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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 285 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved rådsforordning (EØF) nr. 3037/90(3) ble det innført 
en standard for næringsgruppering innen De europeiske 
fellesskap (heretter kalt «NACE Rev. 1» eller «NACE 
Rev. 1.1»).

2) For å ta hensyn til den teknologiske utvikling og 
til strukturendringer i økonomien bør det innføres en 
ajourført standard kalt NACE Revisjon 2 (heretter kalt 
«NACE Rev. 2»).

3) En ajourført standard som NACE Rev. 2 er av avgjørende 
betydning for Kommisjonens løpende innsats for å 
modernisere produksjonen av fellesskapsstatistikk. 
Den forventes å bidra til bedre økonomisk styring 
både på fellesskapsplan og nasjonalt plan gjennom mer 
sammenlignbare og relevante opplysninger.

4) For at det indre marked skal fungere, kreves det 
statistikkstandarder som kan anvendes på innsamling, 
overføring og offentliggjøring av statistikker både på 
nasjonalt plan og på fellesskapsplan, slik at foretak, 
finansinstitusjoner, myndigheter og alle andre deltakere 
i det indre marked kan få tilgang til pålitelige og 
sammenlignbare statistiske opplysninger. For dette 
formål er det avgjørende at de forskjellige kategorier 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 393 av 30.12.2006, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2007 av 8. juni 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 48, 11.10.2007, s. 18.

(1) EUT C 79 av 1.4.2006, s. 31.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 12. oktober 2006 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 19. desember 2006.
(3) EFT L 293 av 24.10.1990, s. 1. Forordningen sist endret ved europa-

parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 
31.10.2003, s. 1.).

for gruppering av virksomhet i Fellesskapet tolkes på en 
ensartet måte i samtlige medlemsstater.

5) Pålitelige og sammenlignbare statistikker er nødvendige 
for at foretak skal kunne vurdere sin konkurranseevne, 
og er nyttige for Fellesskapets organer for å hindre 
konkurransevridning.

6) Innføringen av en revidert felles standard for 
næringsgruppering innebærer ingen forpliktelse for 
medlemsstatene til å samle inn, offentliggjøre eller 
innberette opplysninger. Bare dersom medlemsstatene 
anvender standarder for næringsgruppering som er 
knyttet til Fellesskapets standard, er det mulig å få fram 
sammenhengende opplysninger som har den pålitelighet, 
tilgjengelighet, fleksibilitet og det detaljnivå som kreves 
for forvaltningen av det indre marked.

7) For å kunne oppfylle nasjonale krav bør det legges til rette 
for at medlemsstatenes standard for næringsgruppering 
skal kunne innføre ytterligere kategorier som bygger på 
Fellesskapets statistiske næringsgruppering.

8) For at økonomiske statistikker skal kunne sammenlignes 
internasjonalt, må medlemsstatene og Fellesskapets 
organer benytte standarder for næringsgruppering som 
er direkte knyttet til De forente nasjoners internasjonale 
standard for næringsgruppering for alle økonomiske 
områder (ISIC) Rev. 4, som vedtatt av De forente 
nasjoners statistiske kontor.

9) Bruken av standarden for næringsgruppering i Fellesskapet 
forutsetter at Kommisjonen får bistand fra Komiteen for 
statistikkprogrammet, nedsatt ved rådsbeslutning 89/382/
EØF, Euratom(4), særlig med hensyn til utredning av 
problemer som følge av gjennomføringen av NACE 
Rev. 2, for å sikre en samordnet overgang fra NACE 
Rev. 1 til NACE Rev. 2 og for å legge til rette for 
framtidige endringer av NACE Rev. 2.

(4) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.
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10) Ved rådsforordning (EØF) nr. 2186/93(1) ble det innført en 
felles ramme for opprettelse av statistiske foretaksregistre 
med harmoniserte definisjoner, kjennetegn, virkeområder 
og framgangsmåter for ajourføring.

11) Innføringen av en revidert standard for næringsgruppering 
gjør det nødvendig å endre flere spesifikke henvisninger 
til NACE Rev. 1 samt en rekke relevante rettsakter. 
Følgende rettsakter må derfor endres: rådsforordning 
(EØF) nr. 3037/90 av 9. oktober 1990 om statistisk 
klassifisering av økonomisk virksomhet innen De 
europeiske fellesskap(2), rådsforordning (EF, Euratom) 
nr. 58/97 av 20. desember 1996 om statistikk over 
foretaksstrukturer(3), rådsforordning (EF) nr. 1165/98 av 
19. mai 1998 om konjunkturstatistikk(4), rådsforordning 
(EF) nr. 1172/98 av 25. mai 1998 om statistiske oppgaver 
over godstransport på vei(5), rådsforordning (EF) 
nr. 530/1999 av 9. mars 1999 om statistikk over strukturen 
i lønn og arbeidskraftkostnader(6), europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 2150/2002 av 25. november 
2002 om avfallsstatistikk(7), europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 450/2003 av 27. februar 2003 
om arbeidskraftkostnadsindeksen(8), europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 48/2004 av 5. desember 
2003 om utarbeiding av årlige fellesskapsstatistikker 
over stålindustrien for referanseårene 2003-2009(9), 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 
av 21. april 2004 om fellesskapsstatistikk over 
informasjonssamfunnet(10) og europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1552/2005 av 7. september 2005 
om statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak(11).

12) Før overgang til NACE Rev. 2 må en rekke 
fellesskapsrettsakter endres i samsvar med de 
framgangsmåter som gjelder for den respektive rettsakt: 
rådsforordning (EF) nr. 2223/96 av 25. juni 1996 om 
det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i  
 

(1) EFT L 196 av 5.8.1993, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003.

(2) EFT L 374 av 31.12.1991, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003.

(3) EFT L 14 av 17.1.1997, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003.

(4) EFT L 162 av 5.6.1998, p. 1. Forordningen sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1503/2006 (EUT L 281 av 12.10.2006, s. 15).

(5) EFT L 163 av 6.6.1998, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003.

(6) EFT L 63 av 12.3.1999, s. 6. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003.

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

(8) EUT L 69 av 13.3.2003, s. 1.
(9) EUT L 7 av 13.1.2004, s. 1.
(10) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 49.
(11) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 1.

Fellesskapet(12), europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 138/2004 av 5. desember 2003 om landbruksregnskaper 
i Fellesskapet(13) og europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 184/2005 av 12. januar 2005 om Fellesskapets 
statistikk for betalingsbalanse, internasjonal handel med 
tjenester og direkte investering i/fra utlandet(14).

13) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne 
forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(15).

14) Kommisjonen bør særlig få myndighet til å endre eller 
utfylle NACE Rev. 2 for å kunne ta hensyn til den 
teknologiske eller økonomiske utvikling, eller for å 
kunne avstemme standarden med andre standarder for 
økonomisk statistikk og samfunnsstatistikk. Ettersom 
disse tiltakene er allmenne og har som formål å endre 
ikke-grunnleggene bestemmelser i denne forordning eller 
å utfylle den med nye ikke-grunnleggende bestemmelser, 
bør de vedtas i samsvar med framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i 
beslutning 1999/468/EF.

15) Ettersom målet med denne forordning, som er å fastsette 
felles statistikkstandarder som gjør det mulig å utarbeide 
harmoniserte opplysninger, ikke kan nås i tilstrekkelig 
grad av medlemsstatene og derfor bedre kan nås på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet vedta tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 
5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det 
som er nødvendig for å nå disse målene.

16) Komiteen for statistikkprogrammet er blitt rådspurt —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

AVSNITT I

ALMINNELIGE	BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1.	 Ved denne forordning innføres en felles standard for 
næringsgruppering innen De europeiske fellesskap, heretter 
kalt «NACE Rev. 2». Denne standarden skal sikre at 
Fellesskapets standarder svarer til den økonomiske realitet 
og gi bedre sammenlignbarhet mellom nasjonale standarder, 

(12) EFT L 310 av 30.11.1996, s. 1. Forordningen sist endret ved europa-
parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1267/2003 (EUT L 180 av 
18.7.2003, s. 1).

(13) EUT L 33 av 5.2.2004, s. 1. Forordningen endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 909/2006 (EUT L 168 av 21.6.2006, s. 14).

(14) EUT L 35 av 8.2.2005, s. 23. Forordningen endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 602/2006 (EUT L 106 av 19.4.2006, s. 10).

(15) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen endret ved beslutning 
2006/512/EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11).



15.7.2010 Nr. 38/201EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

fellesskapsstandarder og internasjonale standarder og dermed 
mellom nasjonale statistikker, fellesskapsstatistikker og 
internasjonale statistikker.

2. Denne forordning får bare anvendelse når standarden 
benyttes til statistiske formål.

Artikkel 2

NACE Rev. 2

1. NACE Rev. 2 skal omfatte

a) et første nivå som består av posisjoner angitt ved en 
bokstavkode (næringshovedområder),

b) et andre nivå som består av posisjoner angitt ved en 
tosifret tallkode (næringer),

c) et tredje nivå som består av posisjoner angitt ved en 
tresifret tallkode (næringshovedgrupper), og

d) et fjerde nivå som består av posisjoner angitt ved en 
firesifret tallkode (næringsgrupper).

2. NACE Rev. 2 er fastsatt i vedlegg I.

Artikkel 3

Anvendelse av NACE Rev. 2

Kommisjonen skal anvende NACE Rev. 2 på alle statistikker 
som er inndelt etter økonomisk virksomhet.

Artikkel 4

Nasjonale standarder for økonomisk virksomhet

1.	 Medlemsstatenes statistikk inndelt etter økonomisk 
virksomhet skal utarbeides ved hjelp av NACE Rev. 2 eller en 
nasjonal standard som er avledet av denne.

2. Den nasjonale standarden kan inneholde ytterligere 
posisjoner og nivåer, og andre koder kan benyttes. Bortsett 
fra det høyeste nivået skal hvert enkelt nivå bestå av enten de 
samme posisjoner som tilsvarende nivå i NACE Rev. 2, eller 
av posisjoner som er en nøyaktig underinndeling av dette.

3. Før offentliggjøring skal medlemsstatene oversende 
utkastene som fastsetter eller endrer deres nasjonale standarder, 
til Kommisjonen for godkjenning. Kommisjonen skal innen en 
frist på to måneder kontrollere at disse utkastene er i samsvar 
med nr. 2. Den nasjonale standarden godkjent av Kommisjonen 
skal oversendes de andre medlemsstatene til orientering. 
Medlemsstatenes nasjonale standarder skal inneholde en 
sammenligningstabell mellom den nasjonale standarden og 
NACE Rev. 2.

4. Dersom det er manglende samsvar mellom visse 
posisjoner i NACE Rev. 2 og den nasjonale næringsgruppering, 
kan Kommisjonen gi en medlemsstat tillatelse til å slå sammen 
posisjoner i NACE Rev. 2 innenfor en bestemt sektor.

For å oppnå en slik tillatelse må vedkommende medlemsstat 
legge fram alle de nødvendige opplysninger for Kommisjonen, 

slik at den kan ta stilling til anmodningen. Kommisjonen skal 
treffe sin beslutning innen en frist på tre måneder.

Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 2 skal imidlertid en slik 
tillatelse ikke gi vedkommende medlemsstat rett til å foreta 
en underinndeling av de sammenslåtte posisjonene på en måte 
som er forskjellig fra inndelingen i NACE Rev. 2.

5. Sammen med vedkommende medlemsstat skal 
Kommisjonen jevnlig gjennomgå tillatelsene gitt i henhold til 
nr. 4 for å fastslå om de fremdeles er berettiget.

Artikkel 5

Kommisjonens oppgaver

I samarbeid med medlemsstatene skal Kommisjonen sikre at 
NACE Rev. 2 formidles, vedlikeholdes og fremmes, særlig 
ved å

a) utarbeide, ajourføre og offentliggjøre forklaringer til 
NACE Rev. 2,

b) utarbeide og offentliggjøre retningslinjer for gruppering av 
statistiske enheter i samsvar med NACE Rev. 2,

c) offentliggjøre sammenligningstabeller mellom NACE 
Rev. 1.1 og NACE Rev. 2 og mellom NACE Rev. 2 og 
NACE Rev. 1.1, og

d) arbeide for å forbedre samsvar med andre standarder for 
samfunnsstatistikk og økonomisk statistikk.

