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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2119 

av 22. november 2017 

om opprettelse av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning  

(EØF) nr. 3924/91(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 av 19. desember 1991 om opprettelse av en fellesskapsundersøkelse om 

industriproduksjonen(1), særlig artikkel 2 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EØF) nr. 3924/91 skal medlemsstatene gjennomføre en fellesskapsundersøkelse om industri-

produksjonen. 

2) Undersøkelsen om industriproduksjonen må baseres på en liste over produkter som identifiserer den industriproduk-

sjonen som skal undersøkes. 

3) En liste over produkter er nødvendig for å oppnå en harmonisering mellom produksjonsstatistikker og statistikker over 

utenrikshandelen og for å kunne foreta en sammenligning med Fellesskapets varenomenklatur CPA. 

4) Listen over produkter som kreves i forordning (EØF) nr. 3924/91, og som henvises til som «Prodcom-listen», er felles 

for alle medlemsstatene og nødvendig for å kunne sammenligne data medlemsstatene imellom. 

5) For å ta hensyn til den teknologiske utvikling samt strukturendringer i industriproduksjonen er det nødvendig å opprette 

en ajourført Prodcom-liste. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Prodcom-listen skal være som angitt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 22. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 325 av 8.12.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 197/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 374 av 31.12.1991, s. 1. 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 325 av 8.12.2017, s. 2–214.] 


