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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 2056/2002

av 5. november 2002

om endring av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistikk over foretaksstrukturer(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 285,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité(2),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske 
sentralbank(3)

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF, Euratom) nr. 58/97(5) er det fastsatt 
en felles ramme for innsamling, utarbeiding, oversending 
og vurdering av fellesskapsstatistikk over strukturen, 
aktiviteten, konkurranseevnen og resultatene til foretakene 
i Fellesskapet.

2) Utviklingen av Fellesskapets monetære, økonomiske og 
sosiale integrasjon krever at den felles rammen utvides 
til å omfatte kredittinstitusjoner, pensjonskasser, annen 
finansiell tjenesteyting og hjelpevirksomhet for finansiell 
tjenesteyting.

3) Det indre markeds virkemåte og utvikling har økt 
behovet for opplysninger om dets effektivitet, særlig i 
sektorene for kredittinstitusjoner, pensjonskasser, annen 
finansiell tjenesteyting og hjelpevirksomhet for finansiell 
tjenesteyting.

4) Liberaliseringen av den internasjonale handel 
med finansielle tjenester medfører et behov for 
foretaksstatistikk på området finansielle tjenester, for å 
understøtte handelsforhandlingene.

5) Utarbeidingen av nasjonal- og regionalregnskaper i samsvar 
med rådsforordning (EF) nr. 2223/96 av 25. juni 1996 om 
det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem 
i Fellesskapet(6), krever sammenlignbar, fullstendig 
og pålitelig foretaksstatistikk på området finansielle 
tjenester.

6) Innføringen av den felles valutaen vil ha en vesentlig 
innvirkning på strukturen til de finansielle tjenestene og 
kapitalstrømmen over landegrensene, noe som understreker 
behovet for opplysninger om konkurranseevne, det indre 
marked og internasjonalisering.

7) En smidig gjennomføring av vedkommende myndigheters 
politikk når det gjelder tilsyn med kredittinstitusjoner 
og det finansielle systems stabilitet, krever ytterligere 
opplysninger om kredittinstitusjoner og beslektede 
tjenester.

8) En voksende sektor for pensjonskasser vil kunne bidra til 
å stimulere kapitalmarkedene ved i økende grad å utnytte 
liberaliseringen av investeringsreglene.

9) I europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 2179/98/EF 
av 24. september 1998 om revisjon av Det europeiske 
fellesskaps program for politikk og tiltak på området 
miljø og bærekraftig utvikling, «Mot en bærekraftig 
utvikling»(7), understrektes behovet for pålitelige og 
sammenlignbare data, statistikker og indikatorer, ettersom 
de utgjør et viktig verktøy for å vurdere kostnadene ved 
overholdelse av miljøbestemmelsene.

2005/EØS/16/34

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 317 av 21.11.2002, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2003 av 16. mai 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 39 av 31.7.2003, s. 26.

(1) EFT C 154 E av 29.5.2001, s. 129 og
 EFT C 332 E av 27.11.2001, s. 340.
(2) EFT C 260 av 17.9.2002, s. 54.
(3) EFT C 131 av 3.5.2001, s. 5.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 13. juni 2001 (EFT C 53 E av 28.2.2002,  

s. 213), Rådets felles holdning av 20. juni 2002 (EFT C 228 av 25.9.2002, 
s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 24. september 2002 (ennå ikke 
offentliggjort i EFT).

(5) EFT L 14 av 17.1.1997, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF, 
Euratom) nr. 410/98 (EFT L 52 av 21.2.1998, s. 1).

(6) EFT L 310 av 30.11.1996, s. 1. Forordningen sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 359/2002 (EFT L 58 av 28.2.2002, s. 1).

(7) EFT L 275 av 10.10.1998, s. 1.
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10) Komiteen for statistikkprogrammet som er nedsatt ved 
beslutning 89/382/EØF, Euratom(1), Den rådgivende 
komité for bankspørsmål nedsatt ved direktiv  
77/80/EØF(2), Komiteen for penge-, finans- og betalings-
balansestatistikk nedsatt ved beslutning 91/115/EØF(3) og 
Forsikringskomiteen nedsatt ved direktiv 91/675/EØF(4), 
har vært rådspurt —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 gjøres følgende 
endringer:

1. I artikkel 5 skal nye strekpunkter lyde:

«- en detaljmodul for strukturstatistikk for 
kredittinstitusjoner, bestemt i vedlegg 6,

- en detaljmodul for strukturstatistikk for pensjonskasser, 
bestemt i vedlegg 7.»