Artikkel 6

Gjennomføringstiltak

1.	 Følgende tiltak for gjennomføring av NACE Rev. 2 skal 
vedtas i samsvar med framgangsmåten med forskriftskomité 
nevnt i artikkel 7 nr. 2:

a) beslutninger som kreves for å behandle problemer som 
oppstår ved gjennomføringen av NACE Rev. 2, herunder 
inndeling av økonomisk virksomhet etter bestemte 
næringsgrupper, og

b) tekniske tiltak som sikrer en fullt ut samordnet overgang 
fra NACE Rev. 1.1 til NACE Rev. 2, særlig med hensyn 
til spørsmål knyttet til brudd i tidsserier, herunder 
dobbeltrapportering og tilbakeregning av tidsserier.

2. Tiltak knyttet til NACE Rev. 2 med sikte på endring 
eller utfylling av ikke-grunnleggende bestemmelser i denne 
forordning skal vedtas i samsvar med framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 7 nr. 3, for å

a) ta hensyn til den teknologiske eller økonomiske utvikling, 
eller

b) avstemme NACE Rev. 2 med andre standarder for 
økonomisk statistikk og samfunnsstatistikk.

3. Det skal legges vekt på prinsippet om at fordelene 
ved en ajourføring av NACE Rev. 2 må være større enn 
omkostningene, og på prinsippet om at tilleggskostnader og 
-byrder skal ligge innenfor en rimelig grense.
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Artikkel 7

Komité

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

2. Når det vises til dette nummer, får framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 5 og 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, 
samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens 
artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3. Når det vises til dette nummer, får framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 5a nr. 1-4 og artikkel 7 i beslutning 1999/468/
EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene 
i beslutningens artikkel 8.

Artikkel 8

Gjennomføring av NACE Rev. 2

1. Statistiske enheter nevnt i foretaksregistre etablert i 
samsvar med forordning (EØF) nr. 2186/93 skal inndeles i 
samsvar med NACE Rev. 2.

2. Statistikker som omhandler økonomisk virksomhet fra og 
med 1. januar 2008, skal i henhold til artikkel 4 utarbeides av 
medlemsstatene ved hjelp av NACE Rev. 2 eller en nasjonal 
standard som bygger på denne.

3. Som unntak fra nr. 2 skal konjunkturstatistikk i henhold til 
forordning (EF) nr. 1165/98 og arbeidskraftkostnadsindeksen i 
henhold til forordning (EF) nr. 450/2003 utarbeides ved hjelp 
av NACE Rev. 2 fra 1. januar 2009.

4. Bestemmelsen i nr. 2 får ikke anvendelse på utarbeidelsen 
av følgende statistikker:

a) nasjonalregnskapsstatistikk i henhold til forordning (EF) 
nr. 2223/96,

b) landbruksregnskaper i henhold til forordning (EF) 
nr. 138/2004 og

c) statistikk for betalingsbalanse, internasjonal handel med 
tjenester og direkte investering i/fra utlandet i henhold til 
forordning (EF) nr. 184/2005.

AVSNITT II

ENDRINGER	AV	BERØRTE	RETTSAKTER

Artikkel 9

Endringer av forordning (EØF) nr. 3037/90

I forordning (EØF) nr. 3037/90 oppheves artikkel 3, 10 og 12.

Artikkel 10

Endringer av forordning (EØF) nr. 3924/91

I forordning (EØF) nr. 3924/91 gjøres følgende endringer:

1. «NACE Rev. 1» erstattes med «NACE Rev. 2» gjennom 
hele teksten.

2.  Artikkel 2 nr. 1 skal lyde:

«1.  Undersøkelsen nevnt i artikkel 1 skal omfatte 
virksomheten oppført i næringshovedområde B og C 
i standard for næringsgruppering innen De europeiske 
fellesskap (NACE Rev. 2).»

Artikkel 11

Endringer av forordning (EF, Euratom) nr. 58/97

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

1. «NACE Rev. 1» erstattes med «NACE Rev. 2» gjennom 
hele teksten og i vedleggene, unntatt i vedlegg 1 
avsnitt 10 «Rapporter og forundersøkelser», vedlegg 3 
avsnitt 5 «Første referanseår» og vedlegg 3 avsnitt 9 
«Rapporter og forundersøkelser»,	 der henvisningen til 
«NACE Rev. 1» beholdes.

2.  Artikkel 3 nr. 1 skal lyde:

«1.  Denne forordning skal dekke all markedsøkonomisk 
virksomhet under næringshovedområde B-N og P-S i 
standarden for næringsgruppering innen De europeiske 
fellesskap (NACE Rev. 2).»

3.  Vedleggene endres i samsvar med vedlegg II til denne 
forordning.

Artikkel 12

Endring av forordning (EF) nr. 1165/98

I forordning (EF) nr. 1165/98 gjøres følgende endringer:

1.  Artikkel 2 nr. 1 skal lyde:

«1.  Denne forordning får anvendelse på all 
markedsøkonomisk virksomhet under næringshoved-
område B-N og P-S i standard for næringsgruppering 
innen De europeiske fellesskap (NACE Rev. 2).».

2.  I artikkel 17 skal ny bokstav k) og l) lyde:

«k)  det første basisåret som skal anvendes for tidsseriene 
i NACE Rev. 2,

l) for tidsserier før 2009, som skal oversendes i 
samsvar med NACE Rev. 2, detaljnivået, formen, 
den første referanseperioden og referanseperioden.»

3.  Vedleggene endres i samsvar med vedlegg II til denne 
forordning.
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Artikkel 13

Endring av forordning (EF) nr. 1172/98

I forordning (EF) nr. 1172/98 erstattes «NACE Rev. 1» og 
«NACE Rev. 1.1» med «NACE Rev. 2» gjennom hele teksten 
og i vedleggene.

Artikkel 14

Endring av forordning (EF) nr. 530/1999

I forordning (EF) nr. 530/1999 gjøres følgende endringer:

1. «NACE Rev. 1» erstattes med «NACE Rev. 2» gjennom 
hele teksten.

2.  I artikkel 3

a) skal nr. 1 lyde:

«1.  Statistikkene skal omfatte all økonomisk 
virksomhet definert under næringshoved-
område B (Bergverksdrift og utvinning), C 
(Industri), D (Elektrisitets-, gass-, damp- og 
varmtvannsforsyning), E (Vannforsyning, 
avløps- og renovasjonsvirksomhet), F (Bygge- og 
anleggsvirksomhet), G (Varehandel, reparasjon 
av motorvogner), H (Transport og lagring), 
I (Overnattings- og serveringsvirksomhet), J 
(Informasjon og kommunikasjon), K (Finansierings- 
og forsikringsvirksomhet), L (Omsetning og drift av 
fast eiendom), M (Faglig, vitenskapelig og teknisk 
tjenesteyting), N (Forretningsmessig tjenesteyting), 
P (Undervisning), Q (Helse- og sosialtjenester), 
R (Kulturell virksomhet, underholdning og 
fritidsaktiviteter) og S (Annen tjenesteyting) i 
standard for næringsgruppering innen De europeiske 
fellesskap (NACE Rev. 2).»,

b) oppheves nr. 2.

Artikkel 15

Endring av forordning (EF) nr. 2150/2002

I forordning (EF) nr. 2150/2002 gjøres følgende endringer:

1. «NACE Rev. 1» og «NACE Rev. 1.1» erstattes med 
«NACE Rev. 2» gjennom hele teksten og i vedleggene.

2.  Vedlegg I til forordning (EF) nr. 2150/2002 endres i 
samsvar med vedlegg IV til denne forordning.

Artikkel 16

Endring av forordning (EF) nr. 450/2003

I forordning (EF) nr. 450/2003 gjøres følgende endringer:

1. «NACE Rev. 1» erstattes med «NACE Rev. 2» gjennom 
hele teksten.

2.  Artikkel 3 skal lyde:

 «Artikkel 3

	 Virkeområde

1. Denne forordning får anvendelse på all virksomhet 
definert under næringshovedområde B-S i NACE Rev. 2.

2. Spørsmålet om forordningens virkeområde 
skal omfatte økonomisk virksomhet definert under 
næringshovedområde O-S i NACE Rev. 2, skal avgjøres 
i samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 12 
nr. 2, idet det tas hensyn til forundersøkelsene nevnt i 
artikkel 10.».

3.  Artikkel 5 skal lyde:

«Artikkel 5

Hyppighet	og	data	fra	tidligere	perioder

1. Dataene for arbeidskraftkostnadsindeksen skal første 
gang utarbeides i samsvar med NACE Rev. 2 for første 
kvartal 2009 og deretter for hvert kvartal (som slutter 
31. mars, 30. juni, 30. september og 31. desember hvert år).

2. Dataene fra tidligere perioder som dekker perioden 
fra første kvartal 2000 til fjerde kvartal 2008, skal stilles 
til rådighet av medlemsstatene. Data fra tidligere perioder 
skal framskaffes for hvert av næringshovedområdene B-N 
i NACE Rev. 2 og for arbeidskraftkostnadspostene nevnt i 
artikkel 4 nr. 1.»

4.  Artikkel 6 nr. 3 skal lyde:

«3.  Dataene fra tidligere perioder nevnt i artikkel 5 skal 
oversendes til Kommisjonen (Eurostat) samtidig med 
arbeidskraftkostnadsindeksen for første kvartal 2009.».

5.  I artikkel 11 skal bokstav c) lyde:

«c)   spørsmålet om å ta med næringshovedområde O-S 
i NACE Rev. 2 (artikkel 3),».

Artikkel 17

Endring av forordning (EF) nr. 48/2004

I forordning (EF) nr. 48/2004 skal artikkel 3 første ledd lyde:

«Denne forordning skal omfatte data om stålindustrien, 
som defineres som næringshovedgruppe 24.1 i standard for 
næringsgruppering innen De europeiske fellesskap (NACE 
Rev. 2).»

Artikkel 18

Endring av forordning (EF) nr. 808/2004

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 808/2004 endres i samsvar 
med vedlegg V til denne forordning.
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Artikkel 19

Endring av forordning (EF) nr. 1552/2005

I forordning (EF) nr. 1552/2005 gjøres følgende endringer:

1. «NACE Rev. 1.1» erstattes med «NACE Rev. 2» gjennom 
hele teksten.

2.  Artikkel 2 nr. 2 oppheves.

3.  Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

Statistikkenes	virkeområde

Statistikkene over yrkesrettet opplæring i foretak skal 
dekke minst all økonomisk virksomhet definert under 
næringshovedområde B-N og R-S i NACE Rev. 2.».

AVSNITT III

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 20

Overgangsbestemmelser

I henhold til kravene i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 
skal medlemsstatene oversende til Kommisjonen (Eurostat) 

statistikk over foretaksstrukturer for kalenderåret 2008 i 
samsvar med både NACE Rev. 1.1 og NACE Rev. 2.

For hvert av vedleggene til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 
skal listen over kjennetegn samt de påkrevde fordelinger som 
skal oversendes i samsvar med NACE Rev. 1.1, fastsettes i 
samsvar med framgangsmåten i artikkel 13 i nevnte forordning.

Artikkel 21

Ikrafttredelse

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2008.

