
19.2.2009 Nr. 10/179EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2150/2002 av 25. november 2002 om avfallsstatistikk(1), 
særlig artikkel 6 bokstav d), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 2150/2002 
skal Kommisjonen fastsette de tiltak som er nødvendige 
for å gjennomføre forordningen.

2) I henhold til artikkel 6 bokstav d) i forordning (EF) 
nr. 2150/2002 skal Kommisjonen fastsette egnede kriterier 
for kvalitetsvurdering og innhold i kvalitetsrapporten, 
som nevnt i forordningen.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet, nedsatt 
ved rådsbeslutning 89/382/EØF(2), Euratom —

(1) EFT L 332 av 9.12.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsfor-
ordning (EF) nr. 783/2005 (EUT L 131 av 25.5.2005, s. 38).

(2) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

1. Kriteriene for kvalitetsvurdering og innholdet i 
kvalitetsrapporten som er nevnt i avsnitt 7 i vedlegg I og II 
til forordning (EF) nr. 2150/2002, skal fastsettes som angitt i 
vedlegget til denne forordning. Medlemsstatene skal utarbeide 
en kvalitetsrapport i samsvar med vedlegget til denne 
forordning.

2. Nr. 1 skal få anvendelse på data innsendt for det første 
referanseåret 2004 og alle påfølgende referanseperioder.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1445/2005

av 5. september 2005

om fastsettelse av egnede kriterier for kvalitetsvurdering og innhold i kvalitetsrapporten for 
avfallsstatistikk i samsvar med Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2150/2002(*)

2009/EØS/10/28

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 229 av 6.9..2005, s. 6, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2006 av 28. april 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 34 av 29.6.2006, s. 14.

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

Utferdiget i Brussel, 5. september 2005.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

INNHOLD I KVALITETSRAPPORTEN OG VURDERINGSKRITERIER FOR AVFALLSSTATISTIKK

INNLEDENDE BEMERKNINGER OM INNHOLDET I KVALITETSRAPPORTEN

Forskjellige metoder

I henhold til forordning (EF) nr. 2150/2002 skal hver innsending av et datasett eller en kombinasjon av datasett følges 
av en kvalitetsrapport. Denne forordning fastsetter ingen spesifikk metode for hvordan avfallsstatistikker skal utformes. 
Det kan være forskjeller i metodene fra ett land til et annet, mellom datasett fra ett og samme land, og til og med 
innenfor de enkelte datasettene. Hvordan kvalitet kan vurderes, avhenger av metodene som brukes. For å klargjøre 
valget av de forskjellige metodene skal del I av kvalitetsrapporten inneholde en generell beskrivelse av dataene samt en 
oversikt over og beskrivelse av metodene som brukes. Del II skal følge standardelementene som brukes til å definere 
kvalitet innenfor det europeiske statistikksystemet.

Utforming

Medlemsstatenes kvalitetsrapporter må følge utformingen angitt i kapitlet «Innhold i kvalitetsrapporten» nedenfor. 
Rapporten vil i visse tilfeller omfatte avsnitt som ikke er relevante for den spesifikke rapporten eller som det ikke finnes 
opplysninger om, og i slike tilfeller skal dette tydelig angis i de respektive avsnittene i kvalitetsrapporten.

Revisjon av data

Dersom noen av dataene revideres, må kvalitetsrapporten inneholde en merknad om dette. Merknaden bør angi hvilket 
område som er revidert, hvorfor revisjonen var nødvendig samt hvilke konsekvenser den har for resultatene.

Foreløpige data

I henhold til forordningen om avfallsstatistikk er det ikke tillatt å innsende foreløpige data. Dersom et sett inneholder 
foreløpige data, skal dette forklares i del I. Det skal også angis når disse dataene skal revideres.

