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RÅDSFORORDNING (EF, Euratom) nr. 58/97

av 20. desember 1996

om statistikk over foretaksstrukturer(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 213,

under henvisning til utkast til forordning fra Kommisjonen(1 ),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2 ),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3 ), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I sin resolusjon av 14. november 1989 om innenrikshandelen
i forbindelse med det indre marked(4 ), anmodet Rådet
Kommisjonen særlig om å forbedre handelsstatistikken ved
å gjøre den forenlig med Fellesskapets definisjoner og om å
øke, i den grad det er nødvendig, mengden av de opplysninger
som innsendes til De europeiske fellesskaps statistiske
kontor.

2) I vedtak 92/326/EØF(5 ) gjorde Rådet vedtak om iverksetting
av et toårig program for utvikling av europeiske
tjenesteytelsesstatistikker (1992-1993). Programmet
omfatter utarbeiding av harmonisert statistikk på nasjonalt
og regionalt plan, særlig for handel og distribusjon.

3) Ved direktiv 78/660/EØF(6 ) vedtok Rådet tiltak for å bedre
samordningen av nasjonale bestemmelser for visse
selskapsformer om oppstilling og innhold av årsregnskaper
og årsberetninger og verdsettingsmetodene som der
benyttes, samt om dokumentenes offentliggjøring.

4) Fellesskapet har i mellomtiden gjort betydelige framskritt
mot integrasjon. Nye politikker og retningslinjer på

områdene økonomi, konkurranse, sosiale spørsmål, miljø
og foretak krever initiativ og beslutninger som bygger på
pålitelige statistiske opplysninger. De opplysninger som
er tilgjengelige under Fellesskapets gjeldende regelverk eller
i medlemsstatene er utilstrekkelige, mangelfulle eller ikke
tilstrekkelig sammenlignbare til å kunne tjene som et pålitelig
grunnlag for Kommisjonens arbeid.

5) Ved beslutning 93/379/EØF(7 ) vedtok Rådet et flerårig pro-
gram for fellesskapstiltak for å styrke de prioriterte
områdene og for å sikre kontinuitet i og konsolidering av
næringspolitikken, særlig for små og mellomstore bedrifter,
i Fellesskapet. Statistikk er nødvendig for å vurdere
virkningene av de tiltak som treffes med henblikk på å nå
målene fastsatt i nevnte beslutning, særlig statistikk
som er sammenlignbar for foretak innen samtlige sektorer,
statistikk over foretakenes nasjonale og internasjonale
underleveranseforhold samt forbedret statistikk over små
og mellomstore bedrifter. Plikten til å oversende slik
statistikk må ikke innebære urimelige kostnader for små og
mellomstore bedrifter.

6) Ved vedtak 93/464/EØF(8 ) vedtok Rådet et rammeprogram
for prioriterte tiltak på området statistiske opplysninger
1993-1997.

7) Det er behov for statistikk over foretakenes politikk, særlig
når det gjelder forskning, utvikling og nyskaping, miljøvern,
investeringer, øko-industri, turisme og høyteknologinæring.
Fellesskapets utvikling og det indre markeds virkemåte
øker behovet for sammenlignbare opplysninger om
lønnsstruktur, arbeidskraftskostnader og opplæring.

8) Det er behov for fullstendige og pålitelige statistiske
kilder for å sikre en korrekt anvendelse av rådsdirektiv
89/130/EØF, Euratom av 13. februar 1989 om harmoni-
sering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser(9 ).

9) Utarbeidingen av nasjonal- og regionalregnskaper i samsvar
med Det europeiske nasjonalregnskapssystem krever at
det utvikles sammenlignbare, fullstendige og pålitelige
statistiske kilder.

__________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 14 av 17.1.1997, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/1999 av 29. januar 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se denne utgaven
av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 146 av 13.6.1995, s. 6.

(2) EFT nr. C 96 av 1.4.1996, s. 236.

(3) EFT nr. C 236 av 11.9.1995, s. 61.

(4) EFT nr. C 297 av 25.11.1989, s. 2.

(5) EFT nr. L 179 av 1.7.1992, s. 131.

(6) EFT nr. L 222 av 14.8.1978, s. 11. Direktivet sist endret ved direktiv
94/8/EF (EFT nr. L 82 av 25.3.1994, s. 33).

__________________

(7) EFT nr. L 161 av 2.7.1993, s. 68.

(8) EFT nr. L 219 av 28.8.1993, s. 1.

(9) EFT nr. L 49 av 21.2.1989, s. 26.
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10) Det er et behov for regionale indikatorer og regional-
regnskaper.

11) For å utføre de oppgaver den er pålagt i henhold til traktaten,
særlig med hensyn til det indre marked, må Kommisjonen
ha fullstendige, aktuelle, pålitelige og sammenlignbare
opplysninger om strukturen, aktiviteten, konkurranseevnen
og resultatene til foretakene i Fellesskapet.

12) Standardisering er nødvendig for å dekke Fellesskapets
informasjonsbehov når det gjelder økonomisk tilnærming.

13) Foretakene og deres yrkessammenslutninger trenger slike
opplysninger for å forstå sine markeder og kunne
sammenligne sin virksomhet og sine resultater med
konkurrentenes, på regionalt, nasjonalt og internasjonalt
plan.

14) Opprettelsen av felles statistiske standarder som vil gi
mulighet for å utarbeide harmoniserte opplysninger er et
tiltak som kan iverksettes effektivt bare på fellesskapsplan.
Slike standarder vil bli gjennomført i hver medlemsstat
under tilsyn av de organer og institusjoner som har ansvaret
for utarbeiding av offisiell statistikk.

15) Den beste metode for å vurdere strukturen, aktiviteten,
konkurranseevnen og resultatene til  foretakene i
Fellesskapet består i å utarbeide statistikk etter felles
metodologiske prinsipper og felles definisjoner av
kjennetegnene. Det er bare en samordnet utarbeiding av
statistikk som kan gi harmoniserte resultater på en måte
som er tilstrekkelig pålitelig, hurtig, fleksibel og detaljert til
å kunne dekke Kommisjonens og foretakenes behov.

16) Definisjonen av bransjeenheter tilsvarer én eller flere
av foretakets driftsmessige underavdelinger. For at
bransjeenheten skal kunne iakttas, må foretaket ha
et informasjonssystem som for hver bransjeenhet kan
angi eller beregne produksjonsverdi, vareinnsats,
personalkostnader, driftsresultat samt antall sysselsatte og
bruttoinvestering i fast kapital. Bransjeenheter som er
oppført under en bestemt posisjon i standarden for
næringsgruppering innen Det europeiske fellesskap (NACE
Rev. 1), kan produsere produkter utenfor den homogene
gruppe som deres aktiviteter tilhører, på grunn av
bransjeenhetenes sekundære aktiviteter som ikke kan skilles
ut på grunnlag av tilgjengelige regnskapsdokumenter. Det
kan fastslås at foretaket og bransjeenheten er identiske når
det viser seg umulig for et foretak å angi eller beregne
opplysninger om samtlige variabler oppregnet i denne
betraktning for én eller flere driftsmessige underavdelinger.

17) De statistiske opplysninger som utarbeides i  et
fellesskapssystem må ha tilfredsstillende kvalitet, og
kvaliteten samt den innsats den medfører må være
sammenlignbar fra en medlemsstat til en annen. Det er derfor

nødvendig at det i fellesskap bestemmes kriterier som gjør
det mulig å oppfylle disse krav.

18) Det er nødvendig å forenkle administrative framgangsmåter
for foretak, særlig små og mellomstore bedrifter, blant annet
ved å fremme nye teknikker for datainnsamling og
utarbeiding av statistikk. Det kan fremdeles være nødvendig
å innsamle opplysninger som er nødvendige for å utarbeide
statistikk over foretaksstrukturer direkte fra foretakene,
ved bruk av metoder og teknikker som sikrer at de er
fullstendige, pålitelige og aktuelle, uten å påføre de berørte
parter, særlig små og mellomstore bedrifter en belastning
som ikke står i forhold til de resultater som brukerne av
statistikken med rimelighet kan vente.

19) Undertegningen av Generalavtalen om handel med tjenester
(GATS) har skapt et betydelig behov for opplysninger om
størrelsen på de underskriftsberettigedes markeder og deres
andeler i nevnte markeder, med henblikk på forvaltning og
utvikling av avtalen.