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

Utferdiget i Brussel, 20. desember 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES J. KORKEAOJA

 President Formann
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VEDLEGG I

NACE	REV.	2

 MISSING TEXT * inngår i:

Næring Nærings-
hovedgruppe

Nærings-
gruppe

ISIC  
Rev. 4

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE A — JORDBRUK, SKOGBRUK 
OG FISKE

01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell
01.1 Dyrking av ettårige vekster

01.11 Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster 0111
01.12 Dyrking av ris 0112
01.13 Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster 0113
01.14 Dyrking av sukkerrør 0114
01.15 Dyrking av tobakk 0115
01.16 Dyrking av fibervekster 0116
01.19 Dyrking av ettårige vekster ellers 0119

01.2 Dyrking av flerårige vekster
01.21 Dyrking av druer 0121
01.22 Dyrking av tropiske og subtropiske frukter 0122
01.23 Dyrking av sitrusfrukter 0123
01.24 Dyrking av kjernefrukter og steinfrukter 0124
01.25 Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt 

nøtter
0125

01.26 Dyrking av oljeholdige frukter 0126
01.27 Dyrking av vekster for produksjon av drikkevarer 0127
01.28 Dyrking av krydder og aromatiske, medisinske og farmasøytiske 

vekster
0128

01.29 Dyrking av flerårige vekster ellers 0129
01.3 Planteformering

01.30 Planteformering 0130
01.4 Husdyrhold

01.41 Melkeproduksjon på storfe 0141*
01.42 Oppdrett av annet storfe 0141*
01.43 Oppdrett av hester og andre dyr av hestefamilien 0142
01.44 Oppdrett av kameler og andre kameldyr 0143
01.45 Saue- og geitehold 0144
01.46 Svinehold 0145
01.47 Fjørfehold 0146
01.49 Husdyrhold ellers 0149

01.5 Kombinert husdyrhold og planteproduksjon
01.50 Kombinert husdyrhold og planteproduksjon 0150

01.6 Tjenester tilknyttet jordbruk og etterbehandling av vekster etter 
innhøsting

01.61 Tjenester tilknyttet planteproduksjon 0161
01.62 Tjenester tilknyttet husdyrhold 0162
01.63 Etterbehandling av vekster etter innhøsting 0163
01.64 Behandling av såfrø 0164

01.7 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell
01.70 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell 0170

02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk
02.1 Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter

02.10 Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter 0210
02.2 Avvirkning

02.20 Avvirkning 0220
02.3 Innsamling av viltvoksende produkter av annet enn tre

02.30 Innsamling av viltvoksende produkter av annet enn tre 0230
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02.4 Tjenester tilknyttet skogbruk
02.40 Tjenester tilknyttet skogbruk 0240

03 Fiske, fangst og akvakultur
03.1 Fiske og fangst

03.11 Hav- og kystfiske og fangst 0311
03.12 Ferskvannsfiske 0312

03.2 Akvakultur og klekkerier
03.21 Hav- og kystbasert akvakultur 0321
03.22 Ferskvannsbasert akvakultur 0322

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE B — BERGVERKSDRIFT OG 
UTVINNING

05 Bryting av steinkull og brunkull
05.1 Bryting av steinkull

05.10 Bryting av steinkull 0510
05.2 Bryting av brunkull

05.20 Bryting av brunkull 0520
06 Utvinning av råolje og naturgass

06.1 Utvinning av råolje
06.10 Utvinning av råolje 0610

06.2 Utvinning av naturgass
06.20 Utvinning av naturgass 0620

07 Bryting av metallholdig malm
07.1 Bryting av jernmalm

07.10 Bryting av jernmalm 0710
07.2 Bryting av ikke-jernholdig malm

07.21 Bryting av uran- og thoriummalm 0721
07.29 Bryting av ikke-jernholdig malm ellers 0729

08 Bryting og bergverksdrift ellers
08.1 Bryting av stein, utvinning av sand og leire

08.11 Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet, kalkstein, gips, 
kritt og skifer

0810*

08.12 Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin 0810*
08.9 Annen bryting og utvinning

08.91 Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselsmineraler 0891
08.92 Stikking av torv 0892
08.93 Utvinning av salt 0893
08.99 Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet sted 0899

09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift og utvinning
09.1 Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass

09.10 Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 0910
09.9 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift

09.90 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 0990
NÆRINGSHOVEDOMRÅDE C — INDUSTRI

10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler
10.1 Produksjon, bearbeiding og konservering av kjøtt og kjøttvarer

10.11 Bearbeiding og konservering av kjøtt 1010*
10.12 Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt 1010*
10.13 Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 1010*

10.2 Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr
10.20 Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr 1020

10.3 Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker
10.31 Bearbeiding og konservering av poteter 1030*
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10.32 Produksjon av juice av frukt og grønnsaker 1030*

10.39 Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers 1030*

10.4 Produksjon av vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer

10.41 Produksjon av oljer og fettstoffer 1040*

10.42 Produksjon av margarin og lignende spiselige fettstoffer 1040*

10.5 Produksjon av meierivarer og iskrem

10.51 Produksjon av meierivarer 1050*

10.52 Produksjon av iskrem 1050*

10.6 Produksjon av kornvarer, stivelse og stivelsesprodukter

10.61 Produksjon av kornvarer 1061

10.62 Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter 1062

10.7 Produksjon av bakeri- og pastavarer

10.71 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 1071*

10.72 Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte konditorvarer 1071*

10.73 Produksjon av makaroni, nudler, couscous og lignende 
pastavarer

1074

10.8 Produksjon av andre næringsmidler

10.81 Produksjon av sukker 1072

10.82 Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer 1073

10.83 Bearbeiding av te og kaffe 1079*

10.84 Produksjon av smakstilsetningsstoffer og krydderier 1079*

10.85 Produksjon av ferdigmat 1075

10.86 Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat 1079*

10.89 Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted 1079*

10.9 Produksjon av fôrvarer

10.91 Produksjon av fôrvarer til husdyrhold 1080*

10.92 Produksjon av fôrvarer til kjæledyr 1080*

11 Produksjon av drikkevarer

11.0 Produksjon av drikkevarer

11.01 Destillering, rektifisering og blanding av sprit 1101

11.02 Produksjon av vin 1102*

11.03 Produksjon av sider og annen fruktvin 1102*

11.04 Produksjon av andre ikke-destillerte gjærede drikkevarer 1102*

11.05 Produksjon av øl 1103*

11.06 Produksjon av malt 1103*

11.07 Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet vann på 
flaske

1104

12 Produksjon av tobakksvarer

12.0 Produksjon av tobakksvarer

12.00 Produksjon av tobakksvarer 1200

13 Produksjon av tekstiler

13.1 Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer

13.10 Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer 1311

13.2 Veving av tekstiler

13.20 Veving av tekstiler 1312

13.3 Etterbehandling av tekstiler

13.30 Etterbehandling av tekstiler 1313

13.9 Produksjon av andre tekstiler

13.91 Produksjon av stoffer av trikotasje 1391

13.92 Produksjon av tekstilvarer, unntatt klær 1392

13.93 Produksjon av gulvtepper, -matter og -ryer 1393
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13.94 Produksjon av tauverk og nett 1394
13.95 Produksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, unntatt klær 1399*
13.96 Produksjon av tekstiler til teknisk og industriell bruk 1399*
13.99 Produksjon av tekstiler ikke nevnt annet sted 1399*

14 Produksjon av klær
14.1 Produksjon av klær, unntatt pelsvarer

14.11 Produksjon av klær av lær 1410*
14.12 Produksjon av arbeidstøy 1410*
14.13 Produksjon av annet yttertøy 1410*
14.14 Produksjon av undertøy og innertøy 1410*
14.19 Produksjon av klær og tilbehør ellers 1410*

14.2 Produksjon av pelsvarer
14.20 Produksjon av pelsvarer 1420

14.3 Produksjon av klær av trikotasje
14.31 Produksjon av strømpevarer 1430*
14.39 Produksjon av andre klær av trikotasje 1430*

15 Produksjon av lær og lærvarer
15.1 Beredning av lær, produksjon av reiseeffekter og 

salmakerartikler og beredning og farging av pelsskinn
15.11 Beredning av lær, og beredning og farging av pelsskinn 1511
15.12 Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler 1512

15.2 Produksjon av skotøy
15.20 Produksjon av skotøy 1520

16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og 
flettematerialer, unntatt møbler

16.1 Saging, høvling og impregnering av tre
16.10 Saging, høvling og impregnering av tre 1610

16.2 Produksjon av varer av tre, kork, strå og flettematerialer
16.21 Produksjon av finerplater og andre bygnings- og møbelplater av 

tre
1621

16.22 Produksjon av sammensatte parkettstaver 1622*
16.23 Produksjon av andre bygningsartikler 1622*
16.24 Produksjon av treemballasje 1623
16.29 Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og 

flettematerialer
1629

17 Produksjon av papir og papirvarer
17.1 Produksjon av papirmasse, papir og papp

17.11 Produksjon av papirmasse 1701*
17.12 Produksjon av papir og papp 1701*

17.2 Produksjon av varer av papir og papp
17.21 Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og papp 1702
17.22 Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalettartikler av papir 1709*
17.23 Produksjon av kontorartikler av papir 1709*
17.24 Produksjon av tapeter 1709*
17.29 Produksjon av varer av papir og papp ellers 1709*

18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak
18.1 Trykking og tjenester tilknyttet trykking

18.11 Trykking av aviser 1811*
18.12 Trykking ellers 1811*
18.13 Ferdiggjøring før trykking og publisering 1812*
18.14 Bokbinding og tilknyttede tjenester 1812*

18.2 Reproduksjon av innspilte opptak
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18.20 Reproduksjon av innspilte opptak 1820

19 Produksjon av kull og raffinerte petroleumsprodukter

19.1 Produksjon av kullprodukter
19.10 Produksjon av kullprodukter 1910

19.2 Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter
19.20 Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter 1920

20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter
20.1 Produksjon av kjemiske råvarer, gjødsel og nitrogenforbindelser, 

basisplast og syntetisk gummi
20.11 Produksjon av industrigasser 2011*
20.12 Produksjon av fargestoffer og pigmenter 2011*
20.13 Produksjon av andre uorganiske kjemikalier 2011*
20.14 Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer 2011*
20.15 Produksjon av gjødsel, nitrogenforbindelser og vekstjord 2012
20.16 Produksjon av basisplast 2013*
20.17 Produksjon av syntetisk gummi 2013*

20.2 Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre 
landbrukskjemiske produkter

20.20 Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre 
landbrukskjemiske produkter

2021

20.3 Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler
20.30 Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler 2022

20.4 Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler, 
parfyme og toalettartikler

20.41 Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler 2023*
20.42 Produksjon av parfyme og toalettartikler 2023*

20.5 Produksjon av andre kjemiske produkter
20.51 Produksjon av eksplosiver 2029*
20.52 Produksjon av lim 2029*
20.53 Produksjon av eteriske oljer 2029*
20.59 Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt annet sted 2029*

20.6 Produksjon av kunstfibrer
20.60 Produksjon av kunstfibrer 2030

21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater
21.1 Produksjon av farmasøytiske råvarer

21.10 Produksjon av farmasøytiske råvarer 2100*
21.2 Produksjon av farmasøytiske preparater

21.20 Produksjon av farmasøytiske preparater 2100*
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter

22.1 Produksjon av gummiprodukter
22.11 Produksjon av gummidekk og slanger til gummidekk, og 

regummiering og vulkanisering av gummidekk
2211

22.19 Produksjon av gummiprodukter ellers 2219
22.2 Produksjon av plastprodukter

22.21 Produksjon av halvfabrikater av plast 2220*
22.22 Produksjon av plastemballasje 2220*
22.23 Produksjon av byggevarer av plast 2220*
22.29 Produksjon av plastprodukter ellers 2220*

23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 
23.1 Produksjon av glass og glassprodukter

23.11 Produksjon av planglass 2310*
23.12 Bearbeiding av planglass 2310*
23.13 Produksjon av emballasje og husholdningsartikler av glass og 

krystall
2310*

23.14 Produksjon av glassfibrer 2310*
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23.19 Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer 2310*
23.2 Produksjon av ildfaste produkter

23.20 Produksjon av ildfaste produkter 2391
23.3 Produksjon av byggevarer av brent leire

23.31 Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser 2392*
23.32 Produksjon av murstein, teglstein og andre byggevarer av brent 

leire
2392*

23.4 Produksjon av andre porselensprodukter og keramiske produkter
23.41 Produksjon av keramiske husholdningsartikler og 

dekorasjonsgjenstander
2393*

23.42 Produksjon av sanitærutstyr av keramisk materiale 2393*
23.43 Produksjon av isolatorer og isoleringsdeler av keramisk 

materiale
2393*

23.44 Produksjon av andre keramiske produkter for teknisk bruk 2393*
23.49 Produksjon av andre keramiske produkter 2393*

23.5 Produksjon av sement, kalk og gips
23.51 Produksjon av sement 2394*
23.52 Produksjon av kalk og gips 2394*

23.6 Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter
23.61 Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet 2395*
23.62 Produksjon av gipsprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet 2395*
23.63 Produksjon av ferdigblandet betong 2395*
23.64 Produksjon av mørtel 2395*
23.65 Produksjon av fibersement 2395*
23.69 Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter ellers 2395*

23.7 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein
23.70 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein 2396

23.9 Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt 
annet sted

23.91 Produksjon av slipestoffer 2399*
23.99 Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt 

annet sted
2399*

24 Produksjon av metaller
24.1 Produksjon av jern og stål, samt ferrolegeringer

24.10 Produksjon av jern og stål, samt ferrolegeringer 2410*
24.2 Produksjon av andre rør og rørdeler av stål

24.20 Produksjon av andre rør og rørdeler av stål 2410*
24.3 Annen bearbeiding av jern og stål

24.31 Kaldtrekking av stenger og profiler 2410*
24.32 Kaldvalsing av bånd 2410*
24.33 Kaldvalsing og pressing av profilerte plater og profiler 2410*
24.34 Kaldtrekking av tråd 2410*

24.4 Produksjon av ikke-jernholdige metaller
24.41 Produksjon av edelmetaller 2420*
24.42 Produksjon av aluminium 2420*
24.43 Produksjon av bly, sink og tinn 2420*
24.44 Produksjon av kobber 2420*
24.45 Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers 2420*
24.46 Produksjon av kjernebrensel 2420*