2. Vedlegg 6 og 7 i vedlegget til denne forordning tilføyes.

Artikkel 2

I vedlegg 1 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97, gjøres 
følgende endringer:

1. I avsnitt 5 tilføyes følgende punktum:

 «Første referanseår som det skal utarbeides statistikker 
for når det gjelder de næringsgruppene som omfattes av 
næringshovedgruppe 65.2 og næring 67 i NACE REV. 1, 
skal imidlertid fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 13 
i denne forordning.»

2. Avsnitt 8 skal lyde:

«Avsnitt 8

Oversending av resultater

1. Resultatene skal oversendes innen 18 måneder fra 
utløpet av referanseperiodens kalenderår, med unntak 
for næringsgruppe 65.11 i NACE REV. og virksomheter 
i NACE REV. 1 som omfattes av vedlegg 5, 6 og 
7. Oversendingsfristen for næringsgruppe 65.11 i 
NACE REV. 1 er 10 måneder. Oversendingsfristen 
for virksomheter som omfattes av vedlegg 5, 6 og 7, 
er fastsatt i disse vedleggene. Fristen for oversending 
av resultater for næringsgrupper som omfattes av 
næringshovedgruppe 65.2 og næring 67, skal imidlertid 
fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 13 i denne 
forordning.

2. Med unntak for næring 65 og 66 i NACE REV. 1 
skal foreløpige nasjonale resultater eller beregninger 
oversendes innen ti måneder fra utløpet av 
referanseperiodens kalenderår for de foretaksstatistikker 
som er utarbeidet for følgende kjennetegn:

  12 110 (omsetning)

  16 110 (antall ansatte).

  Disse foreløpige resultatene eller beregningene 
skal fordeles på tresifret nivå i NACE Rev. 1 
(næringshovedgruppe), med unntak av avsnitt H, I og 
K i NACE Rev. 1, der de skal fordeles etter gruppene 
fastsatt i avsnitt 9. Oversending av foreløpige resultater 
eller beregninger for næring 67 i NACE REV. 1 skal 
fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 13 i denne 
forordning.»

3. I avsnitt 9 skal næringshovedområde J lyde:

  «NÆRINGSHOVEDOMRÅDE J

  Finansiell tjenesteyting

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

4. I avsnitt 10 nr. 1 skal første punktum lyde:

 «Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen 
en rapport om definisjonen av, strukturen til og 
tilgjengeligheten av opplysningene om statistiske 
enheter som er klassifisert i næringshovedområde M-
O i NACE Rev. 1.»

Artikkel 3

I vedlegg 2 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 gjøres 
følgende endringer:

1. I avsnitt 4 nr. 3 innsettes følgende kjennetegn 
etter koden 21 11 0 (investeringer i utstyr og anlegg 
til forurensningskontroll og hjelpemidler til 
forurensningsbekjempelse (hovedsakelig utstyr ved 
utslippspunktet):

 «21 12 0 -  Investeringer i utstyr og anlegg knyttet til 
renere teknologi («integrert teknologi») (*)»

2. I avsnitt 4 nr. 3 skal fotnoten lyde:

«(*) Dersom samlet omsetning og antall ansatte i en 
næring i næringshovedområde C-E i NACE Rev. 1 i 
en medlemsstat utgjør mindre enn 1 % av det samlede 
tall for Fellesskapet, skal de nødvendige opplysninger 
for utarbeiding av statistikker for kjennetegn 21 11 0, 
21 12 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.»