20) Det er nødvendig å fastsette en felles rettslig ramme for alle
foretaksstatistikkens aktiviteter og områder, som må
omfatte også aktiviteter og områder det ennå ikke er utviklet
statistikk for.

21) Direktiv 64/475/EØF(1 ) og direktiv 72/221/EØF(2 ), som
hadde som mål å sikre sammenhengende statistiske
opplysninger, har ikke kunnet ta høyde for økonomiske og
tekniske endringer som har oppstått etter at de ble vedtatt,
og bør derfor oppheves.

22) For at reglene om innsamling og behandling av statistiske
opplysninger samt behandling og oversending av resultatene
skal kunne klargjøres ytterligere, er det nødvendig at
Kommisjonen, med bistand av Komiteen for De europeiske
fellesskaps statistiske program nedsatt ved beslutning
89/382/EØF, Euratom(3 ), tillegges myndighet til å vedta
gjennomføringsbestemmelsene til denne forordning �

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formålet med denne forordning er å etablere en felles ramme for
innsamling, utarbeiding, oversending og vurdering av
fellesskapsstatistikk over strukturen, aktiviteten, konkurranse-
evnen og resultatene til foretakene i Fellesskapet.

Artikkel 2

Utarbeidingen av statistikk skal særlig ha som formål å gi en
analyse av
________________

(1) Rådsdirektiv 64/475/EØF av 30. juli 1964 om koordinerte årlige
undersøkelser av investeringer i industrien (EFT nr. L 131 av 13.8.1964,
s. 2193). Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 1985.

(2) Rådsdirektiv 72/221/EØF av 6. juni 1972 om koordinerte årlige
undersøkelser av industrivirksomhet (EFT nr. L 133 av 10.6.1972, s. 57).
Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 1985.

(3) EFT nr. L 181 av 28.6.1989, s. 47.
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i) strukturen til og utviklingen av foretakenes aktiviteter,

ii) de produksjonsfaktorer som benyttes, samt andre elementer
som gjør det mulig å måle foretakenes aktivitet, resultater
og konkurranseevne,

iii) foretakenes og markedenes utvikling regionalt, nasjonalt,
på fellesskapsplan og internasjonalt,

iv) foretakenes politikk,

v) små og mellomstore bedrifter,

vi) bestemte foretakskjennetegn i sammenheng med særlige
grupper av aktiviteter.

Artikkel 3

1. Denne forordning skal dekke alle markedsøkonomiske
aktiviteter i næringshovedområde C-K og M-O i standarden for
næringsgruppering innen De europeiske fellesskap (NACE
Rev. 1).

2. De typer statistiske enheter som er oppført i avsnitt I i
vedlegget til rådsforordning (EØF) nr. 696/93 av 15. mars 1993
om de statistiske enheter til observasjon og analyse av
produksjonssystemet i Fellesskapet(1 ), og som hører under en
av aktivitetene nevnt i nr. 1, skal omfattes av denne forordnings
virkeområde. Bruken av bestemte enheter for utarbeiding av
statistikk skal angis i vedleggene til denne forordning.

Artikkel 4

1. Statistikken som skal utarbeides for områdene nevnt i
artikkel 2, skal grupperes i moduler. Modulene skal bestemmes
i vedleggene til denne forordning.

2. Hver modul skal inneholde følgende opplysninger:

i) de aktiviteter det skal utarbeides statistikk over, valgt
fra dekningsområdet angitt i artikkel 3 nr. 1,

ii) de typer statistiske enheter som skal brukes ved
utarbeidingen av statistikk, valgt fra listen over
statistiske enheter nevnt i artikkel 3 nr. 2,

iii) listen over kjennetegn som det skal utarbeides
statistikk over for områdene oppregnet i artikkel 2,
og referanseperiodene for disse kjennetegnene,

iv) en liste over de statistikker som skal utarbeides for
foretaksdemografi,

v) hyppigheten av utarbeiding av statistikkene, som skal
være årlig eller flerårig. Dersom utarbeidingen er
flerårig, skal den foretas minst hvert tiende år,

vi) tidsplanen med angivelse av de første referanseår for
statistikken som skal utarbeides,

vii) standardene for representativitet og
kvalitetsvurdering,

viii) fristen for innsending av resultatene etter utløpet av
referanseperioden,

ix) den lengste varighet av overgangsperioden som kan
innrømmes.

Artikkel 5

Modulene i denne forordning skal omfatte:

� en fellesmodul for årlige strukturstatistikker, bestemt i
vedlegg 1,

� en detaljmodul for strukturstatistikk for industri, bestemt i
vedlegg 2,

� en detaljmodul for strukturstatistikk for varehandel, bestemt
i vedlegg 3,

� en detaljmodul for strukturstatistikk for bygge- og
anleggsvirksomhet, bestemt i vedlegg 4.

Artikkel 6

1. Medlemsstatene skal framskaffe de nødvendige
opplysninger for observasjon av kjennetegnene i listene oppført
i modulene nevnt i artikkel 5.

2. Medlemsstatene kan på grunnlag av prinsippet om
administrativ forenkling framskaffe de nødvendige opplysninger
ved å kombinere de ulike kildene angitt nedenfor:

� obligatoriske undersøkelser: de juridiske enheter som de
statistiske enhetene som anmodes av medlemsstatene om å
innsende statistiske oppgaver, tilhører eller er sammensatt
av, har plikt til å gi nøyaktige og fullstendige opplysninger
innen de fastsatte frister,

� andre kilder som minst er likeverdige med hensyn til
nøyaktighet og kvalitet,

� statistiske beregningsmetoder, når noen av kjennetegnene
ikke er blitt observert for samtlige enheter.

3. For å redusere byrden til oppgavegiverne skal de nasjonale
myndigheter og fellesskapsmyndigheten, innenfor de grenser og
på de vilkår som er fastsatt av hver medlemsstat og Kommisjonen
på deres respektive ansvarsområder, ha tilgang til kilder for
forvaltningsdata innenfor sine egne offentlige forvaltningers
virkefelt, i den grad disse dataene er nødvendige for å oppfylle
nøyaktighetskravene omhandlet i artikkel 7.

____________________

(1) EFT nr. L 76 av 30.3.1993, s. 1. Forordningen endret ved tiltredelsesakten
av 1994.



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 11.5.2000

 00

Nr.21/10

4. Medlemsstatene og Kommisjonen skal på sine respektive
ansvarsområder fremme vilkår for økt bruk av elektronisk
dataoverføring og automatisk databehandling.

Artikkel 7

1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre
at de oversendte opplysninger er representative for
populasjonsstrukturen til de statistiske enheter angitt i vedleggene.

2. Det skal foretas en kvalitetsvurdering ved å sammenligne
fordelene ved tilgjengeligheten av opplysninger med kostnadene
ved innsamling og den byrde som pålegges foretakene, særlig små
foretak.

3. Medlemsstatene skal på anmodning oversende
Kommisjonen alle opplysninger som er nødvendige for
vurderingen nevnt i nr. 2.

Artikkel 8

1. På grunnlag av de innsamlede og vurderte opplysninger
skal medlemsstatene utarbeide sammenlignbare resultater, som
skal følge fordelingen fastsatt for hver modul nevnt i artikkel 5.

2. For at det skal kunne utarbeides fellesskapsaggregater skal
medlemsstatene sørge for å utarbeide nasjonale resultater etter
nivåene i NACE Rev. 1, angitt i modulene i vedleggene eller
bestemt etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13.

Artikkel 9

1. Medlemsstatene skal oversende resultatene nevnt i
artikkel 8, herunder fortrolige opplysninger, til De europeiske
fellesskaps statistikkontor i  samsvar med gjeldende
fellesskapsbestemmelser for oversending av fortrolige statistiske
opplysninger. Nevnte fellesskapsbestemmelser får anvendelse
på behandlingen av resultater i den grad de omfatter fortrolige
opplysninger.

2. Resultatene skal oversendes i et egnet teknisk format, og
innen en frist fra slutten av referanseperioden som fastsettes for
hver modul nevnt i artikkel 5, og som ikke skal overstige
18 måneder. I tillegg skal et lite antall foreløpige, anslåtte resultater
oversendes innen en frist fra slutten av referanseperioden som
fastsettes for hver modul nevnt i artikkel 5, og som ikke skal
overstige ti måneder.