24.5 Støping av metaller
24.51 Støping av jern 2431*
24.52 Støping av stål 2431*
24.53 Støping av lettmetaller 2432*
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24.54 Støping av andre ikke-jernholdige metaller 2432*

25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr

25.1 Produksjon av metallkonstruksjoner

25.11 Produksjon av metallkonstruksjoner og deler 2511*

25.12 Produksjon av dører og vinduer av metall 2511*

25.2 Produksjon av tanker, cisterner og andre beholdere av metall

25.21 Produksjon av radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg 2512*

25.29 Produksjon av andre tanker, cisterner og beholdere av metall 2512*

25.3 Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg

25.30 Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg 2513

25.4 Produksjon av våpen og ammunisjon

25.40 Produksjon av våpen og ammunisjon 2520

25.5 Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi

25.50 Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi 2591

25.6 Overflatebehandling og bearbeiding av metaller

25.61 Overflatebehandling av metaller 2592*

25.62 Bearbeiding av metaller 2592*

25.7 Produksjon av kjøkkenredskaper, skjære- og klipperedskaper, 
håndverktøy og andre jernvarer

25.71 Produksjon av kjøkkenredskaper, skjære- og klipperedskaper 2593*

25.72 Produksjon av låser og beslag 2593*

25.73 Produksjon av håndverktøy 2593*

25.9 Produksjon av andre metallvarer

25.91 Produksjon av stålfat og lignende beholdere av jern og stål 2599*

25.92 Produksjon av emballasje av lettmetall 2599*

25.93 Produksjon av varer av metalltråd, kjetting og fjærer 2599*

25.94 Produksjon av bolter og skruer 2599*

25.99 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 2599*

26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske 
produkter

26.1 Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort

26.11 Produksjon av elektroniske komponenter 2610*

26.12 Produksjon av kretskort 2610*

26.2 Produksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr

26.20 Produksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr 2620

26.3 Produksjon av kommunikasjonsutstyr

26.30 Produksjon av kommunikasjonsutstyr 2630

26.4 Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk

26.40 Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk 2640

26.5 Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter, og 
klokker og ur

26.51 Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter 2651

26.52 Produksjon av klokker og ur 2652

26.6 Produksjon av strålingsutstyr, elektromedisinsk og 
elektroterapeutisk utstyr

26.60 Produksjon av strålingsutstyr, elektromedisinsk og 
elektroterapeutisk utstyr

2660

26.7 Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr
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26.70 Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr 2670
26.8 Produksjon av magnetiske og optiske medier

26.80 Produksjon av magnetiske og optiske medier 2680
27 Produksjon av elektrisk utstyr

27.1 Produksjon av elektromotorer, generatorer, transformatorer og 
elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler

27.11 Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer 2710*
27.12 Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler 2710*

27.2 Produksjon av batterier og akkumulatorer
27.20 Produksjon av batterier og akkumulatorer 2720

27.3 Produksjon av ledninger og ledningsmateriell
27.31 Produksjon av optiske fiberkabler 2731
27.32 Produksjon av andre elektroniske og elektriske ledninger og 

kabler
2732

27.33 Produksjon av ledningsmateriell 2733
27.4 Produksjon av belysningsutstyr

27.40 Produksjon av belysningsutstyr 2740
27.5 Produksjon av husholdningsmaskiner og -apparater

27.51 Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner og -apparater 2750*
27.52 Produksjon av ikke-elektriske husholdningsmaskiner og 

-apparater
2750*

27.9 Produksjon av annet elektrisk utstyr
27.90 Produksjon av annet elektrisk utstyr 2790

28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt 
annet sted

28.1 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk 
28.11 Produksjon av motorer og turbiner, unntatt motorer til 

luftfartøyer og motorvogner
2811

28.12 Produksjon av komponenter til hydraulisk og pneumatisk utstyr 2812
28.13 Produksjon av pumper og kompressorer ellers 2813*
28.14 Produksjon av kraner og ventiler ellers 2813*
28.15 Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og andre 

innretninger for kraftoverføring
2814

28.2 Produksjon av andre maskiner og annet utstyr til generell bruk
28.21 Produksjon av industri- og laboratorieovner samt brennere 2815
28.22 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr 2816
28.23 Produksjon av kontormaskiner og utstyr (unntatt datamaskiner 

og tilleggsutstyr)
2817

28.24 Produksjon av motordrevet håndverktøy 2818
28.25 Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til 

husholdningsbruk
2819*

28.29 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt 
annet sted

2819*

28.3 Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner
28.30 Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner 2821

28.4 Produksjon av maskiner til metallbearbeiding og annet 
maskinverktøy

28.41 Produksjon av maskinverktøy til metallbearbeiding 2822*
28.49 Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet sted 2822*

28.9 Produksjon av andre spesialmaskiner
28.91 Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk industri 2823
28.92 Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og 

anleggsvirksomhet
2824

28.93 Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og 
nytelsesmiddelindustri

2825

28.94 Produksjon av maskiner og utstyr til tekstil-, konfeksjons- og 
lærvareindustri

2826
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28.95 Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og pappvareindustri 2829*

28.96 Produksjon av maskiner og utstyr til plast- og gummiindustri 2829*

28.99 Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet sted 2829*

29 Produksjon av motorvogner og tilhengere

29.1 Produksjon av motorvogner

29.10 Produksjon av motorvogner 2910

29.2 Produksjon av karosserier og tilhengere

29.20 Produksjon av karosserier og tilhengere 2920

29.3 Produksjon av deler og utstyr til motorvogner

29.31 Produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr til motorvogner 2930*

29.32 Produksjon av andre deler og annet utstyr til motorvogner 2930*

30 Produksjon av andre transportmidler

30.1 Bygging av skip og båter

30.11 Bygging av skip og flytende materiell 3011

30.12 Bygging av fritidsbåter 3012

30.2 Produksjon av lokomotiver og annet rullende materiell til 
jernbane og sporvei

30.20 Produksjon av lokomotiver og annet rullende materiell til 
jernbane og sporvei

3020

30.3 Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og lignende utstyr

30.30 Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og lignende utstyr 3030

30.4 Produksjon av militære stridskjøretøyer

30.40 Produksjon av militære stridskjøretøyer 3040

30.9 Produksjon av transportmidler ikke nevnt annet sted

30.91 Produksjon av motorsykler 3091

30.92 Produksjon av sykler og invalidevogner 3092

30.99 Produksjon av andre transportmidler ikke nevnt annet sted 3099

31 Produksjon av møbler

31.0 Produksjon av møbler

31.01 Produksjon av kontor- og butikkmøbler 3100*

31.02 Produksjon av kjøkkenmøbler 3100*

31.03 Produksjon av madrasser 3100*

31.09 Produksjon av møbler ellers 3100*

32 Annen industriproduksjon

32.1 Produksjon av gull- og sølvvarer, bijouteri og lignende artikler

32.11 Preging av mynter og medaljer 3211*

32.12 Produksjon av gull- og sølvvarer og lignende artikler 3211*

32.13 Produksjon av bijouteri og lignende artikler 3212

32.2 Produksjon av musikkinstrumenter

32.20 Produksjon av musikkinstrumenter 3220

32.3 Produksjon av sportsartikler

32.30 Produksjon av sportsartikler 3230

32.4 Produksjon av spill og leker

32.40 Produksjon av spill og leker 3240

32.5 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr

32.50 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr 3250

32.9 Industriproduksjon ikke nevnt annet sted
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32.91 Produksjon av koster og børster 3290*

32.99 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted 3290*
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr

33.1 Reparasjon av metallvarer, maskiner og utstyr
33.11 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 3311
33.12 Reparasjon av maskiner 3312
33.13 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 3313
33.14 Reparasjon av elektrisk utstyr 3314
33.15 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter 3315*
33.16 Reparasjon og vedlikehold av luftfartøyer og romfartøyer 3315*
33.17 Reparasjon og vedlikehold av andre transportmidler 3315*
33.19 Reparasjon av annet utstyr 3319

33.2 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr
33.20 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 3320

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE D — ELEKTRISITETS-, GASS-
, DAMP- OG VARMTVANNSFORSYNING

35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
35.1 Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet

35.11 Produksjon av elektrisitet 3510*
35.12 Overføring av elektrisitet 3510*
35.13 Distribusjon av elektrisitet 3510*
35.14 Handel med elektrisitet 3510*

35.2 Produksjon av gass, og distribusjon av gass gjennom 
ledningsnett

35.21 Produksjon av gass 3520*
35.22 Distribusjon av gass gjennom ledningsnett 3520*
35.23 Handel med gass gjennom ledningsnett 3520*

35.3 Damp- og varmtvannsforsyning
35.30 Damp- og varmtvannsforsyning 3530

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE E — VANNFORSYNING, 
AVLØPS- OG RENOVASJONSVIRKSOMHET

36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
36.0 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann

36.00 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 3600
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann

37.0 Oppsamling og behandling av avløpsvann
37.00 Oppsamling og behandling av avløpsvann 3700

38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall
38.1 Innsamling av avfall

38.11 Innsamling av ikke-farlig avfall 3811
38.12 Innsamling av farlig avfall 3812

38.2 Behandling og disponering av avfall
38.21 Behandling og disponering av ikke-farlig avfall 3821
38.22 Behandling og disponering av farlig avfall 3822

38.3 Materialgjenvinning
38.31 Demontering av vrakede gjenstander 3830*
38.32 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 3830*

39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet
39.0 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet

39.00 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 3900
NÆRINGSHOVEDOMRÅDE F — BYGGE- OG 
ANLEGGSVIRKSOMHET

41 Oppføring av bygninger
41.1 Utvikling av byggeprosjekter

41.10 Utvikling av byggeprosjekter 4100*
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41.2 Oppføring av bygninger
41.20 Oppføring av bygninger 4100*

42 Anleggsvirksomhet
42.1 Bygging av veier og jernbaner

42.11 Bygging av veier og motorveier 4210*
42.12 Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner 4210*
42.13 Bygging av broer og tunneler 4210*

42.2 Bygging av vann- og kloakkanlegg, og anlegg for elektrisitet og 
telekommunikasjon

42.21 Bygging av vann- og kloakkanlegg 4220*
42.22 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon 4220*

42.9 Bygging av andre anlegg
42.91 Bygging av havne- og damanlegg 4290*
42.99 Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted 4290*

43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
43.1 Riving og grunnarbeid

43.11 Riving av bygninger og andre konstruksjoner 4311
43.12 Grunnarbeid 4312*
43.13 Prøveboring 4312*

43.2 Elektrisk installasjonsarbeid, VVS-arbeid og annet 
installasjonsarbeid

43.21 Elektrisk installasjonsarbeid 4321
43.22 VVS-arbeid 4322
43.29 Annet installasjonsarbeid 4329

43.3 Ferdiggjøring av bygninger
43.31 Stukkatørarbeid og pussing 4330*
43.32 Snekkerarbeid 4330*
43.33 Gulvlegging og tapetsering 4330*
43.34 Maler- og glassarbeid 4330*
43.39 Annen ferdiggjøring av bygninger 4330*

43.9 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
43.91 Takarbeid 4390*
43.99 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 4390*

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE G — VAREHANDEL, 
REPARASJON AV MOTORVOGNER

45 Handel med og reparasjon av motorvogner
45.1 Handel med motorvogner, unntatt motorsykler

45.11 Handel med personbiler og lette motorvogner, unntatt 
motorsykler

4510*

45.19 Handel med andre motorvogner, unntatt motorsykler 4510*
45.2 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

45.20 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 4520
45.3 Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler

45.31 Engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt 
motorsykler

4530*

45.32 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt 
motorsykler

4530*

45.4 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og 
reparasjon av motorsykler

45.40 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og 
reparasjon av motorsykler

4540

46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner
46.1 Agenturhandel

46.11 Agenturhandel med jordbruksråvarer, levende dyr, tekstilråvarer 
og innsatsvarer

4610*

46.12 Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, metaller og 
industrikjemikalier

4610*

46.13 Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer 4610*
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46.14 Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og 
luftfartøyer

4610*

46.15 Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarer 4610*
46.16 Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og lærvarer 4610*
46.17 Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler 4610*
46.18 Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers 4610*
46.19 Agenturhandel med bredt vareutvalg 4610*

46.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr
46.21 Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og fôrvarer 4620*
46.22 Engroshandel med blomster og planter 4620*
46.23 Engroshandel med levende dyr 4620*
46.24 Engroshandel med huder, skinn og lær 4620*

46.3 Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler
46.31 Engroshandel med frukt og grønnsaker 4630*
46.32 Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer 4630*
46.33 Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett 4630*
46.34 Engroshandel med drikkevarer 4630*
46.35 Engroshandel med tobakksvarer 4630*
46.36 Engroshandel med sukker, sjokolade og sukkervarer 4630*
46.37 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder 4630*
46.38 Engroshandel med andre næringsmidler, herunder fisk, skalldyr 

og bløtdyr
4630*

46.39 Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler 4630*
46.4 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk

