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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2304 

av 19. desember 2016 

om formen, strukturen, periodisiteten og vurderingsindikatorene til kvalitetsrapportene om dataene som oversendes i 

henhold 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 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EU) nr. 549/2013 opprettes det europeiske nasjonalregnskapssystem 2010 («ENS 2010»), og det fastsettes 

en plan for når medlemsstatene må sende Kommisjonen de regnskapene og tabellene som skal utarbeides i samsvar med 

metodene angitt i nevnte forordning. 

2) I henhold til artikkel 4 i forordning (EU) nr. 549/2013 skal dataene som omfattes av nevnte forordning, være underlagt 

kvalitetskriteriene fastsatt i artikkel 12 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009(2). Medlemsstatene 

skal framlegge for Kommisjonen en rapport om kvaliteten på de innsendte dataene om nasjonal- og regionalregnskapene. 

3) Det ble innvilget midlertidige unntak til medlemsstater i henhold til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2014/403/EU(3). Derfor bør innholdet i kvalitetsrapportene som Kommisjonen krever at medlemsstatene skal oversende, 

tilpasses i samsvar med nevnte unntak. Kravet om å framlegge kvalitetsrapporter bør innføres gradvis fram til 2021 for å gi 

medlemsstatene tid til å gjennomføre større tilpasninger som er nødvendige for innføringen av ENS 2010 i de nasjonale 

statistikksystemene. 

4) I samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EU) nr. 549/2013 og med henblikk på anvendelsen av kvalitetskriteriene 

nevnt i artikkel 4 nr. 1 i nevnte forordning bør formen, strukturen, periodisiteten og vurderingsindikatorene til 

kvalitetsrapportene som medlemsstatene skal framlegge, fastsettes av Kommisjonen ved gjennomføringsrettsakter. 

5) Siden opplysningene i kvalitetsrapportene om nasjonal- og regionalregnskaper bør baseres på det europeiske 

statistikksystems standarder om kvalitetsrapportering offentliggjort av Kommisjonen (Eurostat), bør vedlegget til denne 

forordning utarbeides i samsvar med disse standardene. Opplysninger om gjennomføringen av ENS 2010 som 

medlemsstatene allerede har framlagt, bør gjenbrukes av Kommisjonen og ikke kreves i kvalitetsrapportene. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Kvalitetsrapporten om nasjonal- og regionalregneskaper nevnt i artikkel 4 nr. 2 i forordning (EU) nr. 549/2013 skal omfatte 

dataene som medlemsstatene oversendte i samsvar med innsendingsplanen for ENS 2010, som fastsatt i vedlegg B til 

forordning (EU) nr. 549/2013, i året forut for rapporten. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 20.12.2016, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 101/2017 av  

5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, 

s. 72. 

(1) EUT L 174 av 21.5.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk statistikk (EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/403/EU av 26. juni 2014 om å innrømme medlemsstater unntak med hensyn til 

oversending av statistikk i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013 om det europeiske nasjonal- og 

regionalregnskapssystem i Den europeiske union (EUT L 195 av 2.7.2014, s. 1). 
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Medlemsstatene skal framlegge kvalitetsrapporten en gang i året. 

Artikkel 2 

Formen, strukturen og vurderingsindikatorene til kvalitetsrapportene om nasjonal- og regionalregneskaper nevnt i artikkel 1 

skal være som fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen 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 19. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Formen, strukturen og vurderingsindikatorene til kvalitetsrapportene som medlemsstatene skal 

framlegge 

1. Innledning 

Kvalitetsrapporten om nasjonal- og regionalregnskaper skal inneholde både kvantitative indikatorer og kvalitative 

beskrivelser av kvaliteten på dataene som ble oversendt det foregående året. Kommisjonen (Eurostat) skal gi medlemsstatene 

resultatene av de kvantitative indikatorene, beregnet på grunnlag av dataene som er framlagt. Medlemsstatene skal tolke og 

kommentere dem i samsvar med sin sammenstillingsmetode og statistiske produksjonsprosess. 

2. Form 

— Før 15. februar 2017 og deretter hvert år skal Kommisjonen (Eurostat) gi medlemsstatene utkast til kvalitetsrapporter 

som er delvis forhåndsutfylt med alle de kvantitative vurderingsindikatorene som er angitt i avsnitt 4. 