Artikkel 10

Medlemsstatene skal på anmodning oversende Kommisjonen alle
relevante opplysninger om gjennomføringen av denne forordning
i medlemsstatene.

Artikkel 11

1. I overgangsperiodene kan unntak fra bestemmelsene i
vedleggene godtas, i den grad de nasjonale statistikksystemer
krever større tilpasninger.

2. En medlemsstat kan innrømmes ytterligere en
overgangsperiode for utarbeiding av statistikk, når den ikke har
mulighet til å overholde bestemmelsene i denne forordning
på grunn av unntak gitt i henhold til rådsforordning (EØF)
nr. 2186/93 av 22. juli 1993 om fellesskapskoordinering av
opprettelse av foretaksregistre for statistisk bruk(1 ).

3. Forpliktelsene som følger av denne forordning, får full
anvendelse i medlemsstatene senest fra utløpet av
overgangsperioden.

Artikkel 12

Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13
vedta gjennomføringsreglene for denne forordning, herunder tiltak
for tilpasning til den økonomiske og tekniske utvikling når det
gjelder innsamling og statistisk behandling av opplysninger samt
behandling og oversending av resultatene, idet det tas hensyn til
prinsippet om at nytten av tiltakene skal oppveie kostnadene,
og forutsatt at gjennomføringen av dem ikke krever betydelig
flere ressurser for verken medlemsstatene eller foretakene i forhold
til denne forordnings opprinnelige bestemmelser, særlig:

i) ajourføring av listen over kjennetegn, statistikk over
foretaksdemografi og foreløpige resultater, i den utstrekning
slik ajourføring etter en kvantitativ vurdering ikke innebærer
en økning i antallet enheter som er observert eller en urimelig
byrde for enhetene i forhold til de forventede resultater
(artikkel 4 og 9),

ii) hyppigheten av utarbeiding av statistikk (artikkel 4),

iii) definisjonene av kjennetegnene og deres relevans for visse
aktiviteter (artikkel 4),

iv) definisjonen av referanseperioden (artikkel 4),

v) det første referanseår for utarbeiding av foreløpige resultater
(artikkel 9),

vi) kriteriene for kvalitetsvurdering (artikkel 7),

vii) fordelingen av resultatene, særlig klassifiseringen som skal
benyttes, og kombinasjonene av størrelsesklasser
(artikkel 8),

viii) det egnede tekniske format for oversending av resultatene
(artikkel 9),

ix) ajourføring av fristene for oversending av opplysninger
(artikkel 9),

__________________

(1) EFT nr. L 196 av 5.8.1993, s. 1.
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x) overgangsperioden og unntak fra bestemmelsene i denne
forordning som er gitt i nevnte periode (artikkel 11).

Artikkel 13

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for det statistiske
program, nedsatt ved beslutning 89/382/EØF, Euratom.

2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen
et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om
utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor mye
saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er fastsatt
i traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger som Rådet skal
treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved avstemning i komiteen
skal stemmer avgitt av medlemsstatenes representanter ha vekt
som fastsatt i nevnte artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

3. a) Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene dersom
de er i samsvar med komiteens uttalelse.

b) Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med
komiteens uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal
Kommisjonen omgående framlegge for Rådet et forslag
til tiltak som skal treffes. Rådet skal treffe sin
beslutning med kvalifisert flertall.

Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen tre måneder
etter at forslaget ble framlagt, skal Kommisjonen vedta de
foreslåtte tiltakene.

Artikkel 14

1. Kommisjonen skal innen tre år fra tidspunktet for denne
forordnings ikrafttredelse og deretter hvert tredje år framlegge en
rapport for Europaparlamentet og Rådet om statistikkene
utarbeidet i henhold til denne forordning, særlig om deres kvalitet
og byrden for foretakene.

2. I rapportene nevnt i nr. 1 skal Kommisjonen foreslå de
endringer den anser nødvendige.

Artikkel 15

Direktiv 64/475/EØF og 72/221/EØF opphører å gjelde etter at
alle opplysninger for referanseåret 1994 er oversendt.

Artikkel 16

Denne forordning trer i kraft den tjuende dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 20. desember 1996.

For Rådet

S. BARRETT

Formann

_________
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VEDLEGG I

FELLESMODUL FOR ÅRLIGE STRUKTURSTATISTIKKER

Avsnitt 1

Formål

Formålet med dette vedlegg er å etablere en felles ramme for innsamling, utarbeiding, oversending og
vurdering av fellesskapsstatistikker over strukturen, aktiviteten, konkurranseevnen og resultatene til
foretak i Fellesskapet.

Avsnitt 2

Dekningsområde

De statistikker som skal utarbeides, gjelder de områder som er nevnt i artikkel 2 i), ii) og iii) i denne
forordning, særlig analysen av verdiøkningen og dens hovedelementer.

Avsnitt 3

Virkeområde

1. Det skal utarbeides statistikker for de aktiviteter som er oppført i avsnitt 9.
2. Det skal foretas forundersøkelser for de aktiviteter som er oppført i avsnitt 10.

Avsnitt 4

Kjennetegn

1.  Listene over kjennetegn oppført nedenfor viser for hvilke typer statistiske enheter det skal utarbeides
statistikker, der dette er relevant.

2. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 i denne forordning fastsette
betegnelsene på de kjennetegn som det skal utarbeides statistikker for, i sammenheng med aktivitetene
i avsnitt J i NACE Rev. 1, og som mest tilsvarer dem oppført i nr. 3-5.

3. Årlige demografiske statistikker:

Kode Betegnelse  Merknad

11 11 0  Antall foretak
11 21 0  Antall lokale enheter

4. Foretakskjennetegn som det skal utarbeides årlige statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

12 11 0 Omsetning
12 12 0 Produksjonsverdi
12 14 0 Verdiøkning i grunnpriser
12 15 0 Verdiøkning i faktorverdi
13 31 0 Personalkostnader
13 11 0 Samlet antall varekjøp og tjenesteytelser  Innberetning frivillig
13 12 0 Kjøp av varer og tjenester for videresalg i uendret stand
15 11 0 Bruttoinvesteringer i materielle anleggsaktiva
16 11 0 Antall ansatte
16 13 0 Antall lønnstakere
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5. Kjennetegn som det skal utarbeides årlige regionale statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

13 32 0 Lønninger
15 11 0 Bruttoinvesteringer i materielle anleggsaktiva  Frivillig
16 11 0 Antall ansatte

6. Det skal foretas forundersøkelser for de kjennetegn som er oppført i avsnitt 10.

Avsnitt 5

Første referanseår

Første referanseår som det skal utarbeides statistikker for, er kalenderåret 1995.

Avsnitt 6

Rapport om statistikkenes kvalitet

For hvert av kjennetegnene oppført i avsnitt 4 nr. 4 skal medlemsstatene angi nøyaktighetsgraden i form
av et konfidensintervall på 95 %, som Kommisjonen skal inkludere i rapporten fastsatt i artikkel 14 i
denne forordning, idet den tar hensyn til anvendelsen av nevnte artikkel i den enkelte medlemsstat.

Avsnitt 7

Utarbeiding av resultater

1. Resultatene skal oppdeles på de næringsgrupper som er oppført i avsnitt 9.

2. Visse resultater skal dessuten oppdeles etter størrelsesklasse for hver gruppe i avsnitt C-G i NACE
Rev. 1, og på de næringsgrupper som er oppført i avsnitt 9 for de øvrige avsnitt.

3. De regionale statistikkresultatene skal fordeles på tosifret nivå i NACE Rev. 1 (næring) og på
nivå II i nomenklaturen over regionale statistikkenheter (NUTS).

Avsnitt 8

Oversending av resultater

1. Resultatene skal oversendes innen 18 måneder fra utløpet av referanseperiodens kalenderår.

2. Foreløpige nasjonale resultater eller vurderinger oversendes innen ti måneder fra utløpet av
referanseperiodens kalenderår for de foretaksstatistikker som er utarbeidet for følgende kjennetegn:

12 11 0 (omsetning)
16 11 0 (antall ansatte).

Disse foreløpige resultatene skal oppdeles på tresifret nivå i NACE Rev. 1 (næringshovedgruppe),
med unntak av avsnitt H, I, J og K i NACE Rev. 1, der de skal oppdeles etter næringsgruppene
fastsatt i avsnitt 9.
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Avsnitt 9

Næringsgrupper

Næringsgruppene angitt nedenfor viser til NACE Rev. 1-standarden.