46.41 Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer 4641*
46.42 Engroshandel med klær og skotøy 4641*
46.43 Engroshandel med elektriske husholdningsapparater 4649*
46.44 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass, steintøy og 

rengjøringsmidler
4649*

46.45 Engroshandel med parfyme og kosmetikk 4649*
46.46 Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer 4649*
46.47 Engroshandel med møbler, gulvbelegg, gulvtepper og 

belysningsutstyr
4649*

46.48 Engroshandel med klokker, ur, gull- og sølvvarer 4649*
46.49 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk 

ellers
4649*

46.5 Engroshandel med IKT-utstyr
46.51 Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner 

samt programvare
4651

46.52 Engroshandel med elektronikkutstyr og 
telekommunikasjonsutstyr samt deler

4652

46.6 Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr
46.61 Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk 4653
46.62 Engroshandel med maskinverktøy 4659*
46.63 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og 

gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet
4659*

46.64 Engroshandel med maskiner og utstyr til tekstilproduksjon 4659*
46.65 Engroshandel med kontormøbler 4659*
46.66 Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers 4659*
46.69 Engroshandel med maskiner og utstyr ellers 4659*

46.7 Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers
46.71 Engroshandel med drivstoff og brensel 4661
46.72 Engroshandel med metaller og metallholdig malm 4662
46.73 Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr 4663*
46.74 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og 

oppvarmingsutstyr
4663*



15.7.2010 Nr. 38/217EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

 MISSING TEXT * inngår i:

Næring Nærings-
hovedgruppe

Nærings-
gruppe

ISIC  
Rev. 4

46.75 Engroshandel med kjemiske produkter 4669*
46.76 Engroshandel med innsatsvarer ellers 4669*
46.77 Engroshandel med avfall og skrap 4669*

46.9 Uspesifisert engroshandel

46.90 Uspesifisert engroshandel 4690

47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner

47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg

47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- 
og nytelsesmidler

4711

47.19 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers 4719

47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i 
spesialforretninger

47.21 Butikkhandel med frukt og grønnsaker 4721*

47.22 Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer 4721*

47.23 Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr 4721*

47.24 Butikkhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer 4721*

47.25 Butikkhandel med drikkevarer 4722

47.26 Butikkhandel med tobakksvarer 4723

47.29 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers 4721*

47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner

47.30 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 4730

47.4 Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger

47.41 Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner 4741*

47.42 Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr 4741*

47.43 Butikkhandel med audio- og videoutstyr 4742

47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger

47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer 4751

47.52 Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og glass 4752

47.53 Butikkhandel med tapeter, gulvtepper og gardiner 4753

47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 4759*

47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre 
innredningsartikler

4759*

47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i 
spesialforretninger

47.61 Butikkhandel med bøker 4761*

47.62 Butikkhandel med aviser og papirvarer 4761*

47.63 Butikkhandel med innspillinger av musikk og video 4762

47.64 Butikkhandel med sportsutstyr 4763

47.65 Butikkhandel med spill og leker 4764

47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger

47.71 Butikkhandel med klær 4771*

47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer 4771*

47.73 Butikkhandel med apotekvarer 4772*

47.74 Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler 4772*

47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler 4772*

47.76 Butikkhandel med blomster og planter, kjæledyr og fôrvarer til 
kjæledyr

4773*

47.77 Butikkhandel med ur, gull- og sølvvarer 4773*

47.78 Annen butikkhandel med nye varer i spesialforretninger 4773*
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47.79 Butikkhandel med brukte varer 4774

47.8 Torghandel

47.81 Torghandel med næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer 4781
47.82 Torghandel med tekstiler, klær, skotøy og utstyrsvarer 4782
47.89 Torghandel med andre varer 4789

47.9 Detaljhandel utenom utsalgssted
47.91 Postordrehandel og handel via Internett 4791
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 4799

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE H — TRANSPORT OG 
LAGRING

49 Landtransport og rørtransport
49.1 Passasjertransport med jernbane

49.10 Passasjertransport med jernbane 4911
49.2 Godstransport med jernbane

49.20 Godstransport med jernbane 4912
49.3 Annen landtransport med passasjerer

49.31 Transport med rutebil og sporvei i by- og forstadsområder 4921
49.32 Drosjebiltransport 4922*
49.39 Landtransport med passasjerer ikke nevnt annet sted 4922*

49.4 Godstransport på vei, herunder flyttetransport
49.41 Godstransport på vei 4923*
49.42 Flyttetransport 4923*

49.5 Rørtransport
49.50 Rørtransport 4930

50 Sjøfart
50.1 Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer

50.10 Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer 5011
50.2 Sjøfart og kysttrafikk med gods

50.20 Sjøfart og kysttrafikk med gods 5012
50.3 Passasjertransport på elver og innsjøer

50.30 Passasjertransport på elver og innsjøer 5021
50.4 Godstransport på elver og innsjøer

50.40 Godstransport på elver og innsjøer 5022
51 Lufttransport

51.1 Lufttransport med passasjerer
51.10 Lufttransport med passasjerer 5110

51.2 Lufttransport med gods samt romfart
51.21 Lufttransport med gods 5120*
51.22 Romfart 5120*

52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport
52.1 Lagring

52.10 Lagring 5210
52.2 Andre tjenester tilknyttet transport

52.21 Andre tjenester tilknyttet landtransport 5221
52.22 Andre tjenester tilknyttet sjøtransport 5222
52.23 Andre tjenester tilknyttet lufttransport 5223
52.24 Lasting og lossing 5224
52.29 Andre tjenester tilknyttet transport 5229

53 Post- og distribusjonsvirksomhet
53.1 Landsdekkende posttjenester

53.10 Landsdekkende posttjenester 5310
53.2 Andre post- og budtjenester

53.20 Andre post- og budtjenester 5320
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NÆRINGSHOVEDOMRÅDE I — OVERNATTINGS- OG 
SERVERINGSVIRKSOMHET

55 Overnattingsvirksomhet
55.1 Hotellvirksomhet

55.10 Hotellvirksomhet 5510*
55.2 Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter

55.20 Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter 5510*
55.3 Drift av campingplasser og turisthytter

55.30 Drift av campingplasser og turisthytter 5520
55.9 Annen overnatting

55.90 Annen overnatting 5590
56 Serveringsvirksomhet

56.1 Restaurantvirksomhet
56.10 Restaurantvirksomhet 5610

56.2 Cateringvirksomhet og kantiner drevet som selvstendig 
virksomhet

56.21 Cateringvirksomhet 5621
56.29 Kantiner drevet som selvstendig virksomhet 5629

56.3 Drift av barer
56.30 Drift av barer 5630

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE J — INFORMASJON OG 
KOMMUNIKASJON

58 Forlagsvirksomhet
58.1 Utgivelse av bøker, tidsskrifter og annen forlagsvirksomhet

58.11 Utgivelse av bøker 5811
58.12 Utgivelse av kataloger og adresselister 5812
58.13 Utgivelse av aviser 5813*
58.14 Utgivelse av blader og tidsskrifter 5813*
58.19 Forlagsvirksomhet ellers 5819

58.2 Utgivelse av programvare
58.21 Utgivelse av programvare for dataspill 5820*
58.29 Utgivelse av annen programvare 5820*

59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av 
musikk- og lydopptak

59.1 Virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer
59.11 Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer 5911
59.12 Etterarbeid tilknyttet produksjon av film, video og 

fjernsynsprogrammer
5912

59.13 Distribusjon av film, video og fjernsynsprogrammer 5913
59.14 Filmframvisning 5914

59.2 Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak
59.20 Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak 5920

60 Radio- og fjernsynskringkasting
60.1 Radiokringkasting

60.10 Radiokringkasting 6010
60.2 Fjernsynskringkasting

60.20 Fjernsynskringkasting 6020
61 Telekommunikasjon

61.1 Kabelbasert telekommunikasjon
61.10 Kabelbasert telekommunikasjon 6110

61.2 Trådløs telekommunikasjon
61.20 Trådløs telekommunikasjon 6120

61.3 Satellittbasert telekommunikasjon
61.30 Satellittbasert telekommunikasjon 6130

61.9 Telekommunikasjon ellers
61.90 Telekommunikasjon ellers 6190

62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
62.0 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi

62.01 Programmeringstjenester 6201
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62.02 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 6202*
62.03 Forvaltning og drift av IT-systemer 6202*
62.09 Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 6209

63 Informasjonstjenester
63.1 Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester, drift av 

web-portaler
63.11 Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester 6311
63.12 Drift av web-portaler 6312

63.9 Andre informasjonstjenester
63.91 Nyhetsbyråer 6391
63.99 Andre informasjonstjenester ikke nevnt annet sted 6399

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE K — FINANSIERINGS- OG 
FORSIKRINGSVIRKSOMHET

64 Finansieringsvirksomhet
64.1 Bankvirksomhet

64.11 Sentralbankvirksomhet 6411
64.19 Bankvirksomhet ellers 6419

64.2 Holdingselskaper
64.20 Holdingselskaper 6420

64.3 Verdipapirfond, investeringsselskaper o.l.
64.30 Verdipapirfond, investeringsselskaper o.l. 6430

64.9 Annen finansieringsvirksomhet
64.91 Finansiell leasing 6491
64.92 Annen kredittgiving 6492
64.99 Annen finansieringsvirksomhet ikke nevnt annet sted 6499

65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt 
trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

65.1 Forsikring
65.11 Livsforsikring 6511
65.12 Skadeforsikring 6512

65.2 Gjenforsikring
65.20 Gjenforsikring 6520

65.3 Pensjonskasser
65.30 Pensjonskasser 6530

66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet
66.1 Tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet

66.11 Administrasjon av finansmarkeder 6611
66.12 Verdipapirmegling 6612
66.19 Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet 6619

66.2 Tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser
66.21 Risiko- og skadevurdering 6621
66.22 Forsikringsformidling 6622
66.29 Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og 

pensjonskasser
6629

66.3 Fondsforvaltningsvirksomhet
66.30 Fondsforvaltningsvirksomhet 6630

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE L — OMSETNING OG DRIFT 
AV FAST EIENDOM

68 Omsetning og drift av fast eiendom
68.1 Kjøp og salg av egen fast eiendom

68.10 Kjøp og salg av egen fast eiendom 6810*
68.2 Utleie av egen eller leid fast eiendom

68.20 Utleie av egen eller leid fast eiendom 6810*
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68.3 Omsetning og drift av fast eiendom på oppdrag
68.31 Eiendomsmegling 6820*
68.32 Eiendomsforvaltning 6820*

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE M — FAGLIG, 
VITENSKAPELIG OG TEKNISK TJENESTEYTING

69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting
69.1 Juridisk tjenesteyting

69.10 Juridisk tjenesteyting 6910
69.2 Regnskap, revisjon og skatterådgiving

69.20 Regnskap, revisjon og skatterådgiving 6920
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning

70.1 Hovedkontortjenester
70.10 Hovedkontortjenester 7010

70.2 Administrativ rådgivning
70.21 PR og kommunikasjonstjenester 7020*
70.22 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning 7020*

71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk 
prøving og analyse

71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet
71.11 Arkitektvirksomhet 7110*
71.12 Teknisk konsulentvirksomhet 7110*

71.2 Teknisk prøving og analyse
71.20 Teknisk prøving og analyse 7120

72 Forskning og utviklingsarbeid
72.1 Forskning og utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk

72.11 Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi 7210*
72.19 Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap 

og teknikk
7210*

72.2 Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og 
humanistiske fag

72.20 Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og 
humanistiske fag

7220

73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser
73.1 Annonse- og reklamevirksomhet

73.11 Reklamebyråer 7310*
73.12 Medieformidlingstjenester 7310*

73.2 Markeds- og opinionsundersøkelser
73.20 Markeds- og opinionsundersøkelser 7320

74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet
74.1 Spesialisert designvirksomhet

74.10 Spesialisert designvirksomhet 7410
74.2 Fotografvirksomhet

74.20 Fotografvirksomhet 7420
74.3 Oversettelses- og tolkevirksomhet

74.30 Oversettelses- og tolkevirksomhet 7490*
74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet

74.90 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 7490*
75 Veterinærtjenester

75.0 Veterinærtjenester
75.00 Veterinærtjenester 7500

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE N — FORRETNINGSMESSIG 
TJENESTEYTING

77 Utleie- og leasingvirksomhet
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77.1 Utleie og leasing av motorvogner
77.11 Utleie og leasing av personbiler og andre lette motorvogner 7710*
77.12 Utleie og leasing av lastebiler 7710*