Hovedaggregater

Iblant kan det i kvalitetsrapporten være nødvendig å foreta en vurdering av virkningene av antakelser eller feil. 
Denne vurderingen kan begrenses til virkningen på hovedaggregatene. I forbindelse med avfallsproduksjon er 
hovedaggregatene følgende:

farlig husholdningsavfall,– 

ikke-farlig husholdningsavfall,– 

farlig avfall fra foretak (samlet for alle NACE -grupper),– 

ikke-farlig avfall fra foretak (samlet for alle NACE -grupper).– 

I forbindelse med avfallshåndtering er hovedaggregatene følgende:

farlig avfall brukt som brensel,– 

ikke-farlig avfall brukt som brensel,– 

farlig avfall som brennes,– 

ikke-farlig avfall som brennes,– 

farlig avfall som gjenvinnes,– 

ikke-farlig avfall som gjenvinnes,– 

farlig avfall som disponeres,– 

ikke-farlig avfall som disponeres.– 
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Filnavn

Kvalitetsrapporten skal innsendes i elektronisk form i et dokument med et filnavn som skal bestå av følgende fem 
deler:

Kvalitetsrapport 2 Verdi: QR

Område 5 Verdi: WASTE

Landkode 2 Landkode bestående av to bokstaver

År 4 Referanseår (første referanseår er 2004)

Revisjon 1 Revisjonsnummer, null (0) for første innrapportering

Delene av filnavnet atskilles av et understrekingstegn. For eksempel vil kvalitetsrapporten fra Belgia fra 2004 etter den 
første revisjonen ha følgende navn: QR_WASTE_BE_2004_1.

INNHOLD I KVALITETSRAPPORTEN

Del I: Beskrivelse av dataene

Identifikasjon

land,– 

referanseår,– 

datasett,– 

innsendingsdato.– 

Kontaktinformasjon for personen(e) som har ansvar for avfallsstatistikkenes kvalitet

navn,– 

telefonnummer,– 

postadresse,– 

organisasjon og enhet.– 

Eventuelle unntak som gjelder for datasettet, må nevnes.

Beskrivelse av de involverte partene/kildene som brukes ved datainnsamlingen. Forholdet mellom partene på / kildene 
til de forskjellige områdene i forordningen om avfallsstatistikk. Hva er det rettslige grunnlaget for datakilden? Hvordan 
vurderes kontinuiteten?

Rapporten skal inneholde en generell beskrivelse av hvilke metoder som anvendes på de forskjellige delene av 
datasettet. Det skal tas utgangspunkt i denne beskrivelsen i rapportens del II. De forskjellige metodene er følgende:

undersøkelser,– 

administrative kilder,– 

modellering,– 

annet (angi).– 

Endringer i forhold til tidligere referanseår skal angis sammen med en vurdering av hvilke innvirkninger disse har på 
datakvaliteten. Det skal tas særlig hensyn til sammenlignbarhet over tid. Detaljer om sammenlignbarhet skal rapporteres 
i del II nr. 5: Sammenlignbarhet. For det første referanseåret kreves det ingen rapport om sammenlignbarheten med den 
frivillige datainnsamlingen som er basert på OECDs og Eurostats felles spørreskjema om avfall.

Medlemsstatene må angi hvilke hovedendringer de forventer å foreta i metodene som skal brukes i det påfølgende 
referanseåret.
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Del II: Rapport om kvalitetsegenskaper

1. Relevans

 Det skal gis et sammendrag med en beskrivelse av brukerne og behovene på nasjonalt plan.

 Medlemsstatene bør angi fullstendighetsgraden for datasettene. De bør angi hvilke variabler og/eller fordelinger 
som kreves i henhold til forordningen om avfallsstatistikk, men som ikke er tilgjengelige (f.eks. når celleverdien 
angis som «M» eller «L» i det innsendte datasettet). For tilfeller som ikke dekkes av et unntak, kreves det en 
forklaring. Dersom enkelte celler mangler, må det iverksettes tiltak for å rette opp feilen.

2. Nøyaktighet

2.1.   Utvalgsfeil

 Det bør vises til del I for en avgrensning av det relevante undersøkelsesområdet. Det bør framlegges opplysninger 
om følgende aspekter:

utvalgsgrunnlaget som brukes,– 

utvalgsordningen som brukes,– 

stratifisering (angi for eksempel om stratifiseringen er foretatt etter størrelsesklasse, NACE-gruppe osv.),– 

utvalgsstørrelser: Angi antallet foretak i en befolkning og antallet i undersøkelsen (per stratum, dersom det – 
er relevant),

variasjonskoeffisient for den totale avfallsmengden som produseres, og inndelingen i fire hovedaggregater. – 
Nevneren for koeffisienten er den totale avfallsmengden som produseres innenfor det relevante aggregatet, 
herunder de strata som ikke anslås ved hjelp av utvalgsmetoder. For å anslå variasjonen må man ta hensyn 
til manglende svar,

variasjonskoeffisient for den totale avfallsmengden som behandles, og inndelingen i åtte hovedaggregater. – 
Nevneren for koeffisienten er den totale avfallsmengden som behandles innenfor det relevante aggregatet, 
herunder de strata som ikke anslås ved hjelp av utvalgsmetoder. For å anslå variasjonen må man ta hensyn 
til manglende svar.