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE C, D, E og F

Bergverksdrift og utvinning, produksjon, elektrisitets-, gass- og vannforsyning, bygge- og
anleggsvirksomhet.

For å gjøre det mulig å utarbeide statistikker på fellesskapsplan, skal medlemsstatene oversende nasjonale
resultater oppdelt på næringsgruppene i NACE Rev. 1.

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE G

Engros- og detaljhandel, reparasjon av motorvogner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk.

For å gjøre det mulig å utarbeide statistikker på fellesskapsplan, skal medlemsstatene oversende nasjonale
resultater fordelt på næringsgruppene i NACE Rev. 1.

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE H:

Hotell- og restaurantvirksomhet

55.1 + 55.2 «Hotellvirksomhet» + «Drift av campingplasser og overnatting ellers»

55.3 + 55.4 + 55.5 «Restaurantvirksomhet» + «Drift av barer» + «Kantine- og cateringvirksomhet»

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE I:

Transport, lagring og kommunikasjon

60.1 Jernbanetransport

60.21 + 60.22 + 60.23 «Annen landtransport» med unntak av «Godstransport på vei»

60.24 Godstransport på vei

60.3 Rørtransport

61.1 Sjøfart og kysttrafikk

61.2 Transport på elver og innsjøer

62 Lufttransport

63.1 + 63.2 + 63.4 «Andre tjenester tilknyttet transport» med unntak av «reisebyrå-, turistkontor-
og reisearrangørvirksomhet»

63.3 «Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangørvirksomhet»

64.11 Nasjonale posttjenester

64.12 Budtjenester ellers
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64.2 Telekommunikasjoner

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE J:

Finansiell tjenesteyting

65.11 Sentralbankvirksomhet

65.12 Bankvirksomhet ellers

66.01 Livsforsikring

66.03 Skadeforsikring

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE K:

Omsetning og drift av fast eiendom, utleie og forretningsmessig tjenesteyting

70 Omsetning og drift av fast eiendom

71.1 + 71.2 «Bilutleie» og «Utleie av annet transportmateriell»

71.3 Utleie av andre maskiner og utstyr

71.4 Utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk

72 Databehandlingsvirksomhet

73 Forskning og utviklingsarbeid

74.11 + 74.12 + «Juridisk tjenesteyting» + «Regnskap, revisjon og skatterådgivning» +
«Bedriftsrådgivning» + «Management-Holdingselskaper»

74.13 Markeds- og opinionsundersøkelser

74.2 + 74.3 «Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet» + «Teknisk testing og
analyse»

74.4 Annonse- og reklamevirksomhet

74.5 Formidling og utleie av arbeidskraft

74.6 Etterforsking og vakttjeneste

74.7 Rengjøringsvirksomhet

74.8 Forretningsmessig tjenesteyting ellers

74.14 + 74.15
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Avsnitt 10

Rapporter og forundersøkelser

1. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen en rapport om definisjonen av, strukturen til og
tilgjengeligheten av opplysningene om statistiske enheter som er klassifisert i
næringshovedgruppe 652, næringsgruppe 6602, næring 67 og næringshovedområde M-O i NACE
Rev. 1. Kommisjonen skal etter framgangsmåten i artikkel 13 i denne forordning vedta en rekke
forundersøkelser, som skal gjennomføres av medlemsstatene senest for referanseåret 1998.
Forundersøkelsene skal gjennomføres med henblikk på å vurdere om det er mulig å innsamle de
nødvendige opplysninger for utarbeiding av resultatene for disse aktivitetene, ut fra en avveining
mellom fordelene ved å ha tilgang til opplysningene og kostnadene ved innsamlingen og den byrde
som pålegges foretakene.

2. For de aktiviteter som er oppført i avsnitt 9 skal medlemsstatene framlegge en rapport for
Kommisjonen om tilgjengeligheten av de opplysninger som er nødvendige for å utarbeide resultatene
for følgende kjennetegn:

Kode Betegnelse Merknad

12 18 0 Finansielt overskudd Gjelder bare juridiske
personer

14 11 0 Omsetning fra levering av varer og tjenester innenfor
Fellesskapet

14 12 0 Omsetning fra eksport av varer og tjenester utenfor
Fellesskapet

14 21 0 Kjøp av varer og tjenester innenfor Fellesskapet
14 22 0 Import av varer og tjenester utenfor Fellesskapet
15 11 0 Bruttoinvesteringer i materielle anleggsaktiva  Etter region

Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 i denne forordning vedta en rekke
forundersøkelser for disse kjennetegnene, som skal gjennomføres av medlemsstatene senest for
referanseåret 1998. Forundersøkelsene skal gjennomføres med henblikk på å vurdere om det er
mulig å innsamle de nødvendige opplysninger for utarbeiding av resultatene for disse aktivitetene,
ut fra en avveining mellom fordelene ved å ha tilgang til opplysningene og kostnadene ved innsamlingen
og den byrde som pålegges foretakene.

3. For næringshovedområde G-K i NACE Rev. 1. skal medlemsstatene framlegge en rapport for
Kommisjonen om tilgjengeligheten av de opplysninger som er nødvendige for oppdeling av resultatene
etter kriteriet om majoritetskontroll utøvd av et ikke-hjemmehørende foretak, i samsvar med
definisjonene i GATS. Kommisjonen skal for denne oppdelingen, etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 13 i denne forordning, vedta en rekke forundersøkelser som skal gjennomføres av
medlemsstatene senest for referanseåret 1998. Forundersøkelsene skal gjennomføres med henblikk
på å vurdere om det er mulig å innsamle de nødvendige opplysninger for utarbeiding av resultatene
for oppdelingen, ut fra en avveining mellom fordelene ved å ha tilgang til opplysningene og kostnadene
ved innsamlingen og den byrde som pålegges foretakene.

4. Kommisjonen skal underrette Rådet om mulighetene for å utarbeide statistikker for de aktiviteter,
kjennetegn og oppdelinger som er nevnt i nr. 1, 2 og 3, og skal samtidig framlegge en rekommandasjon
om noen eller samtlige av aktivitetene, kjennetegnene eller oppdelingene skal tilføyes på listene i
avsnitt 4, 7 og 9.

Avsnitt 11

Overgangsperiode

For fellesmodulen definert i dette vedlegg skal overgangsperioden ikke overstige fire år, regnet fra det
første referanseår for utarbeiding av statistikkene nevnt i avsnitt 5.
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VEDLEGG 2

DETALJMODUL FOR STRUKTURSTATISTIKK FOR INDUSTRI

Avsnitt 1

Formål

Formålet med dette vedlegg er å etablere en felles ramme for innsamling, utarbeiding, oversending og
vurdering av fellesskapsstatistikker over industrisektorens struktur, aktivitet, konkurranseevne og
resultater.

Avsnitt 2

Dekningsområde

De statistikker som skal utarbeides, gjelder de områder som er nevnt i artikkel 2 i), ii), iii), iv) og v) i denne
forordning, særlig:

� en hovedliste over statistikker til bruk for en detaljert analyse av industrivirksomhetenes struktur,
aktivitet, resultater og konkurranseevne,

� en supplerende liste over statistikker til bruk for undersøkelse av særskilte emner.

Avsnitt 3

Virkeområde

Det skal utarbeides statistikker for alle aktiviteter under næringshovedområde C, D og E i NACE Rev. 1.
Nevnte næringshovedområder omfatter bergverksdrift og utvinning (C), industri (D) samt elektrisitets-,
gass- og vannforsyning (E). Foretaksstatistikkene gjelder populasjonen av alle foretak som er klassifisert
etter hovedaktivitet under næringshovedområde C, D og E.

Avsnitt 4

Kjennetegn

1. Listene over kjennetegn og statistikker angitt nedenfor viser, der det er relevant, hvilke typer
statistiske enheter det skal utarbeides statistikker for, og om de skal utarbeides årlig eller med flere
års mellomrom. Statistikker og kjennetegn i kursiv er oppført også på listene i fellesmodulen.