— Senest 31. mai hvert år skal medlemsstatene oversende Kommisjonen (Eurostat) den ferdigutfylte kvalitetsrapporten. 

3. Struktur 

Hver medlemsstat skal framlegge en enkelt kvalitetsrapport som dekker alle tabeller i innsendingsplanen for ENS 2010, 

som fastsatt i vedlegg B til forordning (EU) nr. 549/2013. 

Kvalitetsrapporten skal inneholde opplysninger om alle kvalitetskriterier fastsatt i artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 223/2009. Opplysningene skal presenteres i henhold til følgende struktur: 

— Relevans 

— Nøyaktighet og pålitelighet 

— Aktualitet og punktlighet 

— Tilgjengelighet og klarhet 

— Sammenheng og sammenlignbarhet 

Opplysninger om gjennomføringen av ENS 2010 som medlemsstatene allerede har framlagt, skal gjenbrukes av 

Kommisjonen og ikke kreves i kvalitetsrapportene. 

4. Vurderingsindikatorer 

4.1. Kvantitative indikatorer 

Kvalitetsrapporten skal inneholde følgende kvantitative indikatorer: 

Nr. Indikator Definisjon(*) 
Variabel og/eller tabell i 

innsendingsplanen for ENS 2010 

Referanse-

periode(*) 

Kvalitets-

kriterier 

Gjennom-

føring fra 

1. Dataenes grad av 

fullstendighet 

Forholdet mellom antall data-

celler framlagt av medlems-

statene og antall dataceller som 

kreves i henhold til inn-

sendingsplanen for ENS 2010, 

og som ikke omfattes av 

unntak 

Alle tabeller, kvartalsvise og 

årlige data 

Fra 1995 til 

seneste år og 

kvartal 

Relevans 2017 
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Nr. Indikator Definisjon(*) 
Variabel og/eller tabell i 

innsendingsplanen for ENS 2010 

Referanse-

periode(*) 

Kvalitets-

kriterier 

Gjennom-

føring fra 

2. Revisjons-

hyppighet for 

kvartalsvise data 

Revisjonshyppighet for viktige 

kvartalsvise variabler mellom 

første og seneste innsending 

og gjennomsnittlig revisjons-

hyppighet i etterfølgende inn-

sendinger siden første 

innsending 

Sesong- og kalenderjustert 

bruttonasjonalprodukt målt i 

volum (tabell 1) 

Tilgjengelige 

kvartaler de 

seneste tre år 

Nøyaktighet 

og pålitelighet 

2019 

Sesongjustert sysselsetting i  

alt i antall tusen personer 

(tabell 1) 

2019 

Ikke-sesongjustert brutto dis-

ponibel inntekt for hushold-

ninger og ideelle organisa-

sjoner (tabell 801) 

2021 

Ikke-sesongjustert konsum for 

husholdninger og ideelle 

organisasjoner (tabell 801) 

2021 

Ikke-sesongjustert brutto-

produkt for ikke-finansielle 

foretak (tabell 801) 

2021 

Ikke-sesongjustert bruttoin-

vestering i fast realkapital for 

ikke-finansielle foretak  

(tabell 801) 

2021 

3. Revisjons-

hyppighet for 

årlige data 

Gjennomsnittlig revisjons-

hyppighet for viktige årlige 

variabler i etterfølgende inn-

sendinger siden første inn-

sending 

Tabell 1: 

Bruttonasjonalprodukt 

(løpende priser og volumer), 

bruttoprodukt (løpende priser) 

Tabell 1 (løpende priser): 

Lønnskostnader, brutto drifts-

resultat og brutto blandet inn-

tekt 

Tabell 1 (løpende priser): 

Husholdningers og ideelle 

organisasjoners konsum 

Offentlig forvaltnings konsum 

Bruttoinvestering i fast real-

kapital 

Eksport av varer og tjenester 

Import av varer og tjenester 

Seneste fem 

år 

Nøyaktighet 

og pålitelighet 

2019 
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Nr. Indikator Definisjon(*) 
Variabel og/eller tabell i 

innsendingsplanen for ENS 2010 

Referanse-

periode(*) 