77.2 Utleie og leasing av husholdningsvarer og varer til personlig 
bruk

77.21 Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr 7721
77.22 Utleie av videofilm, DVD og lignende 7722
77.29 Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til 

personlig bruk
7729

77.3 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell
77.31 Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr 7730*
77.32 Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr 7730*
77.33 Utleie og leasing av kontor- og datamaskiner 7730*
77.34 Utleie og leasing av sjøtransportmateriell 7730*
77.35 Utleie og leasing av lufttransportmateriell 7730*
77.39 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell 

ikke nevnt annet sted
7730*

77.4 Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt 
opphavsrettsbeskyttede verker

77.40 Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt 
opphavsrettsbeskyttede verker

7740

78 Arbeidskrafttjenester
78.1 Rekruttering og formidling av arbeidskraft

78.10 Rekruttering og formidling av arbeidskraft 7810
78.2 Utleie av arbeidskraft

78.20 Utleie av arbeidskraft 7820
78.3 Andre personaladministrative tjenester

78.30 Andre personaladministrative tjenester 7830
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester

79.1 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet
79.11 Reisebyråvirksomhet 7911
79.12 Reisearrangørvirksomhet 7912

79.9 Annen arrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester
79.90 Annen arrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 7990

80 Vakttjeneste og etterforskning
80.1 Private vakttjenester

80.10 Private vakttjenester 8010
80.2 Tjenester tilknyttet vakttjenester

80.20 Tjenester tilknyttet vakttjenester 8020
80.3 Etterforskning

80.30 Etterforskning 8030
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift

81.1 Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift
81.10 Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift 8110

81.2 Rengjøringsvirksomhet
81.21 Rengjøring av bygninger 8121
81.22 Utvendig rengjøring av bygninger og industriell rengjøring 8129*
81.29 Annen rengjøringsvirksomhet 8129*

81.3 Beplantning av hager og parkanlegg
81.30 Beplantning av hager og parkanlegg 8130

82 Annen forretningsmessig tjenesteyting
82.1 Kontortjenester

82.11 Kombinerte kontortjenester 8211
82.19 Fotokopiering, forberedelse av dokumenter og andre spesialiserte 

kontortjenester
8219
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82.2 Telefonvakttjenester og telefonsalg
82.20 Telefonvakttjenester og telefonsalg 8220

82.3 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
82.30 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet 8230

82.9 Forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
82.91 Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet 8291
82.92 Pakkevirksomhet 8292
82.99 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 8299

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE O — OFFENTLIG 
ADMINISTRASJON OG FORSVAR, OG 
TRYGDEORDNINGER UNDERLAGT OFFENTLIG 
FORVALTNING

84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger 
underlagt offentlig forvaltning

84.1 Offentlig administrasjon og forvaltning
84.11 Generell offentlig administrasjon 8411
84.12 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, 

undervisning, kirke, kultur og miljøvern
8412

84.13 Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og 
arbeidsmarked

8413

84.2 Offentlig administrasjon tilknyttet utenriks- og sikkerhetssaker
84.21 Utenrikssaker 8421
84.22 Forsvar 8422
84.23 Retts- og fengselsvesen 8423*
84.24 Politi- og påtalemyndighet 8423*
84.25 Brannvern 8423*

84.3 Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
84.30 Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 8430

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE P — UNDERVISNING
85 Undervisning

85.1 Førskoleundervisning
85.10 Førskoleundervisning 8510*

85.2 Grunnskoleundervisning
85.20 Grunnskoleundervisning 8510*

85.3 Undervisning på videregående skoles nivå
85.31 Videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger 8521
85.32 Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige 

studieretninger
8522

85.4 Undervisning i høyere utdanning
85.41 Undervisning ved fagskoler 8530*
85.42 Undervisning på universitets- og høgskolenivå 8530*

85.5 Annen undervisning
85.51 Undervisning innen idrett og rekreasjon 8541
85.52 Undervisning innen kultur 8542
85.53 Trafikkskoleundervisning 8549*
85.59 Annen undervisning ikke nevnt annet sted 8549*

85.6 Tjenester tilknyttet undervisning
85.60 Tjenester tilknyttet undervisning 8550

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE Q — HELSE- OG 
SOSIALTJENESTER

86 Helsetjenester
86.1 Sykehustjenester

86.10 Sykehustjenester 8610
86.2 Lege- og tannlegetjenester

86.21 Legetjeneste 8620*
86.22 Spesialisert legetjeneste 8620*
86.23 Tannhelsetjenester 8620*

86.9 Andre helsetjenester
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86.90 Andre helsetjenester 8690
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon

	 87.1 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon
87.10 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 8710

87.2 Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for psykisk 
utviklingshemmede, psykisk helsearbeid og rusmiddelomsorg

87.20 Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for psykisk 
utviklingshemmede, psykisk helsearbeid og rusmiddelomsorg

8720

87.3 Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for eldre og 
funksjonshemmede

87.30 Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for eldre og 
funksjonshemmede

8730

87.9 Andre omsorgsinstitusjoner
87.90 Andre omsorgsinstitusjoner 8790

88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud
88.1 Sosialtjenester uten botilbud for eldre og funksjonshemmede

88.10 Sosialtjenester uten botilbud for eldre og funksjonshemmede 8810
88.9 Andre sosialtjenester uten botilbud

88.91 Sosialtjenester uten botilbud for barn og ungdom 8890*
88.99 Andre sosialtjenester uten botilbud ikke nevnt annet sted 8890*

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE R — KULTURELL 
VIRKSOMHET, UNDERHOLDNING OG 
FRITIDSAKTIVITETER

90 Kunstnerisk virksomhet og underholdning
90.0 Kunstnerisk virksomhet og underholdning

90.01 Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet 9000*
90.02 Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet 9000*
90.03 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 9000*
90.04 Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet 9000*

91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet
91.0 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet

91.01 Drift av biblioteker og arkiver 9101
91.02 Drift av museer 9102*
91.03 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter 9102*
91.04 Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater 9103

92 Lotteri og totalisatorspill
92.0 Lotteri og totalisatorspill

92.00 Lotteri og totalisatorspill 9200
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av 

fornøyelsesetablissementer
93.1 Sportsaktiviteter

93.11 Drift av idrettsanlegg 9311*
93.12 Idrettslag og -klubber 9312
93.13 Treningssentre 9311*
93.19 Andre sportsaktiviteter 9319

93.2 Fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer
93.21 Drift av fornøyelses- og temaparker 9321
93.29 Andre fritidsaktiviteter 9329

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE S — ANNEN TJENESTEYTING
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner

94.1 Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner og 
yrkessammenslutninger

94.11 Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner 9411
94.12 Yrkessammenslutninger 9412

94.2 Arbeidstakerorganisasjoner
94.20 Arbeidstakerorganisasjoner 9420

94.9 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner



15.7.2010 Nr. 38/225EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

 MISSING TEXT * inngår i:

Næring Nærings-
hovedgruppe

Nærings-
gruppe

ISIC  
Rev. 4

94.91 Religiøse organisasjoner 9491
94.92 Partipolitiske organisasjoner 9492
94.99 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ikke nevnt annet sted 9499

95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til 
personlig bruk

95.1 Reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr
95.11 Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr 9511
95.12 Reparasjon av kommunikasjonsutstyr 9512

95.2 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk
95.21 Reparasjon av elektronikk til husholdningsbruk 9521
95.22 Reparasjon av husholdningsvarer og hageredskaper 9522
95.23 Reparasjon av skotøy og lærvarer 9523
95.24 Reparasjon av møbler og boliginnredning 9524
95.25 Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer 9529*
95.29 Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig 

bruk
9529*

96 Annen personlig tjenesteyting
96.0 Annen personlig tjenesteyting

96.01 Vaskeri- og renserivirksomhet 9601
96.02 Frisering og annen skjønnhetspleie 9602
96.03 Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og 

krematorier
9603

96.04 Virksomhet tilknyttet kroppspleie og fysisk velvære 9609*
96.09 Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 9609*

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE T — LØNNET ARBEID 
I PRIVATE HUSHOLDNINGER, OG PRIVATE 
HUSHOLDNINGERS PRODUKSJON AV DIVERSE VARER 
OG TJENESTER TIL EGET BRUK

97 Lønnet arbeid i private husholdninger
97.0 Lønnet arbeid i private husholdninger

97.00 Lønnet arbeid i private husholdninger 9700
98 Private husholdningers produksjon av diverse varer og tjenester 

til eget bruk
98.1 Private husholdningers produksjon av diverse varer til eget bruk

98.10 Private husholdningers produksjon av diverse varer til eget bruk 9810
98.2 Private husholdningers produksjon av diverse tjenester til eget 

bruk
98.20 Private husholdningers produksjon av diverse tjenester til eget 

bruk
9820

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE U — INTERNASJONALE 
ORGANISASJONER OG ORGANER

99 Internasjonale organisasjoner og organer
99.0 Internasjonale organisasjoner og organer

99.00 Internasjonale organisasjoner og organer 9900
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VEDLEGG II

I vedlegg 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg 1 (Fellesmodul for årlige strukturstatistikker) gjøres følgende endringer:

1.1.  Gjennom hele teksten gjøres følgende endringer:

Tidligere ordlyd Endret ordlyd

NACE Rev. 1 næringshovedområde J NACE Rev. 2 næringshovedområde K

NACE Rev. 1 gruppe 65.2 og næring 67 NACE Rev. 2 næringshovedgruppe 64.2, 64.3 og 
64.9 samt næring 66

Næringshovedområde C-G i NACE Rev. 1 Næringshovedområde B-G i NACE Rev. 2

NACE Rev. 1 næringsgruppe 65.11 NACE Rev. 2 næringsgruppe 64.11

Næring 65 og 66 i NACE Rev. 1 Næring 64 og 65 i NACE Rev. 2

Næringshovedområde H, I og K i NACE Rev. 1 Næringshovedområde H, I, J, L, M og N samt 
næring 95 i NACE Rev. 2

1.2.  Avsnitt 9 skal lyde:

«Avsnitt 9 – næringsgrupper

Næringsgruppene angitt nedenfor viser til NACE Rev. 2-standarden.

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE B, C, D, E og F

Bergverksdrift og utvinning, industri, elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning, vannforsyning, 
avløps- og renovasjonsvirksomhet, bygge- og anleggsvirksomhet

For å gjøre det mulig å utarbeide statistikker på fellesskapsplan skal medlemsstatene oversende nasjonale 
resultater oppdelt etter næringsgruppene i NACE Rev. 2.

Næringshovedområde G

Varehandel, reparasjon av motorvogner

For å gjøre det mulig å utarbeide statistikker på fellesskapsplan skal medlemsstatene oversende nasjonale 
resultater oppdelt etter næringsgruppene i NACE Rev. 2.

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE H

Transport og lagring

49.1+49.2 «Passasjertransport med jernbane» og «Godstransport med 
jernbane»

49.3 Annen landtransport med passasjerer

49.4 Godstransport på vei, herunder flyttetransport

49.5 Rørtransport

50.1+50.2 «Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer» og «Sjøfart og kysttrafikk 
med gods»

50.3+50.4 «Passasjertransport på elver og innsjøer» og «Godstransport på 
elver og innsjøer»
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51 Lufttransport

52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport

53.1 Landsdekkende posttjenester

53.2 Andre post- og budtjenester

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE I

Overnattings- og serveringsvirksomhet

55 Overnatting

56 Serveringsvirksomhet

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE J

Informasjon og kommunikasjon

58 Forlagsvirksomhet

59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av 
musikk- og lydopptak

60 Radio- og fjernsynskringkasting

61 Telekommunikasjon

62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi

63 Informasjonstjenester

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE K

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

For å gjøre det mulig å utarbeide statistikker på fellesskapsplan skal medlemsstatene oversende nasjonale 
resultater oppdelt etter næringsgruppene i NACE Rev. 2.