2. Årlige demografiske statistikker:

Kode Betegnelse Merknad

11 11 0  Antall foretak
11 12 0  Antall nystartede foretak
11 13 0  Antall opphørte foretak
11 21 0  Antall lokale enheter
11 31 0  Antall bransjeenheter
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3. Foretakskjennetegn som det skal utarbeides årlige statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

12 11 0 Omsetning
12 12 0 Produksjonsverdi
12 13 0 Bruttoavanse på varer til videresalg
12 14 0 Verdiøkning i grunnpriser Innberetning frivillig
12 15 0 Verdiøkning i faktorverdi
12 17 0 Brutto driftsresultat
13 11 0 Samlet kjøp av varer og tjenester
13 12 0 Kjøp av varer og tjenester med henblikk på

videresalg i uendret stand
13 13 1 Utgifter til avlønning av vikarer
13 21 3 Endringer i beholdninger av ferdige produkter og

produkter under produksjon, framstilt av enheten selv
13 32 0 Lønninger
13 33 0 Kostnader til trygd
13 41 1 Utgifter til langtidsleie og til operasjonell leasing
15 12 0 Bruttoinvesteringer i fast eiendom
15 13 0 Bruttoinvesteringer i eksisterende bygninger
15 14 0 Bruttoinvesteringer i oppføring og ombygging av

bygninger
15 15 0 Bruttoinvesteringer i maskiner og utstyr
15 21 0 Salg av materielle anleggsaktiva
15 31 0 Verdi av materielle anleggsaktiva ervervet ved

finansiell leasing
16 11 0 Antall ansatte
16 13 0 Antall lønnstakere
16 13 1 Antall deltidslønnstakere
16 13 2 Antall lærlinger
16 14 0 Antall lønnstakere i fulltidsekvivalenter
16 15 0 Antall arbeidstimer utført av lønnstakere
18 11 0 Omsetning fra hovedaktiviteten på firesifret nivå i

NACE Rev. 1
18 12 0 Omsetning fra industriaktiviteter
18 15 0 Omsetning fra tjenester
18 16 0 Omsetning fra handels- og formidlingsvirksomhet
20 11 0 Kjøp av energiprodukter (verdi) Med unntak av

næringshovedområde E
21 11 0 Investeringer i utstyr og anlegg til forurensnings

kontroll og hjelpemidler til forurensningsbekjempelse
(hovedsakelig «end-of-line»-utstyr)(*)

22 11 0 Samlede utgifter til intern FoU(*)
22 12 0 Samlet personale innen FoU(*)

(*) Dersom samlet omsetning og antall ansatte i en næring i næringshovedområde C-E i NACE Rev. 1 i en medlemsstat normalt
utgjør mindre enn 1 % av det samlede tall for Fellesskapet, skal de opplysninger til bruk for utarbeiding av statistikker som
gjelder kjennetegn 21 11 0, 22 11 0 og 22 12 0 ikke nødvendigvis innsamles i henhold til denne forordning.

Dersom det er nødvendig av hensyn til Fellesskapets politikk, kan Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13
i denne forordning anmode om en ad hoc-innsamling av disse opplysningene.
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4. Foretakskjennetegn som det skal utarbeides flerårige statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

15 42 0 Bruttoinvesteringer i konsesjoner, patenter, lisenser,
varemerker og lignende rettigheter

15 44 1 Investeringer i innkjøpt programvare
15 44 2 Investeringer i programvare produsert av enheten Frivillig
16 13 5 Antall hjemmearbeidende Næring 17/18/19/21/22/25/

28/31/32/36
20 21 0 Kjøp av steinkull (verdi) Unntatt næringshovedområde E
20 22 0 Kjøp av koks (verdi) Unntatt næringshovedområde E
20 23 0 Kjøp av briketter (verdi) Unntatt næringshovedområde E
20 24 0 Kjøp av gassolje (verdi) Unntatt næringshovedområde E
20 25 0 Kjøp av tungolje (verdi) Unntatt næringshovedområde E
20 26 0 Kjøp av andre petroleumsprodukter (verdi) Unntatt næringshovedområde E
20 27 0 Kjøp av naturgass (verdi) Unntatt næringshovedområde E
20 28 0 Kjøp av brennstoff (verdi) Unntatt næringshovedområde E
20 29 0 Kjøp av energi fra fornybare kilder (verdi) Unntatt næringshovedområde E
20 30 0 Kjøp av varme (verdi) Unntatt næringshovedområde E
20 31 0 Kjøp av elektrisitet (verdi) Unntatt næringshovedområde E
23 11 0 Betalinger til underleverandører

5. Kjennetegn som det skal utarbeides årlige regionale statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

13 32 0 Lønninger
15 11 0 Bruttoinvesteringer i materielle anleggsaktiva
16 11 0 Antall ansatte

6. Kjennetegn for bransjeenheter som det skal utarbeides årlige statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

12 11 0 Omsetning
12 12 0 Produksjonsverdi
13 32 0 Lønninger
15 11 0 Bruttoinvesteringer i materielle anleggsaktiva
16 11 0 Antall ansatte

7. Det skal foretas forundersøkelser for de kjennetegn som er oppført i avsnitt 9.

Avsnitt 5

Første referanseår

1. Første referanseår som det skal utarbeides årlige statistikker for, er kalenderåret 1995. De første
referanseår for de statistikker som skal utarbeides med flere års mellomrom, er angitt nedenfor for
de koder som kjennetegnene er oppført under.

Kalenderåret 1997: Kode 2 0 21 0-20 31 0
15 42 0, 15 44 1 og 15 44 2

Kalenderåret 1999: Kode 23 11 0

Kalenderåret 2000: Kode 16 13 5.
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2. Flerårige statistikker skal utarbeides minst hvert femte år.

Avsnitt 6

Rapport om statistikkenes kvalitet

For hvert nøkkelkjennetegn skal medlemsstatene angi nøyaktighetsgraden i form av et konfidensintervall
på 95 %, som Kommisjonen skal inkludere i rapporten fastsatt i artikkel 14 i denne forordning, idet den
tar hensyn til anvendelsen av artikkelen i den enkelte medlemsstat. Kommisjonen skal bestemme
nøkkelkjennetegnene etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 i denne forordning.

Avsnitt 7

Utarbeiding av resultater

1. Resultatene skal oppdeles på firesifret nivå i NACE Rev. 1 (næringsgruppe).

2. Visse resultater skal dessuten oppdeles etter størrelsesklasse og på tresifret nivå i NACE Rev. 1
(næringshovedgruppe).

3. Visse resultater skal dessuten oppdeles mellom foretak innen offentlig og privat sektor og på
tresifret nivå i NACE Rev. 1 (næringshovedgruppe).

4. Resultatene for statistikkene utarbeidet for bransjeenheter skal oppdeles på firesifret nivå i NACE
Rev. 1 (næringsgruppe).

5. Resultatene for regionale statistikker skal oppdeles på både tosifret nivå i NACE Rev. 1 (næring) og
på nivå II i nomenklaturen over regionale statistikkenheter (NUTS).

6. Resultatene for kjennetegn 21 11 0 som gjelder investeringer i miljøvern, skal utarbeides for følgende
foretaksgrupper i NACE Rev. 1:

Næringshovedområde C
Næringsområde DA
Næringsområde DB + DC
Næringsområde DD
Næringsområde DE
Næringsområde DF
Næringsområde DG + DH
Næringsområde DI
Næring 27
Næring 28
Næringsområde DK + DL + DM + DN
Næring 40
Næring 41.

Avsnitt 8

Oversending av resultater

Resultatene skal oversendes innen 18 måneder fra utløpet av referanseperiodens kalenderår.
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Foreløpige nasjonale resultater eller vurderinger skal oversendes innen ti måneder fra utløpet av
referanseperiodens kalenderår for de foretaksstatistikker som er nevnt i avsnitt 4 nr. 3, og som er utarbeidet
for følgende kjennetegn:

Kode: 11 11 0 (antall foretak)
12 11 0 (omsetning)
12 12 0 (produksjonsverdi)
13 11 0 (samlet kjøp av varer og tjenester)
13 32 0 (lønninger)
15 11 0 (bruttoinvesteringer i materielle anleggsaktiva)
16 11 0 (antall ansatte).

Nevnte foreløpige resultater skal oppdeles på tresifret nivå i NACE Rev. 1 (næringshovedgruppe).

