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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1342 

av 22. april 2015 

om endring av metoden for produktgruppering etter næring i henhold til vedlegg A til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013 av 21. mai 2013 om det europeiske nasjonal- og 

regionalregnskapssystem i Den europeiske union(1), særlig artikkel 2 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det europeiske nasjonalregnskapssystem opprettet ved forordning (EU) nr. 549/2013 (ESA 2010) er et nasjonal- og 

regionalregnskapssystem som er utformet for å imøtekomme behovene som følger av Unionens økonomiske, sosiale og 

regionale politikk. 

2) Vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 451/2008(2), som inneholder en statistisk produktgruppering 

etter næring (CPA), ble vedtatt for å gjenspeile Unionens behov på statistikkområdet. Det ble erstattet av kommisjons-

forordning (EU) nr. 1209/2014(3). 

3) Henvisninger til produktgrupperingen etter næring (CPA) i Det europeiske nasjonalregnskapssystem (ESA 2010) bør 

være i tråd med den nye grupperingen opprettet ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1209/2014. 

4) Forordning (EU) nr. 549/2013 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg A til forordning (EU) nr. 549/2013 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 22. april 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 207 av 4.8.2015, s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 289/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 84. 

(1) EUT L 174 av 26.6.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 451/2008 av 23. april 2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering etter 

næring (CPA), og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3696/93 (EUT L 145 av 4.6.2008, s. 65). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1209/2014 av 29. oktober 2014 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 451/2008 

om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering etter næring (CPA), og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3696/93 

(EUT L 336 av 22.11.2014, s. 1). 
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VEDLEGG 

I vedlegg A til forordning (EF) nr. 549/2013 gjøres følgende endringer: 

1.  Begrepene «CPA Rev. 2» og «CPA 2008» erstattes med følgende: 

 «CPA». 

2.  I vedlegg 7.1 erstattes «Næringshovedgruppe 261: elektroniske komponenter og kretskort» med 

 «Gruppe 261: elektroniske komponenter og kretskort». 

3.  I kapittel 23 gjøres følgende endringer: 

a)  I tabell P*3 erstattes avsnittet «Bergverksdrift og utvinning; bearbeidede varer; elektrisitets-, gass-, damp- og 

varmtvannsforsyning; vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet; bygge- og anleggsvirksomhet» med avsnittet: 

 «Bergverksdrift og utvinning, bearbeidede varer, elektrisitet, gass, damp og luftkondisjonering; vannforsyning, avløps- 

og renovasjonsvirksomhet samt miljørydding; bygge- og anleggsvirksomhet». 

b)  I tabell P*10 gjøres følgende endringer: 

i) «Bergverksdrift og utvinning; bearbeidede varer; elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning; 

vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet» erstattes med: 

«Bergverksdrift og utvinning; bearbeidede varer; elektrisitet, gass, damp og luftkondisjonering; vannforsyning, 

avløps- og renovasjonsvirksomhet samt miljørydding». 

ii) Gjelder ikke den norske utgaven. 

iii) Gjelder ikke den norske utgaven. 

iv) Gjelder ikke den norske utgaven. 

v) Gjelder ikke den norske utgaven. 

vi) «Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter, reparasjon av husholdningsvarer og annen tjenesteyting» 

erstattes av følgende: 

«Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter, annen tjenesteyting, lønnet arbeid i private 

husholdninger, private husholdningers produksjon av diverse varer og tjenester til eget bruk, internasjonale 

organisasjoners og organers virksomhet». 

c)  I tabell P*38 gjøres følgende endringer: 

i) «Tekstiler, klær og lærvarer» erstattes av følgende: «Tekstiler, klær og lær- og lærvarer». 

ii) «Tre- og papirvarer samt trykking» erstattes av følgende: «Tre- og papirvarer, trykkeri- og innspillingstjenester». 

iii) Gjelder ikke den norske utgaven.  

iv) Gjelder ikke den norske utgaven. 

d)  I tabell P*64 gjøres følgende endringer: 

i) Gjelder ikke den norske utgaven.  

ii) Gjelder ikke den norske utgaven. 

e)  Gjelder ikke den norske utgaven. 

 __________  