Kvalitets-

kriterier 

Gjennom-

føring fra 

   Tabell 1 (antall tusen per-

soner): 

Sysselsetting i alt 

Lønnstakere 

Tabell 2 (løpende priser): 

Offentlig forvaltnings utgifter 

Offentlig forvaltnings inntekter 

Tabell 7 (løpende priser): 

Finanssektorens gjeld i alt 

(ikke-konsolidert) 

Tabell 7 (løpende priser): 

Ikke-finansielle foretaks gjeld 

(konsolidert) 

Husholdningers og ideelle 

organisasjoners gjeld (konso-

lidert) 

Tabell 10: 

Bruttoprodukt i løpende priser, 

sysselsetting i antall personer  

(t + 12 måneder) 

Lønnskostnader i løpende 

priser (t + 24 måneder) (NUTS 

2(1)) 

Tabell 13 (løpende priser): 

Husholdningers netto dis-

ponible inntekt (NUTS 2) 

   

4. Punktlighet — 

leveringsdatoer 

Første leveringsdato og 

leveringsdato for validerte data 

for hver tabell i innsendings-

planen for ENS 2010 for alle 

innsendinger det seneste året 

Alle tabeller, kvartalsvise og 

årlige data 

Det seneste 

året 

Aktualitet og 

punktlighet 

2017 

5. Sammenheng — 

internt i og 

mellom tabeller 

Gjennomsnittlige og høyeste 

absolutte differanse som viser i 

hvilken grad statistikken er 

forenlig innenfor et gitt data-

sett, dvs. at alle relevante 

aritmetiske identiteter og 

regnskapsidentiteter over-

holdes, at det ikke finnes 

uforklarte endringer og at 

integritetsreglene overholdes 

Bruttonasjonalprodukt, 

løpende priser (kvartalsvise og 

årlige data): 

I tabell 1 (bruttonasjonal-

produkt etter produksjons-, 

utgifts- og inntektsmetoden) 

Seneste fem 

år 

Sammenheng 

og sammen-

lignbarhet 

2017 
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Nr. Indikator Definisjon(*) 
Variabel og/eller tabell i 

innsendingsplanen for ENS 2010 

Referanse-

periode(*) 

Kvalitets-

kriterier 

Gjennom-

føring fra 

   Bruttoprodukt, løpende priser 

(årlige data): 

Mellom tabell 1 og 3 

Lønnskostnader, løpende priser 

(årlige data): 

Mellom tabell 1 og 3 

Bruttoinvestering i fast 

realkapital, løpende priser 

(årlige data): 

Mellom tabell 1 og 3 og tabell 

1 og 22 

Eksport av varer og tjenester, 

løpende priser (kvartalsvise og 

årlige data): 

I tabell 1 (tatt fra bruttona-

sjonalproduktets utgiftskompo-

nenter og fra den detaljerte 

oppdelingen av eksporten) 

Import av varer og tjenester, 

løpende priser (kvartalsvise og 

årlige data): 

I tabell 1 (tatt fra bruttona-

sjonalproduktets utgiftskompo-

nenter og fra den detaljerte 

oppdelingen av importen) 

Sysselsetting i alt, lønnstakere 

og selvstendig nærings-

drivende (årlige data, antall 

tusen personer): 

Mellom tabell 1 og 3 

   

6. Sammenheng — 

årlige data og 

summen av 

kvartalsvise data 

I hvilken grad årlig og 

kvartalsvis statistikk stemmer 

overens 

(For alle variabler unntatt 

sysselsetting testes samsvaret 

mellom årlige data og summen 

av de fire kvartalsvise dataene, 

for sysselsetting testes 

samsvaret mellom årlige data 

og gjennomsnittet av fire 

kvartalsvise data) 

Bruttonasjonalprodukt, 

løpende priser, ikke-

sesongjustert (tabell 1) 

Sysselsetting i alt i antall tusen 

personer, ikke-sesongjustert 

(tabell 1) 

Seneste fem 

år 

Sammenheng 

og sammen-

lignbarhet 

2017 
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Nr. Indikator Definisjon(*) 
Variabel og/eller tabell i 

innsendingsplanen for ENS 2010 

Referanse-

periode(*) 