3. I avsnitt 4 nr. 4 innsettes følgende kjennetegn etter koden 
20 31 0 (kjøp av elektrisitet (verdi)):

 «21 14 0 — Samlede løpende kostnader for miljø- 
vern (*)»

(1) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.
(2) EFT L 322 av 17.12.1977, s. 30. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 

og rådsdirektiv 98/33/EF (EFT L 204 av 21.7.1998, s. 29).
(3) EFT L 59 av 6.3.1991, s. 19. Beslutningen sist endret ved beslutning  

96/174/EF (EFT L 51 av 1.3.1996, s. 48).
(4) EFT L 374 av 31.12.1991, s. 32.
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4. I avsnitt 4 nr. 4 skal ny fotnote lyde:

«(*) Dersom samlet omsetning og antall ansatte i en 
næring i næringshovedområde C-E i NACE Rev. 1 i 
en medlemsstat utgjør mindre enn 1 % av det samlede 
tall for Fellesskapet, skal de nødvendige opplysninger 
for utarbeiding av statistikker for kjennetegn 21 14 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.»

5. I avsnitt 5 skal nytt nr. 3 og 4 lyde:

«3. Første referanseår som det skal utarbeides statistikker 
om kjennetegn 21 11 0, 21 12 0 og 21 14 0 for, er 
kalenderåret 2001.

4. Statistikker om kjennetegn 21 12 0 skal utarbeides 
årlig. Statistikker om kjennetegn 21 14 0 skal 
utarbeides hvert tredje år.»

6. I avsnitt 7 skal nr. 6 lyde:

«6. Resultatene for kjennetegn 21 11 0, 21 12 0 og 
21 14 0 skal fordeles på tosifret nivå i NACE Rev. 1 
(næring).»

7. I avsnitt 7 skal nytt nr. 7 lyde:

«7. Resultatene for kjennetegn 21 11 0, 21 12 0 og 
21 14 0 skal fordeles på følgende miljøområder: 

vern av omgivelsesluft og klima, håndtering av 
spillvann og andre miljøvernaktiviteter. Resultatene 
for miljøområdene skal fordeles på tosifret nivå i 
NACE Rev. 1 (næring).»

8. I avsnitt 9 innsettes følgende kjennetegn:

 «21 11 0 — Investeringer i utstyr og anlegg 
til forurensningskontroll og hjelpemidler til 
forurensningsbekjempelse (hovedsakelig utstyr ved 
utslippspunktet).»

 Følgende kommentar innsettes for kjennetegn 21 11 0, 
21 12 0 og 21 14 0:

 «Bare separat fordeling på miljøområdene biologisk 
mangfold og landskap, samt jord og grunnvann.»

9. I avsnitt 10 innsettes følgende setning:

 «Overgangsperioden for utarbeiding av statistikker om 
kjennetegn 21 12 0 og 21 14 0 kan utvides med opptil 
fire år etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 i denne 
forordning.»

Artikkel 4

Denne forordning trer i kraft den 20. 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, 5. november 2002.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX T. PEDERSEN

 President Formann
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VEDLEGG

«VEDLEGG 6

DETALJMODUL FOR STRUKTURSTATISTIKK FOR KREDITTINSTITUSJONER

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 i kredittinstitusjons- 
sektoren. Modulen inneholder en detaljert liste over kjennetegn som benyttes ved utarbeiding av statistikker for å øke 
kunnskapene om utviklingen i kredittinstitusjonssektoren nasjonalt, på fellesskapsplan og internasjonalt.

Avsnitt 2

Dekningsområde

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

1) en detaljert analyse av kredittinstitusjonenes struktur, aktivitet, konkurranseevne og resultater,

2) utvikling og fordeling av samlet aktivitet og aktivitet per produkt, internasjonal aktivitet, sysselsetting, egenkapital 
og andre aktiva og passiva.

Avsnitt 3

Virkeområde

1. Det skal utarbeides statistikker for kredittinstitusjonenes virksomhet som hører inn under næringsgruppe 65.12 og 
65.22 i NACE Rev. 1.

2. Det skal utarbeides statistikker for virksomheten til alle kredittinstitusjoner nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) 
og i artikkel 2 nr. 2 i rådsdirektiv 86/635/EØF av 8. desember 1986 om bankers og andre finansinstitusjoners 
årsregnskaper og konsoliderte regnskaper(1), med unntak for sentralbanker.

3. Filialer av kredittinstitusjoner nevnt i artikkel 24 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF av 20. mars 
2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon(2), med virksomhet som hører inn under 
næringsgruppe 65.12 og 65.22 i NACE Rev. 1, skal likestilles med kredittinstitusjonene nevnt i nr. 2.