2.2. Ikke-utvalgsfeil

2.2.1. Dekningsfeil

For vedlegg I om avfallsproduksjon: beskrivelse av metoden(e) som brukes for å oppnå 100 % dekning.– 

For vedlegg II om avfallsbehandling: beskrivelse av avfallsbehandlingsanlegg som ikke inngår i – 
rapporteringen, og årsaken til at de ikke inngår.

Beskrivelse av hvordan mengden av kommersielt avfall fra foretak/butikker som inngår i husholdningsavfall – 
vurderes, og av hvilken metode som brukes til å vurdere rent husholdningsavfall.

Beskrivelse av de viktigste problemene med feilklassifisering, underdekning og overdekning i forbindelse – 
med datainnsamlingen.

2.2.2. Målefeil

Hvilke statistiske enheter brukes på de forskjellige delene av datasettet? Hva er resultatet av vurderingen av – 
potensielle feil ved anvendelsen av statistiske enheter?

Feil ved mengdeangivelsene: Det bør angis hvordan veiing og påfølgende registrering utføres samt – 
valideringsprosedyrene som brukes til å oppdage veiingsfeil. Hva viser feilsøkingsmetodene som brukes?

Datainnsamlingsverktøyets informasjonskvalitet bør beskrives. For utvalgsundersøkelser med spørreskjema: – 
Ble spørreskjemaet validert i en fokusgruppe? For administrative data: Finnes det noe i den rapporterte 
enheten eller i selve administrasjonen som oppmuntrer til overrapportering, underrapportering eller 
etterslep?
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2.2.3. Bearbeidingsfeil

Oversikt over behandlingsprosessen mellom innsamling og utarbeiding av statistikker, herunder tiltak for å – 
oppdage og rette opp bearbeidingsfeil.

Oversikt over oppdagede behandlingsfeil, deres omfang og betydning.– 

Feil ved kodingen av avfallskategori, NACE-gruppe, håndteringstype og region. Det bør angis hvordan – 
kodingen utføres og hvilke valideringsprosedyrer som brukes til å oppdage kodefeil. Hva viser 
feilsøkingsmetodene som brukes?

Prosentandel av «husholdningsavfall» som faktisk stammer fra foretak. Hvordan vurderes denne – 
feilklassifiseringen?

2.2.4. Feil som skyldes manglende svar

Svarprosent for hovedaggregatene.– 

Beskrivelse av hvordan manglende svar behandles (manglende svar for enkeltspørsmål og fra enheter) i – 
undersøkelser.

Forventede feil som følge av manglende svar.– 

2.2.5. Feil ved modellens forutsetninger

Beskrivelse av modeller, forutsetninger knyttet til anvendelse av modellene samt forventede feil og hvordan – 
disse skal behandles.

Resultater av følsomhetsanalysen.– 

Anvendte kilder (se beskrivelsen av kilder i del I).– 

3. Aktualitet og punktlighet

Viktige datoer for innsamling av data.– 

Viktige datoer for behandling av dato (f.eks. begynnelses- og avslutningsdato for fullstendighet, koding og – 
gyldighetskontroll, dato for datavalidering og fortrolighetstiltak).

Viktige datoer for offentliggjøring (f.eks. tidspunktet for beregning og formidling av foreløpige og detaljerte – 
resultater).

 Punktligheten for datainnsending til Eurostat vil bli vurdert i samsvar med forordningen om avfallsstatistikk som 
fastsetter periodisitet og frister for datainnsending. Det skal gjøres rede for eventuelle forsinkelser, og i tillegg 
skal det framgå av rapporten hvilke tiltak som er iverksatt for å unngå framtidige forsinkelser.