Kvalitets-

kriterier 

Gjennom-

føring fra 

   Brutto driftsresultat for 

sektoren ikke-finansielle 

foretak (tabell 8/801, løpende 

priser) 

Brutto disponibel inntekt for 

sektorene husholdninger og 

ideelle organisasjoner (tabell 

8/801, løpende priser) 

   

7. Sammenheng — 

totalsum og 

summen av 

komponenter 

I hvilken grad summen av 

delkomponentene tilsvarer 

totalsummen 

Bruttonasjonalprodukt, 

løpende priser, ikke-

sesongjustert, totalsum og 

summen av utgiftskompo-

nenter (kvartalsvise og årlige 

data), tabell 1 

Bruttoprodukt, løpende priser, 

totalsum og summen av 

oppdeling på NACE Rev. 2(2), 

A*10-nivå (kvartalsvise og 

årlige data), tabell 1 

Sysselsetting i alt i antall tusen 

personer, ikke-sesongjustert, 

totalsum og summen av 

lønnstakere og selvstendig 

næringsdrivende (kvartalsvise 

og årlige data), tabell 1 

Sysselsetting i alt i antall tusen 

personer, totalsum og summen 

av oppdeling på NACE Rev. 2, 

A*10-nivå (årlige data), 

tabell 1 

Seneste fem 

år 

Sammenheng 

og sammen-

lignbarhet 

2017 

8. Sammenheng — 

hovedstørrelser 

og kontoer for 

ikke-finansielle 

transaksjoner 

etter sektor 

Forskjeller mellom data fra 

hovedstørrelser og tilsvarende 

data i kontoer for ikke-

finansielle transaksjoner etter 

sektor 

Bruttonasjonalprodukt, 

løpende priser, ikke-

sesongjustert (kvartalsvise og 

årlige data): 

Mellom tabell 1 og 8/801 

Konsum for sektorene 

husholdninger og ideelle 

organisasjoner, løpende priser, 

ikke-sesongjustert (kvartalsvise 

og årlige data): 

Mellom tabell 1 og 8/801 

Bruttoinvestering i fast 

realkapital, løpende priser 

(årlige data): 

Mellom tabell 1 og 8 

Seneste fem 

år 

Sammenheng 

og sammen-

lignbarhet 

2021 
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Nr. Indikator Definisjon(*) 
Variabel og/eller tabell i 

innsendingsplanen for ENS 2010 

Referanse-

periode(*) 

Kvalitets-

kriterier 

Gjennom-

føring fra 

   Lønnskostnader, løpende priser 

(årlige data): 

Mellom tabell 1 og 8 

   

9. Sammenheng — 

hovedstørrelser 

og regional-

regnskaper 

Forskjeller mellom data fra 

hovedstørrelser og tilsvarende 

data i regionalregnskaper 

Bruttoprodukt, løpende priser 

(årlige data): 

Mellom totalsum for tabell  

1 og summen for NUTS 2-

regioner i tabell 10 og 12 

Sysselsetting i antall tusen 

personer (årlige data): 

Mellom totalsum for tabell  

1 og summen for NUTS 2-

regioner i tabell 10 og 12 

Seneste fem 

år 

Sammenheng 

og sammen-

lignbarhet 

2021 

10. Sammenheng — 

hovedstørrelser 

og tilgangs- og 

anvendelses-

tabeller 

Forskjeller mellom data fra 

hovedstørrelser og tilsvarende 

data i tilgangs- og anvendel-

sestabeller 

(alle data i løpende priser, 

årlige data) 

Bruttoprodukt: 

Mellom tabell 1 og 16 

Produktskatter minus 

produktsubsidier: 

Mellom tabell 1 og 15 

Konsum, husholdningers 

konsum, offentlig forvaltnings 

konsum, ideelle organisa-

sjoners konsum: 

Mellom tabell 1 og 16 

Bruttoinvestering, bruttoinves-

tering i fast realkapital, 

lagerendringer, anskaffelser 

minus avhending av 

verdigjenstander: 

Mellom tabell 1 og 16 

Eksport av varer og tjenester: 