Avsnitt 4

Kjennetegn

En liste over kjennetegn følger nedenfor. Kjennetegn i kursiv er oppført også på listene i fellesmodulen i vedlegg 1. For 
kjennetegn som er hentet direkte fra årsregnskapet, skal regnskapsår med avslutning innenfor et referanseår likestilles 
med referanseåret.

Listen inneholder:

 i) kjennetegnene nevnt i artikkel 4 i direktiv 86/635/EØF: balansens aktiva: post 4; balansens passiva: post 2 a) + 2 
b) samlet, post 7+8+9+10+11+12+13+14 samlet,

 ii) kjennetegnene nevnt i artikkel 27 i direktiv 86/635/EØF: post 2, post 3 a) + 3 b) + 3 c) samlet, post 3 a), post 4, 
post 5, post 6, post 7, post 8 a) + 8 b) samlet, post 8 b), post 10, post 11 + 12 samlet, post 9 + 13 + 15 samlet, post 
15 + 16 samlet, post 19, post 15 + 20 + 22 samlet, post 23,

(1) EFT L 372 av 31.12.1986, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/65/EF (EFT L 283 av 27.10.2001, 
s. 28).

(2) EFT L 126 av 26.5.2000, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2000/28/EF (EFT L 275 av 27.10.2000, s. 37).
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iii) følgende ytterligere kjennetegn:

Kode Betegnelse Merknad

Strukturdata

11 11 0 Antall foretak

11 11 1 Antall foretak fordelt etter rettslig status

11 11 4 Antall foretak fordelt etter morselskapets hjemstat

11 11 6 Antall foretak fordelt etter størrelsesklassen for balansesummen

11 11 7 Antall foretak fordelt etter kategori av kredittinstitusjon

11 21 0 Antall lokale enheter

11 41 1 Antall filialer fordelt etter lokalisering i stater utenfor EØS

11 51 0 Antall finansielle datterselskaper fordelt etter lokalisering i andre land

Regnskapsdata: resultatregnskapet

42 11 0 Renteinntekter og lignende inntekter

42 11 1 Renteinntekter og lignende inntekter av verdipapirer med fast 
avkastning

42 12 1 Rentekostnader og lignende kostnader i forbindelse med utstedte 
obligasjoner

12 12 0 Produksjonsverdi

13 11 0 Kjøp av varer og tjenester

13 31 0 Personalkostnader

12 14 0 Bruttoprodukt til basispris Frivillig

12 15 0 Bruttoprodukt til faktorkostnad

15 11 0 Bruttoinvesteringer i materielle aktiva

Regnskapsdata: balansen

43 30 0 Balansesum (kredittinstitusjoner)

43 31 0 Balansesum fordelt etter morselskapets hjemstat

43 32 0 Balansesum fordelt etter rettslig status

Data etter produkt

44 11 0 Renteinntekter og lignende inntekter fordelt etter (under)grupper i 
CPA

Frivillig

44 12 0 Rentekostnader og lignende kostnader fordelt etter (under)grupper i 
CPA

Frivillig

44 13 0 Provisjonsinntekter fordelt etter (under)grupper i CPA Frivillig

44 14 0 Provisjonskostnader fordelt etter (under)grupper i CPA Frivillig

Data om det indre marked og internasjonalisering

45 11 0 Geografisk fordeling av samlet antall filialer i EØS

45 21 0 Geografisk fordeling av renteinntekter og lignende inntekter

45 22 0 Geografisk fordeling av balansesum

45 31 0 Geografisk fordeling av renteinntekter og lignende inntekter gjennom 
adgangen til å yte tjenester (i andre EØS-stater)

Frivillig

45 41 0 Geografisk fordeling av renteinntekter og lignende inntekter gjennom 
filialer (utenfor EØS)

Frivillig
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Kode Betegnelse Merknad

45 42 0 Geografisk fordeling av renteinntekter og lignende inntekter gjennom 
adgangen til å yte tjenester (utenfor EØS)