Avsnitt 9

Rapporter og forundersøkelser

Medlemsstatene skal oversende til Kommisjonen en rapport om tilgjengeligheten av de opplysninger
som er nødvendige for utarbeiding av resultater for følgende kjennetegn:

 Kode Betegnelse Merknad

12 16 0 Primært driftsresultat Gjelder bare juridiske personer
12 18 0 Finansielt overskudd Gjelder bare juridiske personer
12 19 0 Ordinært bruttoresultat Gjelder bare juridiske personer
12 20 0 Årets resultat Gjelder bare juridiske personer
14 11 0 Omsetning fra levering av varer og tjenester

innenfor Fellesskapet
14 12 0 Omsetning fra eksport av varer og tjenester

utenfor Fellesskapet
14 21 0 Kjøp av varer og tjenester innenfor Fellesskapet
14 22 0 Import av varer og tjenester utenfor Fellesskapet
15 43 0 Markedsføringskostnader
15 61 0 Kjøp av aksjer og kapitalinteresser  Gjelder bare juridiske personer
15 62 0 Salg av aksjer og kapitalinteresser  Gjelder bare juridiske personer
21 12 0 Investeringer i utstyr og anlegg i forbindelse med

renere teknologi («integrert teknologi»)
21 14 0 Samlede løpende kostnader for miljøvern
23 12 0 Inntekter fra underleveranser

Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 i denne forordning vedta en rekke
forundersøkelser for disse kjennetegnene, som skal gjennomføres av medlemsstatene senest for referanseåret
1998. Forundersøkelsene skal gjennomføres med henblikk på å vurdere om det er mulig å innsamle de
nødvendige opplysninger for utarbeiding av resultatene for disse kjennetegnene, ut fra en avveining
mellom fordelene ved å ha tilgang til opplysningene og kostnadene ved innsamlingen og den byrde som
pålegges foretakene. Kommisjonen skal underrette Rådet om mulighetene for å utarbeide statistikker for
kjennetegnene, og skal vedlegge en rekommandasjon om noen eller samtlige av kjennetegnene skal tilføyes
på listene i avsnitt 4.

Avsnitt 10

Overgangsperiode

For detaljmodulen bestemt i dette vedlegg skal overgangsperioden ikke overstige fire år, regnet fra første
referanseår for utarbeiding av statistikkene nevnt i avsnitt 5.
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VEDLEGG 3

DETALJMODUL FOR STRUKTURSTATISTIKK FOR VAREHANDEL

Avsnitt 1

Formål

Formålet med dette vedlegg er å etablere en felles ramme for innsamling, utarbeiding, oversending og
vurdering av fellesskapsstatistikker over strukturen, aktiviteten, konkurranseevnen og resultatene til
sektoren for varehandel.

Avsnitt 2

Dekningsområde

De statistikker som skal utarbeides, gjelder de områder som er nevnt i artikkel 2 i), ii), iii) og vi) i denne
forordning, særlig:

� strukturen i handelsnettet og dens utvikling,

� handelsaktiviteten og salgsformer, samt leverings- og salgsmønstre.

Avsnitt 3

Virkeområde

1. Det skal utarbeides statistikker for alle aktiviteter under næringshovedområde G i NACE Rev. 1.
Nevnte næringshovedområde omfatter engros- og detaljhandel, reparasjon av motorvogner,
husholdningsvarer og varer til personlig bruk. Foretaksstatistikkene gjelder populasjonen av samtlige
foretak hvis hovedaktivitet er klassifisert i næringshovedområde G.

2. Dersom samlet omsetning og antall ansatte i en næring i næringshovedområde G i NACE Rev. 1 i en
medlemsstat normalt utgjør mindre enn 1 % av det samlede tall for Fellesskapet, skal de opplysninger
i dette vedlegg som ikke er nevnt i vedlegg 1, ikke nødvendigvis innsamles i henhold til denne
forordning.

3. Dersom det er nødvendig av hensyn til Fellesskapets politikk, kan Kommisjonen etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 13 i denne forordning anmode om en ad hoc-innsamling av opplysningene nevnt
i nr. 2.

Avsnitt 4

Kjennetegn

1. Listene over kjennetegn og statistikker angitt nedenfor viser, der det er relevant, hvilke typer
statistiske enheter det skal utarbeides statistikker for, og om de skal utarbeides årlig eller med flere
års mellomrom. Statistikker og kjennetegn i kursiv er oppført også på listene i fellesmodulen.

2. Årlige demografiske statistikker:

Kode Betegnelse Merknad

Demografiske opplysninger
11 11 0 Antall foretak
11 21 0 Antall lokale enheter
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3. Foretakskjennetegn som det skal utarbeides årlige statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

Regnskapsdata
 12 11 0 Omsetning
12 12 0 Produksjonsverdi
12 13 0 Bruttoavanse på varer til videresalg
12 14 0 Verdiøkning i grunnpriser  Frivillig
12 15 0 Verdiøkning i faktorverdi
12 17 0 Brutto driftsresultat
13 11 0 Samlet kjøp av varer og tjenester
13 12 0 Kjøp av varer og tjenester med henblikk på

videresalg i uendret stand
13 21 0 Endringer i beholdninger av varer og tjenester
13 21 1 Endringer i beholdninger av varer og tjenester kjøpt

for videresalg i uendret stand
13 31 0 Personalkostnader
13 32 0 Lønninger

Data om kapitalbeholdninger
15 11 0 Bruttoinvesteringer i materielle anleggsaktiva
15 12 0 Bruttoinvesteringer i fast eiendom
15 13 0 Bruttoinvesteringer i eksisterende bygninger
15 14 0 Bruttoinvesteringer i oppføring og ombygging av

bygninger
15 15 0 Bruttoinvesteringer i maskiner og utstyr
15 21 0 Salg av materielle anleggsaktiva
15 31 0 Verdi av materielle anleggsaktiva ervervet ved

finansiell leasing

Data om sysselsetting
16 11 0 Antall ansatte
16 13 0 Antall lønnstakere
16 31 1 Antall deltidslønnstakere

Fordeling av omsetning etter aktivitetstype
18 10 0 Omsetning fra jordbruk, skogbruk, fiskeri og

industrivirksomhet
18 13 0 Omsetning fra virksomhet innen kjøp og videresalg
18 14 0 Omsetning fra formidlingsvirksomhet
18 15 0 Omsetning fra tjenester

4. Foretakskjennetegn som det skal utarbeides flerårige statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

                            Opplysninger om andre driftskostnader enn
personalkostnader

13 41 0 Driftskostnader knyttet til bygninger og utstyr  Frivillig
13 42 0 Salgskostnader  Frivillig
13 43 0 Andre driftskostnader  Frivillig

Opplysninger om foretaks handelsformer  Bare for næring 52
 17 32 0  Antall detaljforretninger
17 33 0  Kategori salgsareal for detaljforretninger
17 34 0  Antall faste markedsboder og eller -disker
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 Kode Betegnelse Merknad

Fordeling av omsetning etter produkttype
18 21 0 Fordeling av omsetning etter produkttype (etter

næringshovedområde G i CPA)

Opplysninger om leverandørkategorier og
kundekategorier
Prosentandel av omsetning etter kundekategori, Bare for næring 52
særskilt:

25 11 1 Videreforhandlere: detaljister Frivillig
25 11 2 Profesjonelle brukere (grossister, andre) Frivillig
25 11 3 Sluttforbrukere (detaljhandel) Frivillig

Prosentandel av kjøp etter leverandørkategori, Bare for næring 52
særskilt:

 25 21 1 Grossister, innkjøpsgrupper Frivillig
 25 21 2 Produsenter Frivillig

5. Kjennetegn som det skal utarbeides årlige regionale statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

13 32 0  Lønninger
15 11 0  Bruttoinvesteringer i materielle anleggsaktiva  Frivillig
16 11 0  Antall ansatte

6. Kjennetegn som det skal utarbeides flerårige regionale statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

Regnskapsdata
12 11 0 Omsetning Bare næring 50 og 52

Opplysninger om foretaks handelsformer
17 33 1  Salgsareal Bare næring 52

7. Det skal gjennomføres forundersøkelser for de kjennetegn som er oppført i avsnitt 9.

Avsnitt 5

Første referanseår

1. Første referanseår som det skal utarbeides årlige statistikker for, er kalenderåret 1995. De første
referanseår for de statistikker som skal utarbeides med flere års mellomrom, er bestemt nedenfor for
hver næring i NACE Rev. 1 som det skal innsamles opplysninger for, og for flerårige regionale
statistikker:

Næring 52: 1997
Næring 51: 1998
Regionale statistikker: 1999
Næring 50: 2000.