Mellom tabell 1 og 16 

Import av varer og tjenester: 

Mellom tabell 1 og 15 

Seneste fem 

år 

Sammenheng 

og sammen-

lignbarhet 

2021 
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Nr. Indikator Definisjon(*) 
Variabel og/eller tabell i 

innsendingsplanen for ENS 2010 

Referanse-

periode(*) 

Kvalitets-

kriterier 

Gjennom-

føring fra 

   Lønnskostnader: 

Mellom tabell 1 og 16 

Brutto driftsresultat og brutto 

blandet inntekt: 

Mellom tabell 1 og 16 

   

11. Sammenheng — 

hovedstørrelser 

og statistikk over 

offentlig 

forvaltnings 

finanser 

Forskjeller mellom data fra 

hovedstørrelser og tilsvarende 

data i statistikk over offentlig 

forvaltnings finanser 

(alle data i løpende priser) 

Individuelt konsum (årlige 

data): 

Mellom tabell 1 og 2 

Kollektivt konsum (årlige 

data): 

Mellom tabell 1 og 2 

Produktskatter (årlige data): 

Mellom tabell 1 og 9 

Seneste fem 

år 

Sammenheng 

og sammen-

lignbarhet 

2021 

12. Sammenheng — 

kontoer for ikke-

finansielle 

transaksjoner 

etter sektor og 

statistikk over 

offentlig 

forvaltnings 

finanser 

Forskjellene mellom kontoer 

for ikke-finansielle trans-

aksjoner etter sektor og 

tilhørende data i statistikk over 

offentlig forvaltnings finanser 

Nettofinansinvestering, 

offentlig sektor, løpende priser 

(årlige data): 

Mellom tabell 8 og 2 

Seneste fem 

år 

Sammenheng 

og sammen-

lignbarhet 

2021 

13. Sammenheng — 

kontoer for ikke-

finansielle 

transaksjoner 

etter sektor og 

kontoer for 

finanstrans-

aksjoner etter 

sektor 

Forskjellene mellom kontoer 

for ikke-finansielle 

transaksjoner etter sektor og 

tilhørende data i kontoer for 

finanstransaksjoner etter sektor 

Nettofinansinvestering, alle 

sektorer, løpende priser (årlige 

data): 

Mellom tabell 8 og 6 

Seneste fem 

år 

Sammenheng 

og sammen-

lignbarhet 

2019 

(*) Med mindre noe annet er angitt, skal kvantitative indikatorer beregnes på grunnlag av den seneste versjonen av medlemsstatenes data som er 

offentliggjort på Eurostats nettsted. 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1059/2003 av 26. mai 2003 om innføring av en felles nomenklatur over regionale statistikkenheter 

(NUTS) (EUT L 154 av 21.6.2003, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE 

Revisjon 2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder (EUT L 393 av 

30.12.2006, s. 1). 
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4.2. Kvalitative opplysninger 

Kvalitetsrapporten skal inneholde følgende kvalitative opplysninger: 

Nr. Indikator Definisjon Kvalitetskriterier 
Gjennomføring 

fra 

1. Datarevisjonspolitikk Metadata om nasjonal datarevisjonspolitikk som inneholder 

— lenker til eksisterende metadata offentliggjort 

nasjonalt, 

— kortfattet informasjon om revisjoner av standardverdier 

for referansemåling og/eller større rutinerevisjoner og 

deres innvirkning på bruttonasjonalproduktet. 

Nøyaktighet og 

pålitelighet 

2017 

2. Dokumentasjon av 

metode 

Liste over nasjonale publikasjoner om datakildene og 

metoden som benyttes, med titlene på disse publikasjonene 

og eventuelle lenker til dem 

Tilgjengelighet og 

klarhet 

2017 

3. Lengde på sammen-

lignbare tidsserier 

over tid 

Metadata om lengden på sammenlignbare tidsserier over tid 

som inneholder 

— lenker til eksisterende metadata offentliggjort 

nasjonalt, 

— kortfattet informasjon om lengden på sammenlignbare 

tidsserier, brudd i tidsserier og forklaringer på 

bruddene. 

Sammenheng og 

sammenlignbarhet 

2021 

 