Frivillig

Data om sysselsetting

16 11 0 Antall ansatte

16 11 1 Antall ansatte fordelt etter kategori av kredittinstitusjon

16 11 2 Antall kvinnelige ansatte

16 13 0 Antall lønnstakere

16 13 1 Antall kvinnelige lønnstakere

16 14 0 Antall lønnstakere i heltidsekvivalenter

Øvrige data

47 11 0 Antall konti fordelt etter (under)grupper i CPA Frivillig

47 12 0 Antall utlån og fordringer på kunder fordelt etter (under)grupper i 
CPA

Frivillig

47 13 0 Antall minibanker eid av kredittinstitusjoner

iv) kjennetegn som det skal utarbeides årlige regionale statistikker for:

11 21 0 Antall lokale enheter

13 32 0 Lønninger Frivillig

16 11 0 Antall ansatte

Avsnitt 5

Første referanseår

Første referanseår som det skal utarbeides årlige statistikker for kjennetegnene i avsnitt 4 for, er kalenderåret 2001.

Avsnitt 6

Utarbeiding av resultater

1. Resultatene for statistikkene skal fordeles separat på følgende næringsgrupper i NACE Rev. 1: 65.12 og 65.22.

2. Resultatene for regionale statistikker skal fordeles på firesifret nivå i NACE Rev. 1 (næringsgrupper) og på nivå 1 
i nomenklaturen over regionale statistikkenheter (NUTS).

Avsnitt 7

Oversending av resultater

Oversendingsfristen for resultatene skal bestemmes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 i denne forordning. Den 
skal ikke overstige 10 måneder fra utløpet av referanseåret.

Avsnitt 8

Komiteen for valuta-, finans- og betalingsbalansestatistikk

Kommisjonen skal underrette Komiteen for valuta-, finans- og betalingsbalansestatistikk om gjennomføringen av denne 
modul og om alle tiltak for tilpasning til den økonomiske og tekniske utvikling med hensyn til innsamling og statistisk 
behandling av data, samt behandling og oversending av resultater.
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Avsnitt 9

Forundersøkelser

1. For virksomhet som omfattes av dette vedlegg, skal Kommisjonen vedta følgende forundersøkelser, som skal 
utføres av medlemsstatene:

a) opplysninger om derivater og poster utenfor balansen,

b) opplysninger om distribusjonsnettene,

c) opplysninger som er nødvendige for å dele inn kredittinstitusjoners transaksjoner etter pris og volum.

2. Forundersøkelsene skal gjennomføres med henblikk på å vurdere om det er relevant og mulig å innsamle 
opplysninger, ut fra en avveining mellom fordelene ved å ha tilgang til opplysningene og kostnadene ved 
innsamlingen og den byrde som pålegges foretakene.

Avsnitt 10

Overgangsperiode

For denne detaljmodul skal overgangsperioden ikke overstige tre år, regnet fra begynnelsen av første referanseår for 
utarbeiding av statistikkene nevnt i avsnitt 5.
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VEDLEGG 7

DETALJMODUL FOR STRUKTURSTATISTIKK FOR PENSJONSKASSER

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 i sektoren for pensjonskasser. 
Modulen inneholder en detaljert liste over kjennetegn som benyttes ved utarbeiding av statistikker for å øke 
kunnskapene om utviklingen i sektoren for pensjonskasser nasjonalt, på fellesskapsplan og internasjonalt.

Avsnitt 2

Dekningsområde

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

1. en detaljert analyse av pensjonskassenes struktur, aktivitet, konkurranseevne og resultater,

2. utvikling og fordeling av samlet aktivitet, pensjonskassenes medlemsstruktur, internasjonal aktivitet, sysselsetting, 
investeringer og passiva.

Avsnitt 3

Virkeområde

1. Det skal utarbeides statistikker for all virksomhet som hører inn under næringsgruppe 66.02 i NACE Rev. 1. Denne 
næringsgruppen omfatter virksomheten til selvstendige pensjonskasser.

2. Noen statistikker skal utarbeides for foretak med ikke-selvstendige pensjonskasser som drives som binæring.

Avsnitt 4

Kjennetegn

1. Listen over kjennetegn oppført nedenfor viser for hvilke typer statistiske enheter det skal utarbeides statistikker, 
der dette er relevant. Kjennetegn i kursiv er oppført også på listene i fellesmodulen i vedlegg 1. For kjennetegn 
som er hentet direkte fra årsregnskapet, skal regnskapsår med avslutning innenfor et referanseår likestilles med 
referanseåret.

