3) kom í stað hennar.

3) Tilvísanirnar sem til vöruflokka eftir atvinnugreinum (CPA) í Evrópska þjóðhagsreikningakerfinu (EÞK 2010) 
ættu að vera í samræmi við nýju flokkunina sem komið var á fót með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 
nr. 1209/2014.

4) Því ber að breyta reglugerð (ESB) nr. 549/2013 til samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Breyta skal viðauka A við reglugerð (ESB) nr. 549/2013 til samræmis við viðauka þessarar reglugerðar.

2. 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 Brussel 22. apríl 2015.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Jean-Claude JUNCKER

 forseti.

_______

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 207, 4.8.2015, bls. 35. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 289/2015 frá 30. október 
2015 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 174, 26.6.2013, bls. 1.
(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 451/2008 frá 23. apríl 2008 um að koma á fót nýrri vöruflokkun eftir atvinnugreinum (CPA) og um 

niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3696/93 (Stjtíð. ESB L 145, 4.6.2008, bls. 65).
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1209/2014 frá 29. október 2014 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 451/2008 

um að koma á fót nýrri vöruflokkun eftir atvinnugreinum (CPA) og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3696/93 (Stjtíð. ESB. L 336, 
22.11.2014, bls. 1).
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VIÐAUKI

Ákvæðum viðauka A við reglugerð (ESB) nr. 549/2013 er breytt sem hér segir:

1.  Í stað heitanna „vöruflokkun eftir atvinnugreinum, 2. endursk.“ og „vöruflokkun eftir atvinnugreinum, 2008“ komi eftirfarandi:

 „vöruflokkun eftir atvinnugreinum”.

2.  Eftirfarandi komi í stað heitisins „flokkur 26.1: rafeindaíhlutir og spjöld“ í viðauka 7.1:

 „flokkur 26.1: rafeindaíhlutir og spjöld“.

3.  Ákvæðum 23. kafla er breytt sem hér segir:

a)  Eftirfarandi málsgrein komi í stað málsgreinarinnar „Námugröftur og vinnsla hráefna í jörðu; framleiðsla; rafmagns-, gas og 
hitaveitur og meðhöndlun úrgangs; byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð“ í töflu P*3:

 „Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu; framleiðsla, rafmagns-, gas-, og hitaveitur; vatnsveita; fráveita, meðhöndlun úrgangs 
og afmengun; byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð“.

b)  Töflu P*10 er breytt sem hér segir:

i. Í stað „Námugröftur og vinnsla hráefna í jörðu; framleiðsla; rafmagns-, gas- og hitaveitur og meðhöndlun úrgangs; 
byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð“ komi eftirfarandi:

 „Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu; framleiðsla; rafmagns-, gas-, og hitaveitur; vatnsveita; fráveita, meðhöndlun 
úrgangs og afmengun“.

ii. Í stað „Bygginga- og mannvirkjagerð“ kemur „Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð“.

iii. Í stað „Þjónusta á sviði heild- og smásöluverslunar; þjónusta á sviði viðgerða á vélknúnum ökutækjum og bifhjólum; 
þjónusta á sviði flutninga og geymslu; þjónusta á sviði reksturs gististaða og veitingareksturs“ komi eftirfarandi:

 „Þjónusta á sviði heild- og smásöluverslunar; þjónusta á sviði viðgerða á vélknúnum ökutækjum; þjónusta á sviði flutninga 
og geymslu; þjónusta á sviði rekstrar gististaða og veitingarekstrar“.

iv. Í stað „Leigustarfsemi og ýmiss konar þjónustustarfsemi“ komi eftirfarandi:

 „Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta“.

v. Í stað „Þjónusta á sviði opinberrar stjórnsýslu og varnarmála; þjónusta á sviði almannatrygginga; fræðslustarfsemi; 
heilbrigðis- og félagsþjónusta“ komi eftirfarandi:

 „Þjónusta á sviði opinberrar stjórnsýslu og varnarmála; þjónusta á sviði almannatrygginga; þjónusta á sviði fræðslustarfsemi; 
heilbrigðis- og félagsþjónusta“.

vi. Í stað „Þjónusta tengd menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi, viðgerðum á munum til heimilisnota og önnur þjónusta“ 
komi eftirfarandi:

 „Þjónusta tengd menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi; þjónusta tengd félagasamtökum og annarri þjónustustarfsemi; 
þjónusta tengd atvinnurekstri innan heimilis, þjónustustarfsemi og vöruframleiðslu til eigin nota, þjónusta tengd starfsemi 
stofnana og samtaka með úrlendisrétt“.

c)  Töflu P*38 er breytt sem hér segir:

i. Í stað „Textílvörur, fatagerð og framleiðsla á leðurvörum“ komi eftirfarandi: „Textílvörur, fatagerð, leður og leðurvörur“.

ii. Í stað „Þjónusta tengd viðar- og pappírsvörum og prentun“ komi eftirfarandi: „Þjónusta tengd viðar- og pappírsvörum, 
prentun og fjölföldun upptekins efnis“.

iii. Í stað „rekstrarráðgjöf“ komi eftirfarandi: „þjónusta á sviði rekstrarráðgjafar“.

iv. Í stað „Vörur úr gúmmíi og plasti“ komi eftirfarandi:

 „Gúmmí- og plastvörur“.

d)  Töflu P*64 er breytt sem hér segir:

i. Í stað „endurnýting efnis“ komi eftirfarandi: „þjónusta tengd endurnýtingu efnis“

ii. Í stað „Þjónusta á sviði arkitekta og verkfræðinga“ komi „Þjónusta arkitekta og verkfræðinga“.

e)  Í stað „Vörur úr gúmmíi og plasti“ komi eftirfarandi í töflu P*88:

 „Gúmmí- og plastvörur“.

______________