4. Tilgjengelighet og klarhet

 Den nasjonale innberettende organisasjonen (se del I i kvalitetsrapporten) bør angi følgende:

hvilken politikk som skal brukes på området spredning av avfallsstatistikk,– 

hvilke metoder og verktøy som skal brukes for å opprette og forbedre statistikkenes klarhet,– 

hvilken politikk som skal brukes på området fortrolighet.– 

5. Sammenlignbarhet

For å kunne bedømme sammenlignbarheten mellom nasjonale data som utarbeides ved hjelp av forskjellige – 
metoder, må virkningen av restriksjonene med hensyn til dataenes dekning og presisjon klargjøres (basert på 
de ovennevnte punktene om nøyaktighet),

Hvordan valideres den regionale sammenlignbarheten mellom data om avfallsbehandlingsanlegg? Hvilke – 
statistiske enheter brukes? Hvordan behandles flyttbare avfallsbehandlingsanlegg?
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Sammenlignbarhet over tid: Både endringer i den foregående referanseperioden og forventede endringer – 
i den påfølgende referanseperioden skal rapporteres. Eventuelle endringer i definisjoner, dekning eller 
metoder skal angis (se del I). Det skal utarbeides en konsekvensanalyse.

6. Sammenheng

Miljøstatistikk:

Hvorvidt dataene som spres på nasjonalt plan har sammenheng med dataene som rapporteres i samsvar med – 
forordningen om avfallsstatistikk.

Det er ikke nødvendig å kommentere sammenhengen med følgende:

OECDs/Eurostats felles spørreskjema,– 

rapporteringskrav for særlige avfallstyper (kasserte kjøretøyer, avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, – 
emballasje og emballasjeavfall, avfallstransport osv.),

rapportering om integrert forebygging og begrensning av forurensning (IPPC),– 

rapportering til Det europeiske miljøvernbyrå.– 

 Kommisjonen (Eurostat) vil ta seg direkte av dette.

 Sosioøkonomisk statistikk:

 Medlemsstatene oppfordres til å kommentere sammenhengen med følgende:

handelsstatistikk,– 

miljøøkonomiske regnskap, herunder nasjonalregnskap,– 

produksjon av strukturindikatorer.– 

 Kommentarer til disse spørsmålene kan omfatte identifikasjon av forskjellene i anvendelsen av statistiske enheter 
og klassifikasjoner.

7. Byrden for oppgavegiverne

 Det bør foretas en vurdering av byrden for oppgavegiverne rent praktisk (hvor lang tid det tar å svare på 
spørsmålene) og av det faktiske antall oppgavegivere. For administrative kilder bør det foretas en vurdering av 
byrden som ytterligere spørsmål av statistiske hensyn innebærer for oppgavegiverne.

VURDERINGSKRITERIER

Kommisjonen (Eurostat) vil vurdere de innsamlede opplysningene på grunnlag av forordningen om avfallsstatistikk, og 
i henhold til følgende fem generelle kriterier:

1. Fullstendige datasett

 Fullstendighetsgraden for datasettene defineres av formatet for innsending av resultatene innenfor avfallsstatistikk 
(kommisjonsforordning (EF) nr. 782/2005 av 24. mai 2005(1)).

2. Fullstendig kvalitetsrapport

 Kvalitetsrapportens fullstendighet defineres av denne forordning.

3. Aktualitet

 Aktualiteten for datasettene og den medfølgende kvalitetsrapporten defineres av forordningen om avfallsstatistikk 
(innen 18 måneder fra utgangen av referanseåret).

(1) EUT L 131 av 25.5.2005, s. 26.



19.2.2009 Nr. 10/185EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

4. Egnet bruk av definisjoner og klassifikasjoner

 Felles bruk av definisjoner og klassifikasjoner fastsettes i håndboken om avfallsstatistikk.

5. Bruk av egnede statistiske metoder

 Forordningen om avfallsstatistikk fastsetter ingen spesifikk metode for utarbeiding av avfallsstatistikk. Håndboken 
om avfallsstatistikk inneholder veiledning om god praksis.

 Kommisjonen (Eurostat) skal, innen to måneder etter fristen for innsending av data, informere personen som er 
ansvarlig for kvaliteten på avfallsstatistikk i medlemsstaten, om resultatet av vurderingen.