2. Demografiske kjennetegn og foretakskjennetegn som det skal utarbeides årlige statistikker for (bare foretak med 
selvstendige pensjonskasser):

Kode Betegnelse Merknad

Strukturdata

11 11 0 Antall foretak

11 11 8 Antall foretak fordelt etter størrelsesklassen for beholdningen av 
finansielle eiendeler

11 11 9 Antall foretak fordelt etter størrelsesklassen for antall medlemmer

11 61 0 Antall pensjonsordninger Frivillig

Regnskapsdata: resultatregnskap (inntekter og kostnader)

12 11 0 Omsetning

48 00 1 Pensjonspremieinnbetalinger fra medlemmer

48 00 2 Pensjonspremieinnbetalinger fra arbeidsgivere

48 00 3 Overføringer (inntekter)

48 00 4 Andre pensjonspremieinnbetalinger
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Kode Betegnelse Merknad

48 00 5 Pensjonspremieinnbetalinger i ytelsesbaserte ordninger

48 00 6 Pensjonspremieinnbetalinger i innskuddsbaserte ordninger

48 00 7 Pensjonspremieinnbetalinger i kombinerte ordninger

48 01 0 Inntekter fra finansielle eiendeler

48 01 1 Kapitalgevinster og -tap

48 02 1 Mottatt gjenforsikring

48 02 2 Andre inntekter

12 12 0 Produksjonsverdi

12 14 0 Bruttoprodukt til basispris Frivillig

12 15 0 Bruttoprodukt til faktorkostnad

48 03 0 Pensjonsutbetalinger

48 03 1 Ordinære pensjonsutbetalinger

48 03 2 Engangsutbetalinger av pensjoner

48 03 3 Overføringer (utgifter)

48 04 0 Netto endring i tekniske avsetninger (reserver)

48 05 0 Avgitt gjenforsikring

48 06 0 Administrasjonskostnader

13 11 0 Kjøp av varer og tjenester

13 31 0 Personalkostnader

15 11 0 Bruttoinvesteringer i materielle aktiva

48 07 0 Skattekostnader

Balansen: aktiva

48 11 0 Bygninger og annen fast eiendom

48 12 0 Investeringer i tilknyttede foretak og kapitalinteresser

48 13 0 Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning

48 13 1 Aksjer som omsettes på et regulert marked

48 13 2 Aksjer som omsettes på et regulert marked for små og mellomstore 
bedrifter

48 13 3 Aksjer som ikke omsettes offentlig

48 13 4 Andre verdipapirer med variabel avkastning

48 14 0 Andeler i foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer

48 15 0 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning

48 15 1 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning utstedt av 
offentlig forvaltning

Frivillig

48 15 2 Andre obligasjoner og verdipapirer med fast avkastning Frivillig

48 16 0 Andeler i investeringsfellesskap

48 17 0 Pantelån og andre utlån som ikke er nevnt andre steder

48 18 0 Andre finansielle eiendeler

48 10 0 Finansielle eiendeler for pensjonskasser

48 10 1 Finansielle eiendeler i «det deltakende foretak»

48 10 4 Finansielle eiendeler til markedsverdi

48 20 0 Andre aktiva
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Kode Betegnelse Merknad

Balansen: passiva

48 30 0 Egenkapital og andre fond

48 40 0 Netto forsikringstekniske avsetninger

48 50 0 Andre passiva

Data om det indre marked og internasjonalisering

48 61 0 Geografisk fordeling av omsetning

48 62 0 Geografisk fordeling av aksjer og andre verdipapirer med variabel 
avkastning

Frivillig

48 63 0 Geografisk fordeling av finansielle eiendeler Frivillig

48 64 0 Finansielle eiendeler fordelt på euro- og ikke-euro-komponenter

Data om sysselsetting

16 11 0 Antall ansatte

Øvrige data

48 70 0 Antall medlemmer

48 70 1 Antall medlemmer i ytelsesbaserte ordninger

48 70 2 Antall medlemmer i innskuddsbaserte ordninger

48 70 3 Antall medlemmer i kombinerte ordninger

48 70 4 Antall aktive medlemmer

48 70 5 Antall fratrådte medlemmer med opptjente rettigheter

48 70 6 Antall pensjonister

3. Foretakskjennetegn som det skal utarbeides årlig statistikk for (bare foretak med ikke-selvstendige 
pensjonskasser):

Kode Betegnelse Merknad

11 15 0 Antall foretak med ikke-selvstendige pensjonskasser

48 08 0 Omsetning for ikke-selvstendige pensjonskasser Frivillig

Avsnitt 5

Første referanseår

Første referanseår som det skal utarbeides årlige statistikker for kjennetegnene i avsnitt 4 for, er kalenderåret 2002.