2. Den flerårige frekvens er fem år.
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Avsnitt 6

Rapport om statistikkenes kvalitet

For hvert nøkkelkjennetegn skal medlemsstatene angi nøyaktighetsgraden i form av et konfidensintervall
på 95 %, som Kommisjonen skal inkludere i rapporten fastsatt i artikkel 14 i denne forordning, idet den
tar hensyn til anvendelsen av nevnte artikkel i hver medlemsstat. Kommisjonen skal bestemme
nøkkelkjennetegnene etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 i denne forordning.

Avsnitt 7

Utarbeiding av resultater

1. For at det skal kunne utarbeides fellesskapsaggregater, skal medlemsstatene framlegge nasjonale
delresultater fordelt etter næringsgruppene i NACE Rev. 1.

2. Visse resultater skal dessuten fordeles etter størrelsesklasse for hver næringshovedgruppe i NACE
Rev. 1.

3. De regionale statistikkene skal oppdeles på både tresifret nivå i NACE Rev. 1 (næringshovedgruppe)
og på nivå II i nomenklaturen over regionale statistikkenheter (NUTS).

4. Dekningen for regionale statistikker som skal utarbeides på flerårig grunnlag, tilsvarer populasjonen
av alle lokale enheter hvis hovedaktivitet er klassifisert i næringshovedområde G. Dekningen kan
imidlertid begrenses til lokale enheter som tilhører foretak klassifisert i næringshovedområde G i
NACE Rev. 1, dersom denne populasjonen utgjør mer enn 95 % av den samlede dekning. Dette
forholdstallet skal beregnes ved hjelp av de sysselsettingskjennetegn som finnes i foretaksregistret.

Avsnitt 8

Oversending av resultater

1. Resultatene skal oversendes innen 18 måneder fra utløpet av referanseperiodens kalenderår.

2. Foreløpige nasjonale resultater eller vurderinger skal oversendes innen ti måneder fra utløpet av
referanseperiodens kalenderår for de foretaksstatistikker som er utarbeidet for følgende kjennetegn:

12 11 0 (omsetning)
16 11 0 (antall ansatte).

Disse foreløpige resultatene skal oppdeles på tresifret nivå i NACE Rev. 1 (næringshovedgruppe).
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Avsnitt 9

Rapporter og forundersøkelser

Medlemsstatene skal oversende til Kommisjonen en rapport om tilgjengeligheten av de opplysninger
som er nødvendige for utarbeiding av resultater for følgende kjennetegn:

Kode Betegnelse Merknad

12 18 0 Finansielt overskudd Gjelder bare juridiske personer
13 41 0 Driftskostnader knyttet til bygninger og utstyr
13 42 0 Salgskostnader
13 43 0 Andre driftskostnader
14 11 0 Omsetning fra levering av varer og tjenester

innenfor Fellesskapet
14 12 0 Omsetning fra eksport av varer og tjenester utenfor

Fellesskapet
14 21 0 Kjøp av varer og tjenester innenfor Fellesskapet
14 22 0 Import av varer og tjenester utenfor Fellesskapet
15 11 0 Bruttoinvesteringer i materielle anleggsaktiva  Etter region
15 41 0 Erverv av immaterielle anleggsmidler
 17 11 0 Antall foretak med tilknytnings- eller

samarbeidsavtaler med andre foretak
17 31 0 Opplysninger om foretaks handelsformer  Bare for næring 52
25 11 1 Videreforhandlere: detaljister
25 11 2 Profesjonelle brukere (grossister, andre)
25 11 3 Sluttforbrukere (detaljhandel)
25 21 1 Grossister, innkjøpsgrupper
25 21 2 Produsenter

Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 i denne forordning vedta en rekke
forundersøkelser for disse kjennetegnene, som skal gjennomføres av medlemsstatene senest for referanseåret
1998. Forundersøkelsene skal gjennomføres med henblikk på å vurdere om det er mulig å innsamle de
nødvendige opplysninger for utarbeiding av resultatene for disse kjennetegnene, ut fra en avveining
mellom fordelene ved å ha tilgang til opplysningene og kostnadene ved innsamlingen og den byrde som
pålegges foretakene. Kommisjonen skal underrette Rådet om mulighetene for å utarbeide statistikker for
kjennetegnene, og skal vedlegge en rekommandasjon om noen eller samtlige av kjennetegnene skal tilføyes
på listene i avsnitt 4.

Avsnitt 10

Overgangsperiode

For detaljmodulen bestemt i dette vedlegg skal overgangsperioden ikke overstige fire år, regnet fra første
referanseår for utarbeiding av statistikkene nevnt i avsnitt 5.
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VEDLEGG 4

DETALJMODUL FOR STRUKTURSTATISTIKK FOR BYGGE- OG
ANLEGGSVIRKSOMHET

Avsnitt 1

Formål

Formålet med dette vedlegg er å etablere en felles ramme for innsamling, utarbeiding, oversending og
vurdering av fellesskapsstatistikker over bygge- og anleggssektorens struktur, aktivitet, konkurranseevne
og resultater.

Avsnitt 2

Dekningsområde

De statistikker som skal utarbeides, gjelder de områder som er nevnt i artikkel 2 i), ii), iii), iv) og v) i denne
forordning, særlig:

� en hovedliste over statistikker til bruk for en detaljert analyse av bygge- og anleggnæringens struktur,
aktivitet, resultater og konkurranseevne,

� en supplerende liste over statistikker til bruk for undersøkelse av særskilte emner.

Avsnitt 3

Virkeområde

1. Det skal utarbeides statistikker for alle aktiviteter under næringshovedområde F i NACE Rev. 1.
Foretaksstatistikkene gjelder populasjonen av alle foretak som er klassifisert etter hovedaktivitet
under næringshovedområde F.

2. Dersom samlet omsetning og antall ansatte i en næring i næringshovedområde F i NACE Rev. 1 i en
medlemsstat normalt utgjør mindre enn 1 % av det samlede tall for Fellesskapet, skal de opplysninger
i dette vedlegg som ikke er nevnt i vedlegg 1 ikke nødvendigvis innsamles i henhold til denne
forordning.

3. Dersom det er nødvendig av hensyn til Fellesskapets politikk, kan Kommisjonen etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 13 i denne forordning anmode om en ad hoc-innsamling av opplysningene nevnt
i nr. 2.

Avsnitt 4

Kjennetegn

1. Listene over kjennetegn og statistikker angitt nedenfor viser, der det er relevant, hvilke typer
statistiske enheter det skal utarbeides statistikker for, og om de skal utarbeides årlig eller med flere
års mellomrom. Statistikker og kjennetegn i kursiv er oppført også på listene i fellesmodulen.
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2. Årlige demografiske statistikker:

Kode Betegnelse Merknad

11 11 0 Antall foretak
11 12 0 Antall nystartede foretak
11 13 0 Antall opphørte foretak
 11 21 0 Antall lokale enheter

3. Foretakskjennetegn som det skal utarbeides årlige statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

12 11 0 Omsetning
12 12 0 Produksjonsverdi
12 13 0 Bruttoavanse på varer til videresalg Næringshovedgruppe 451 og

452 � frivillig
12 14 0 Verdiøkning i grunnpriser Frivillig
12 15 0 Verdiøkning i faktorverdi
12 17 0 Brutto driftsresultat
13 11 0 Samlet kjøp av varer og tjenester
13 12 0 Kjøp av varer og tjenester med henblikk på Næringshovedgruppe 451 og

videresalg i uendret stand 452 � frivillig
13 13 1 Utgifter til avlønning av vikarer
13 21 3 Endringer i beholdninger av ferdige produkter og

produkter under produksjon, framstilt av enheten selv
13 32 0 Lønninger
13 33 0 Kostnader til trygd
13 41 1 Utgifter til langtidsleie og til operasjonell leasing
15 12 0 Bruttoinvesteringer i fast eiendom
15 13 0 Bruttoinvesteringer i eksisterende bygninger
15 14 0 Bruttoinvesteringer i oppføring og ombygging av

bygninger
15 15 0 Bruttoinvesteringer i maskiner og utstyr
15 21 0 Salg av materielle anleggsaktiva
15 31 0 Verdi av materielle anleggsaktiva ervervet ved

finansiell leasing
16 11 0 Antall ansatte
16 13 0 Antall lønnstakere
16 14 0 Antall lønnstakere i fulltidsekvivalenter
16 15 0 Antall arbeidstimer utført av lønnstakere
18 11 0 Omsetning fra hovedaktiviteten på firesifret nivå i