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE L

Omsetning og drift av fast eiendom

68 Omsetning og drift av fast eiendom

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE M

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

69+70 «Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting» og 
«Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning»

71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk 
prøving og analyse

72 Forskning og utviklingsarbeid

73.1 Annonse- og reklamevirksomhet

73.2

74

75

Markeds- og opinionsundersøkelser

Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet

Veterinærtjenester
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NÆRINGSHOVEDOMRÅDE N

Forretningsmessig tjenesteyting

77.1

77.2

Utleie og leasing av motorvogner

Utleie og leasing av husholdningsvarer og varer til personlig bruk

77.3 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell

77.4 Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt 
opphavsrettsbeskyttede verker

78 Arbeidskrafttjenester

79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester

80 Vakttjeneste og etterforskning

81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift

82 Annen forretningsmessig tjenesteyting

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE S

Annen tjenesteyting

95.11 Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr

95.12 Reparasjon av kommunikasjonsutstyr

95.21 Reparasjon av elektronikk til husholdningsbruk

95.22 Reparasjon av husholdningsvarer og hageredskaper

95.23 Reparasjon av skotøy og lærvarer

95.24 Reparasjon av møbler og boliginnredning

95.25 Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer

95.29 Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig 
bruk»

2. I vedlegg 2 (Detaljmodul for strukturstatistikk for industri) gjøres følgende endringer:

2.1.  Gjennom hele teksten gjøres følgende endringer:

Tidligere ordlyd Endret ordlyd

Næringshovedområde C i NACE Rev. 1 Næringshovedområde B i NACE Rev. 2

Næringshovedområde D i NACE Rev. 1 Næringshovedområde C i NACE Rev. 2

Næringshovedområde E i NACE Rev. 1 Næringshovedområde D og E i NACE Rev. 2

Næring 17/18/19/21/22/25/28/31/32/36 i NACE 
Rev. 1

Næring 13/14/15/17/18/22/25/26/31 i NACE Rev. 2

2.2.  Avsnitt 3 skal lyde:

«Avsnitt 3 - dekningsområde

Det skal utarbeides statistikker for all virksomhet under næringshovedområde B, C, D og E i NACE Rev. 2. 
Disse næringshovedområdene omfatter bergverk og utvinning (B), industri (C), elektrisitets-, gass-, damp- og 
varmtvannsforsyning (D) og vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet (E). Foretaksstatistikkene gjelder 
populasjonen av samtlige foretak hvis hovedvirksomhet er klassifisert i næringshovedområde B, C, D eller E.».
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3. I vedlegg 3 (Detaljmodul for strukturstatistikk for industri) gjøres følgende endringer:

3.1.  Avsnitt 3 nr. 1 skal lyde:

«1.  Det skal utarbeides statistikker for all virksomhet under næringshovedområde G i NACE Rev. 2. 
Nevnte næringshovedområde omfatter virksomhet innenfor varehandel, reparasjon av motorvogner. 
Foretaksstatistikkene gjelder populasjonen av samtlige foretak hvis hovedvirksomhet er klassifisert i 
næringshovedområde G.».

3.2.  Gjennom hele teksten gjøres følgende endringer:

Tidligere ordlyd Endret ordlyd

Næring 50 i NACE Rev. 1 Næring 45 i NACE Rev. 2

Næring 51 i NACE Rev. 1 Næring 46 i NACE Rev. 2

Næring 52 i NACE Rev. 1 Næring 47 i NACE Rev. 2

 I avsnitt 5 «Første referanseår» og avsnitt 9 «Rapporter og forundersøkelser» opprettholdes henvisningene til 
næring 50, 51 og 52 i NACE Rev. 1.

4. I vedlegg 4 (Detaljmodul for strukturstatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet) gjøres følgende endringer:

 Gjennom hele teksten gjøres følgende endringer:

Tidligere ordlyd Endret ordlyd

Gruppe 451 og 452 i NACE Rev. 1 Næring 41 og 42 og næringshovedgruppe 43.1 og 
43.9 i NACE Rev. 2

5. I vedlegg 5 (Detaljmodul for strukturstatistikk for forsikringstjenester) gjøres følgende endringer:

 Gjennom hele teksten gjøres følgende endringer:

Tidligere ordlyd Endret ordlyd

Næring 66 unntatt for næringsgruppe 66.02 i NACE 
Rev. 1

Næring 65 unntatt for næringshovedgruppe 65.3 i 
NACE Rev. 2

6. I vedlegg 6 (Detaljmodul for strukturstatistikk for kredittinstitusjoner) gjøres følgende endringer:

 Gjennom hele teksten gjøres følgende endringer:

Tidligere ordlyd Endret ordlyd

Gruppe 65.12 og 65.22 i NACE Rev. 1 Gruppe 64.19 og 64.92 i NACE Rev. 2

7. I vedlegg 7 (Detaljmodul for strukturstatistikk for pensjonskasser) gjøres følgende endringer:

 Gjennom hele teksten gjøres følgende endringer:

Tidligere ordlyd Endret ordlyd

Gruppe 66.02 i NACE Rev. 1 Gruppe 65.3 i NACE Rev. 2
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VEDLEGG III

I vedlegg A, B, C og D til forordning (EF) nr. 1165/98 gjøres følgende endringer:

1. Vedlegg A

1.1.  I vedlegg A skal bokstav a) («Virkeområde») lyde:

«a)  Virkeområde

 Dette vedlegg får anvendelse på all virksomhet som er oppført under næringshovedområde B-E i NACE 
Rev. 2, eller eventuelt på samtlige produkter som står oppført under næringshovedområde B-E i CPA. 
Opplysningene er ikke påkrevd for 37, 38.1, 38.2 og 39 i NACE Rev. 2. Listen over former for virksomhet 
kan endres etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 18.».

1.2.  I vedlegg A bokstav c) («Liste over variabler») skal nr. 6, 7 og 8 lyde:

«6.  Opplysningene om produksjon (Nr. 110) er ikke påkrevd for næring 36 og næringshovedgruppe 35.3 og 
38.3 i NACE Rev. 2.

7.  Opplysningene om omsetning (nr. 120, 121 og 122) er ikke påkrevd for næringshovedområde D og E i 
NACE Rev. 2.

8.  Opplysningene om ordretilgang (nr. 130, 131 og 132) er bare påkrevd for følgende næringer i NACE 
Rev. 2: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 og 30. Listen over former for virksomhet kan endres etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 18.»

1.3.  I vedlegg A bokstav c) («Liste over variabler») skal nr. 9 og 10 lyde:

«9.  Opplysningene om variabel nr. 210, 220 og 230 er ikke påkrevd for næringshovedgruppe 38.3 i NACE 
Rev. 2.

10.  Opplysningene om produsentpriser og importpriser (nr. 310, 311, 312 og 340) er ikke påkrevd for følgende 
næringshovedgrupper eller næringsgrupper i NACE eller CPA: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 og 38.3. 
Listen over former for virksomhet kan endres etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 18.

11.  Variabelen for importpriser (nr. 340) beregnes på grunnlag av produkter i CPA. De importerende 
bransjeenhetene kan klassifiseres under virksomhet som ikke er oppført under næringshovedområde B-E i 
NACE Rev. 2.»

1.4.  I vedlegg A bokstav f) («Detaljnivå») skal nr. 1 og 2 lyde:

«1.  Samtlige variabler bortsett fra variabelen for importpriser (nr. 340) skal oversendes for nivåene 
næringshovedområde (én bokstav) og næring (to sifre) i NACE Rev. 2. Variabelen 340 skal oversendes for 
nivåene næringshovedområde (én bokstav) og næring (to sifre) i CPA.

2. I tillegg skal indeksen for produksjon (nr. 110) og produsentpriser (nr. 310, 311 og 312) for 
næringshovedområde C i NACE Rev. 2 oversendes på tre- og firesifret nivå. Indeksene som oversendes 
på tre- og firesifret nivå, skal utgjøre minst 90 % av det totale bruttoproduktet i næringshovedområde C 
i NACE Rev. 2 for hver medlemsstat i et gitt basisår. Variablene trenger ikke å oversendes på dette 
detaljnivået av medlemsstater der det totale bruttoproduktet i næringshovedområde C i NACE Rev. 2 utgjør 
mindre enn 4 % av summen for Det europeiske fellesskap i et gitt basisår.»

1.5.  I vedlegg A bokstav f) («Detaljnivå») nr. 3 erstattes «NACE Rev. 1» med «NACE Rev. 2»

1.6.  I vedlegg A bokstav f) («Detaljnivå») skal nr. 4, 5, 6 og 7 lyde:

«4.  I tillegg skal samtlige variabler bortsett fra variablene for omsetning og ordretilgang (nr. 120, 121, 122, 
130, 131 og 132) oversendes for hele industrien, definert som næringshovedområde B-E i NACE Rev. 2, 
og industrihovedgruppene (MIGS), som definert i kommisjonsforordning (EF) nr. 586/2001(1).

5. Variablene for omsetning (nr. 120, 121 og 122) skal oversendes for hele industrien, definert som 
næringshovedområde B og C i NACE Rev. 2 og industrihovedgruppene, med unntak av industrihovedgruppen 
som omfatter energirelatert virksomhet.

(1) EFT L 86 av 27.3.2001, s. 11.
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6. Variablene for ordretilgang (nr. 130, 131 og 132) skal oversendes for den samlede industriproduksjonen 
(næringshovedområde C i NACE Rev. 2) og for et begrenset antall industrihovedgrupper, herunder NACE 
Rev. 2-næringene som er definert i bokstav c) («Liste over variabler») i dette vedlegg.

7.  Variabelen for importpriser (nr. 340) skal oversendes for samtlige industriprodukter (næringshovedområde 
C-E i CPA) og for industrihovedgrupper definert i samsvar med forordning (EF) nr. 586/2001 på grunnlag 
av produktgrupper i CPA. Variabelen trenger ikke å oversendes av medlemsstater som ikke har innført euro 
som sin valuta.»

1.7.  I vedlegg A bokstav f) («Detaljnivå») skal nr. 9 og 10 lyde:

«9.  Variablene for andre markeder enn hjemmemarkedet (nr. 122, 132 og 312) skal oversendes idet det 
skilles mellom stater i og utenfor euroområdet. Dette skillet skal anvendes på hele industrien definert som 
næringshovedområde B-E i NACE Rev. 2, på industrihovedgruppene og på nivåene næringshovedområde 
(én bokstav) og næring (to sifre) i NACE Rev. 2. Opplysninger om NACE Rev. 2 D og E er ikke 
påkrevd for variabel nr. 122. Variabelen for importpriser (nr. 340) skal i tillegg oversendes idet det 
skilles mellom stater i og utenfor euroområdet. Dette skillet skal anvendes på hele industrien definert 
som næringshovedområde B-E i CPA, på industrihovedgruppene og på nivåene næringshovedområde (én 
bokstav) og næring (to sifre) i CPA. Når det gjelder skillet mellom stater i og utenfor euroområdet, kan 
Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 18 fastsette vilkårene for anvendelse av en europeisk 
utvalgsundersøkelse i henhold til artikkel 4 nr. 2 bokstav d) første ledd. En europeisk utvalgsundersøkelse 
kan begrense virkeområdet for variabelen for importpriser til import av produkter fra stater utenfor 
euroområdet. Skillet mellom stater i og utenfor euroområdet for variabel nr. 122, 132, 312 og 340 trenger 
ikke å oversendes av medlemsstater som ikke har innført euro som sin valuta.

10.  Medlemsstater der bruttoproduktet i næringshovedområde B, C, D og E i NACE Rev. 2 i et gitt basisår 
utgjør mindre enn 1 % av totalsummen for Det europeiske fellesskap, trenger bare å oversende opplysninger 
for hele industrien, industrihovedgrupper og for næringshovedområdenivået i NACE eller CPA.»

1.8.  I vedlegg A bokstav g) («Frist for innsending av opplysningene») skal nr. 2 lyde:

«2.  Fristen kan forlenges med opptil 15 kalenderdager for opplysninger om nivåene næringshovedgruppe og 
næringsgruppe i NACE Rev. 2 eller næringshovedgruppe og næringsgruppe i CPA. For medlemsstater 
der bruttoproduktet for næringshovedområde B, C, D og E i NACE Rev. 2 i et gitt basisår utgjør mindre 
enn 3 % av totalsummen for Det europeiske fellesskap, kan fristen forlenges med opptil 15 kalenderdager 
for opplysninger om hele industrien, industrihovedgrupper og nivåene næringshovedområde og næring i 
NACE eller næringshovedområde og næring i CPA.»

1.9.  I vedlegg A bokstav i) («Første referanseperiode») skal nytt ledd lyde:

 «Den første referanseperioden som samtlige variabler skal innsendes for i samsvar med NACE Rev. 2, er 
januar 2009 for opplysninger på månedsbasis og første kvartal 2009 for opplysninger på kvartalsbasis.»

2.  Vedlegg B

2.1.  I vedlegg B skal bokstav a) («Virkeområde») lyde:

«a)  Virkeområde

Dette vedlegg får anvendelse på all virksomhet som er oppført under næringshovedområde F i NACE Rev. 2.»

2.2.  I vedlegg B bokstav e) («Referanseperiode») erstattes «NACE» med «NACE Rev. 2».

2.3.  I vedlegg B bokstav f) («Detaljnivå») skal nr. 1 og 2 lyde:

«1.  Variabel 110, 210, 220 og 230 skal oversendes minst på næringshovedområdenivå i NACE Rev. 2.