Avsnitt 6

Utarbeiding av resultater

1. Resultatene for kjennetegnene i avsnitt 4 nr. 2 skal fordeles på firesifret nivå i NACE Rev. 1 (næringsgrupper).

2. Resultatene for kjennetegnene i avsnitt 4 nr. 3 skal fordeles på næringshovedområder i NACE Rev. 1.

Avsnitt 7

Oversending av resultater

Resultatene skal oversendes innen 12 måneder fra utløpet av referanseåret.

Avsnitt 8

Forsikringskomiteen

Kommisjonen skal underrette Forsikringskomiteen om gjennomføringen av denne modulen og om alle tiltak for 
tilpasning til den økonomiske og tekniske utvikling med hensyn til innsamling og statistisk behandling av data, samt 
behandling og oversending av resultater.



2.4.2005 Nr. 16/355EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Avsnitt 9

Forundersøkelser

For virksomhet som omfattes av dette vedlegg, skal Kommisjonen vedta følgende forundersøkelser, som skal utføres 
av medlemsstatene:

1. Mer detaljerte opplysninger om pensjonskassenes virksomhet over landegrensene:

Kode Betegnelse Merknad

11 71 0 Antall foretak med medlemmer i andre EØS-stater

11 72 0 Antall foretak med aktive medlemmer i andre EØS-stater

48 65 0 Geografisk fordeling av antall medlemmer etter kjønn

48 65 1 Geografisk fordeling av antall medlemmer i ytelsesbaserte ordninger

48 65 2 Geografisk fordeling av antall medlemmer i innskuddsbaserte 
ordninger

48 65 3 Geografisk fordeling av antall medlemmer i kombinerte ordninger

48 65 4 Geografisk fordeling av antall aktive medlemmer

48 65 5 Geografisk fordeling av antall fratrådte medlemmer med opptjente 
rettigheter

48 65 6 Geografisk fordeling av antall pensjonister

48 65 7 Geografisk fordeling av antall personer som mottar avledet pensjon

48 70 7 Antall kvinnelige medlemmer

2. Tilleggsopplysninger om ikke-selvstendige pensjonsfond:

Kode Betegnelse Merknad

11 15 1 Antall foretak med ikke-selvstendig pensjonskasse, fordelt etter 
størrelsesklasse mht. medlemmer

48 40 1 Netto forsikringstekniske avsetninger i ikke-selvstendige 
pensjonskasser

48 72 0 Antall medlemmer av ikke-selvstendige pensjonskasser

48 66 1 Geografisk fordeling av antall aktive medlemmer av ikke-selvstendige 
pensjonskasser

48 66 2 Geografisk fordeling av antall fratrådte medlemmer med opptjente 
rettigheter i ikke-selvstendige pensjonskasser

48 66 3 Geografisk fordeling av antall pensjonsister som mottar pensjon fra 
ikke-selvstendige pensjonskasser

48 66 4 Geografisk fordeling av antall personers som mottar avledet pensjon fra 
ikke-selvstendige pensjonskasser

48 09 0 Pensjonsutbetalinger fra ikke-selvstendige pensjonskasser

3. Opplysninger om derivater og poster utenfor balansen

 Forundersøkelsene skal gjennomføres med henblikk på å vurdere om det er relevant og mulig å innsamle 
opplysninger, ut fra en avveining mellom fordelene ved å ha tilgang til opplysningene og kostnadene ved 
innsamlingen og den byrde som pålegges foretakene.

Avsnitt 10

Overgangsperiode

For denne detaljmodulen skal overgangsperioden ikke overstige tre år, regnet fra begynnelsen av første referanseår for 
utarbeiding av statistikkene nevnt i avsnitt 5. Denne perioden kan forlenges med en ytterligere periode på opptil tre år 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 i denne forordning.»