NACE Rev. 1
18 12 1 Omsetning fra industriaktiviteter med unntak av

bygge- og anleggsvirksomhet
18 12 2 Omsetning fra bygge- og anleggsvirksomhet
18 15 0 Omsetning fra tjenester
18 16 0 Omsetning fra handels- og formidlingsvirksomhet
18 31 0 Omsetning fra byggevirksomhet Bare næringshovedgruppe

451 og 452
18 32 0 Omsetning fra anleggsvirksomhet Bare næringshovedgruppe

451 og 452
20 11 0 Kjøp av energiprodukter (verdi)
22 11 0 Samlede utgifter til intern FoU
22 12 0 Samlet antall personale innen FoU
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4. Foretakskjennetegn som det skal utarbeides flerårige statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

15 42 0 Bruttoinvesteringer i konsesjoner, patenter, lisenser,  Frivillig
varemerker og lignende rettigheter

15 44 1 Investeringer i innkjøpt programvare
15 44 2 Investeringer i programvare produsert av enheten  Frivillig
16 13 1 Antall deltidslønnstakere
16 13 2 Antall lærlinger
20 21 0 Kjøp av steinkull (verdi)  Frivillig
20 22 0 Kjøp av koks (verdi)  Frivillig
20 23 0 Kjøp av briketter (verdi)  Frivillig
20 24 0 Kjøp av gassolje (verdi)  Frivillig
20 25 0 Kjøp av tungolje (verdi)  Frivillig
20 26 0 Kjøp av andre petroleumsprodukter (verdi)  Frivillig
20 27 0 Kjøp av naturgass (verdi) Frivillig
20 28 0 Kjøp av brennstoff (verdi) Frivillig
20 29 0 Kjøp av energi fra fornybare kilder (verdi)  Frivillig
20 30 0 Kjøp av varme (verdi)  Frivillig
20 31 0 Kjøp av elektrisitet (verdi) Frivillig
23 11 0 Betalinger til underleverandører
23 12 0 Inntekter fra underleveranser

5. Kjennetegn som det skal utarbeides årlige regionale statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

13 32 0  Lønninger
15 11 0  Bruttoinvesteringer i materielle anleggsaktiva Frivillig
16 11 0  Antall ansatte

6. Kjennetegn for bransjeenheter som det skal utarbeides årlige statistikker for:

Kode Betegnelse Merknad

12 11 0 Omsetning
12 12 0 Produksjonsverdi
13 32 0 Lønninger
15 11 0 Bruttoinvesteringer i materielle anleggsaktiva
 16 11 0 Antall ansatte

7. Det skal foretas forundersøkelser for de kjennetegn som er oppført i avsnitt 9.

Avsnitt 5

Første referanseår

1. Første referanseår som det skal utarbeides årlige statistikker for, er kalenderåret 1995. De første
referanseår for de statistikker som skal utarbeides med flere års mellomrom, er bestemt nedenfor for
de koder som kjennetegnene er oppført under.

Kalenderåret 1997: Kode 20 21 0-20 31 0
15 42 0, 15 44 1 og 15 44 2

Kalenderåret 1998: Kode 16 13 1 og 16 13 2
Kalenderåret 1999: Kode 23 11 0 og 23 12 0.

2. Flerårige statistikker skal utarbeides minst hvert femte år.
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Avsnitt 6

Rapport om statistikkenes kvalitet

For hvert nøkkelkjennetegn skal medlemsstatene angi nøyaktighetsgraden i form av et konfidensintervall
på 95 %, som Kommisjonen skal inkludere i rapporten fastsatt i artikkel 14 i denne forordning, idet den
tar hensyn til anvendelsen av nevnte artikkel i den enkelte medlemsstat. Kommisjonen skal bestemme
nøkkelkjennetegnene etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 i denne forordning.

Avsnitt 7

Utarbeiding av resultater

1. Resultatene for statistikkene skal fordeles på firesifret nivå i NACE Rev. 1 (næringsgruppe), med
unntak av kjennetegn 22 11 0, 22 12 0, 15 42 0, 15 44 1 og 15 44 2.

Resultatene for kjennetegn 15 42 0, 15 44 1 og 15 44 2 skal fordeles på tresifret nivå i NACE Rev. 1
(næringshovedgruppe).

Resultatene for kjennetegn 22 11 0 og 22 12 0 skal fordeles på tosifret nivå i NACE Rev. 1 (næring).

2. Visse resultater skal dessuten fordeles etter størrelsesklasse og på tresifret nivå i NACE Rev. 1
(næringshovedgruppe).

3. Visse resultater skal dessuten fordeles mellom foretak innen offentlig og privat sektor og på tresifret
nivå i NACE Rev. 1 (næringshovedgruppe).

4. Resultatene for statistikkene utarbeidet for bransjeenheter skal fordeles på firesifret nivå i NACE
Rev. 1 (næringsgruppe).

5. Resultatene for regionale statistikker skal fordeles på både tosifret nivå i NACE Rev. 1 (næring) og
på nivå II i nomenklaturen over regionale statistikkenheter (NUTS).

Avsnitt 8

Oversending av resultater

Resultatene skal oversendes innen 18 måneder fra utløpet av referanseperiodens kalenderår.

Foreløpige nasjonale resultater eller vurderinger skal oversendes innen ti måneder fra utløpet av
referanseperiodens kalenderår for de foretaksstatistikker som er utarbeidet for følgende kjennetegn:

Kode 11 11 0 (antall foretak)
12 11 0 (omsetning)
12 12 0 (produksjonsverdi)
13 11 0 (samlet kjøp av varer og tjenester)
13 32 0 (lønninger)
15 11 0 (bruttoinvesteringer i materielle anleggsaktiva)
16 11 0 (antall ansatte).

Nevnte foreløpige resultater skal oppdeles på tresifret nivå i NACE Rev. 1 (næringshovedgruppe).
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Avsnitt 9

Rapporter og forundersøkelser

Medlemsstatene skal oversende til Kommisjonen en rapport om tilgjengeligheten av de opplysninger
som er nødvendige for utarbeiding av resultater for følgende kjennetegn:

 Kode Betegnelse Merknad

12 16 0 Primært driftsresultat Gjelder bare juridiske personer
12 18 0 Finansielt overskudd Gjelder bare juridiske personer
12 19 0 Ordinært bruttoresultat Gjelder bare juridiske personer
12 20 0 Årets resultat Gjelder bare juridiske personer
14 11 0 Omsetning fra levering av varer og tjenester innenfor

Fellesskapet
14 12 0 Omsetning fra eksport av varer og tjenester utenfor

Fellesskapet
14 21 0 Kjøp av varer og tjenester innenfor Fellesskapet
14 22 0 Import av varer og tjenester utenfor Fellesskapet
15 42 0 Bruttoinvesteringer i konsesjoner, patenter, lisenser,

varemerker og lignende rettigheter
15 43 0 Markedsføringskostnader
15 44 2 Investeringer i programvare produsert av enheten
15 61 0 Kjøp av aksjer og kapitalinteresser  Gjelder bare juridiske personer
15 62 0 Salg av aksjer og kapitalinteresser  Gjelder bare juridiske personer

Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 i denne forordning vedta en rekke
forundersøkelser for disse kjennetegnene, som skal gjennomføres av medlemsstatene senest for referanseåret
1998. Forundersøkelsene skal gjennomføres med henblikk på å vurdere om det er mulig å innsamle de
nødvendige opplysninger for utarbeiding av resultatene for disse kjennetegnene, ut fra en avveining
mellom fordelene ved å ha tilgang til opplysningene og kostnadene ved innsamlingen og den byrde som
pålegges foretakene. Kommisjonen skal underrette Rådet om mulighetene for å utarbeide statistikker for
kjennetegnene, og skal vedlegge en rekommandasjon om visse eller samtlige av kjennetegnene skal tilføyes
på listene i avsnitt 4.

Avsnitt 10

Overgangsperiode

For detaljmodulen bestemt i dette vedlegg skal overgangsperioden ikke overstige fire år, regnet fra første
referanseår for utarbeiding av statistikkene nevnt i avsnitt 5.

_________