2. Variablene for ordretilgang (nr. 130, 135 og 136) kreves bare for næringshovedgruppe 41.2 og næring 42 i 
NACE Rev. 2.».

2.4.  I vedlegg B bokstav f) («Detaljnivå») nr. 6 erstattes «NACE Rev. 1» med «NACE Rev. 2».

2.5.  I vedlegg B bokstav g) («Frister for innsending av opplysningene») nr. 2 erstattes «NACE Rev. 1» med «NACE 
Rev. 2».
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2.6.  I vedlegg B bokstav i) («Første referanseår») skal nytt ledd lyde:

 «Den første referanseperioden som samtlige variabler skal innsendes for i samsvar med NACE Rev. 2, er 
januar 2009 for opplysninger på månedsbasis og første kvartal 2009 for opplysninger på kvartalsbasis.»

3. Vedlegg C

3.1. I vedlegg C skal bokstav a) («Virkeområde») lyde:

«a)  Virkeområde

Dette vedlegg får anvendelse på all virksomhet som er oppført under næring 47 i NACE Rev. 2.».

3.2.  I vedlegg C bokstav f) («Detaljnivå») skal nr. 1, 2, 3, 4 og 5 lyde:

«1.  Variabelen for omsetning (nr. 120) og variablene for deflasjonsfaktor for salg/salgsvolum (nr. 330/123) skal 
oversendes på detaljnivå som fastsatt i nr. 2 og 3. Variabelen for antall sysselsatte (nr. 210) skal oversendes 
på detaljnivå som fastsatt i nr. 4.

2. Detaljnivå for næringsgrupper og næringshovedgrupper i NACE Rev. 2:

næringsgruppe 47.11,

næringsgruppe 47.19,

næringshovedgruppe 47.2,

næringshovedgruppe 47.3,

summen av næringsgruppe 47.73, 47.74 og 47.75,

summen av næringsgruppe 47.51, 47.71 og 47.72,

summen av næringsgruppe 47.43, 47.52, 47.54, 47.59 og 47.63,

summen av næringsgruppe (47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 og 47.78),

næringsgruppe 47.91.

3. Aggregert nivå for næringsgrupper og næringshovedgrupper i NACE Rev. 2:

summen av næringsgruppe 47.11 og næringshovedgruppe 47.72,

summen av næringsgruppe 47.19 og næringshovedgruppe 47.4, 47.5, 47.6, 47.7 og 47.8 og 47.9,

næring 47

næring 47, unntatt næringshovedgruppe 47.3.

4. Næring 47

næring 47, unntatt næringshovedgruppe 47.3.

5. For medlemsstater der omsetningen i næring 47 i NACE Rev. 2 i et gitt basisår utgjør mindre enn 1 % 
av totalsummen for Det europeiske fellesskap, skal omsetningsvariabelen (nr. 120) og variablene for 
deflasjonsfaktor for salg/salgsvolum (nr. 330/123) oversendes bare på detaljnivå som fastsatt i nr. 3.»
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3.3.  I vedlegg C bokstav g) («Frist for innsending av opplysningene») skal nr. 1, 2 og 3 lyde:

«1.  Variablene for omsetning (nr. 120) og deflasjonsfaktor for salg/salgsvolum (nr. 330/123) skal oversendes 
innen to måneder på detaljnivå som fastsatt i nr. 2 bokstav f) i dette vedlegg. Fristen kan forlenges med 
opptil 15 dager for medlemsstater der omsetningen i næring 52 i NACE Rev. 2 i et gitt basisår utgjør mindre 
enn 3 % av totalsummen for Det europeiske fellesskap.

2. Variablene for omsetning (nr. 120) og deflasjonsfaktor for salg/salgsvolum (nr. 330/123) skal oversendes 
innen en måned på detaljnivå som fastsatt i nr. 3 i bokstav f) i dette vedlegg. Medlemsstatene kan for 
variablene for omsetning og deflasjonsfaktor for salg/salgsvolum (nr. 120 og 330/123) velge å delta 
med bidrag i samsvar med fordelingen i en europeisk utvalgsundersøkelse som definert i artikkel 4 nr. 2 
bokstav d) første ledd. Vilkårene for fordelingen skal fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 18.

3. Variabelen for antall sysselsatte skal oversendes innen to måneder etter utløpet av referanseperioden. 
Fristen kan forlenges med opptil 15 dager for medlemsstater der omsetningen i næring 52 i NACE Rev. 2 
i et gitt basisår utgjør mindre enn 3 % av totalsummen for Det europeiske fellesskap.»

3.4.  I vedlegg C bokstav i) («Første referanseår») skal nytt ledd lyde:

 «Den første referanseperioden som samtlige variabler skal innsendes for i samsvar med NACE Rev. 2, er 
januar 2009 for opplysninger på månedsbasis og første kvartal 2009 for opplysninger på kvartalsbasis.»

4.	 Vedlegg D

4.1.  I vedlegg D skal bokstav a) («Virkeområde») lyde:

«a)  Virkeområde

Dette vedlegg får anvendelse på all virksomhet som er oppført under næring 45 og 46 og næringshovedområde 
H-N og P-S i NACE Rev. 2.»

4.2.  I vedlegg D bokstav c) («Liste over variabler») nr. 4 erstattes «NACE» med «NACE Rev. 2».

4.3.  I vedlegg D bokstav f) («Detaljnivå») skal nr. 1, 2, 3, 4 og 5 lyde:

«1.  Variabelen for omsetning (nr. 120) skal oversendes på grunnlag av følgende grupper i NACE Rev. 2:

46 på tresifret nivå,

45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2 og 82,

summen av 45.1, 45.3 og 45.4,

summen av 55 og 56,

summen av 69 og 70.2.

2. Variabelen for antall sysselsatte (nr. 210) skal oversendes i samsvar med følgende næringer og grupper i 
NACE Rev. 2:

næring 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62 og 63,

summen av 69, 70.2, 71, 73 og 74,

summen av 55 og 56,

summen av 78, 79, 80, 81.2 og 82.

3. For næring 45 og 46 i NACE Rev. 2 skal variabelen for omsetning oversendes på tosifret nivå bare av 
medlemsstater der omsetningen for disse næringene i et gitt basisår utgjør mindre enn 4 % av totalsummen 
for Det europeiske fellesskap.

4. For næringshovedområde H og J i NACE Rev. 2 skal variabelen for antall sysselsatte (nr. 210) oversendes 
på næringshovedområdenivå bare av medlemsstater der bruttoproduktet for næringshovedområde H og J i 
NACE Rev. 2 i et gitt basisår utgjør mindre enn 4 % av totalsummen for Det europeiske fellesskap.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 38/234 15.7.2010

5. Variabelen for produsentpriser (nr. 310) skal oversendes på grunnlag av følgende virksomhetsformer, 
næringer og grupper i NACE Rev. 2:

49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80 og 81.2,

summen av 50.1 og 50.2,

summen av 69.1, 69.2 og 70.2.

Næring 78 i NACE Rev. 2 omfatter den samlede prisen for rekruttering og formidling av arbeidskraft.»

4.4.  I vedlegg D bokstav f) («Detaljnivå») skal nr. 7 lyde:

«7.  For næring 63 i NACE Rev. 2 skal variabelen for produsentpriser (nr. 310) oversendes på tosifret nivå bare 
av medlemsstater der omsetningen for disse næringene i NACE Rev. 2 i et gitt basisår utgjør mindre enn 
4 % av totalsummen for Det europeiske fellesskap.»

4.5.  I vedlegg D bokstav h) («Forundersøkelser») skal nr. 3 lyde:

«3.  vurdering av gjennomførbarhet og relevans for innsamling av opplysninger om:

i) ledelse av holdingselskaper, næringshovedgruppe 64.2 og 70.1 i NACE Rev. 2,

ii) fast eiendom, næring 68 i NACE Rev. 2,

iii) forskning og utviklingsarbeid, næring 72 i NACE Rev. 2,

iv) utleie- og leasingvirksomhet, næring 77 i NACE Rev. 2,

v) næringshovedområde K, P, Q, R og S i NACE Rev. 2.»

4.6. I vedlegg D bokstav i) («Første referanseperiode») skal nytt ledd lyde:

 «Den første referanseperioden som samtlige variabler skal innsendes for i samsvar med NACE Rev. 2, er første 
kvartal 2009.».

4.7.  I vedlegg D skal bokstav j) («Overgangsperiode») lyde:

«j)  Overgangsperiode

 En overgangsperiode som opphører senest 11. august 2008, kan innrømmes for variabel nr. 310 etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 18. Ytterligere en overgangsperiode på ett år kan innrømmes for 
gjennomføring av variabel nr. 310 når det gjelder næring 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 og 81 i NACE Rev. 2, 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 18. I tillegg til disse overgangsperiodene kan det innrømmes 
ytterligere en overgangsperiode på ett år etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 18, for medlemsstater 
der omsetningen innenfor NACE Rev. 2-virksomheten omhandlet i bokstav a) («Virkeområde»), i et gitt 
basisår utgjør mindre enn 1 % av totalsummen for Det europeiske fellesskap.».
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VEDLEGG IV

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 2150/2002 gjøres følgende endringer:

1) Avsnitt 1 skal lyde:

«Dekningsområde

Det skal utarbeides statistikker for all virksomhet som er klassifisert under næringshovedområde A-U i NACE Rev. 2. 
Disse næringshovedområdene omfatter all økonomisk virksomhet.

Dette vedlegg omfatter også følgende:

a) avfall produsert av husholdninger,

b) avfall som oppstår ved gjenvinning og/eller disponering.»

2)  I avsnitt 8 skal nr. 1.1. lyde:

«1.1. følgende inndelinger i NACE Rev. 2:

Rubrikk NACE Rev. 2-kode Beskrivelse

1 Næring 01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell

Næring 02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk

2 Næring 03 Fiske, fangst og akvakultur

3 Næringshoved-
område B

Bergverksdrift og utvinning

4 Næring 10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler

Næring 11 Produksjon av drikkevarer

Næring 12 Produksjon av tobakksvarer

5 Næring 13 Produksjon av tekstiler

Næring 14 Produksjon av klær

Næring 15 Produksjon av lær og lærvarer

6 Næring 16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, 
unntatt møbler

7 Næring 17 Produksjon av papir og papirvarer

Næring 18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak

8 Næring 19 Produksjon av kull og raffinerte petroleumsprodukter

9 Næring 20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter

Næring 21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater

Næring 22 Produksjon av gummi- og plastprodukter

10 Næring 23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 

11 Næring 24 Produksjon av metaller

Næring 25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr

12 Næring 26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter

Næring 27 Produksjon av elektrisk utstyr

Næring 28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted

Næring 29 Produksjon av motorvogner og tilhengere

Næring 30 Produksjon av andre transportmidler

13 Næring 31 Produksjon av møbler

Næring 32 Annen industriproduksjon

Næring 33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr

14 Næringshoved-
område D

Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

15 Næring 36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
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Rubrikk NACE Rev. 2-kode Beskrivelse

Næring 37 Oppsamling og behandling av avløpsvann
Næring 39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet

16 Næring 38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall
17 Næringshoved-

område F
Bygge- og anleggsvirksomhet

18 Tjenesteyting:
Næringshoved-
område G, unntatt 
46.77

Varehandel, reparasjon av motorvogner

Næringshoved-
område H

Transport og lagring

Hovednærings-
område I

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Næringshoved-
område J

Informasjon og kommunikasjon

Næringshoved-
område K

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

Næringshoved-
område L

Omsetning og drift av fast eiendom

Næringshoved-
område M

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

Næringshoved-
område N

Forretningsmessig tjenesteyting

Næringshoved-
område O

Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt 
offentlig forvaltning

Næringshoved-
område P

Undervisning

Næringshoved-
område Q

Helse- og sosialtjenester

Næringshoved-
område R

Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter

Næringshoved-
område S

Annen tjenesteyting

Næringshoved-
område T

Lønnet arbeid i private husholdninger, og private husholdningers 
produksjon av diverse varer og tjenester til eget bruk

Næringshoved-
område U

Internasjonale organisasjoner og organer

19 Næringsgruppe 
46.77

Engroshandel med avfall og skrap
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VEDLEGG V

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 808/2004 skal bokstav b) lyde:

«b) Dekningsområde

Denne modulen omfatter de av foretakenes former for virksomhet som omfattes av næringshovedområde 
C-N og næring 95 i standard for næringsgruppering innen De europeiske fellesskap (NACE Rev. 2). 
Næringshovedområde K skal tas med dersom resultatene av forundersøkelsene tilsier det.

Statistikkene skal utarbeides for foretaksenheter.»

_____________________________________


