
EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság közleménye Norvégiának az EGT-megállapodás XXI. melléklete 1.
pontjában említett okmány és a 2002. november 5-i 2056/2002/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet által módosított, a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló, 1996. december 20-i

58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet előírásaitól való eltéréséről

(2005/C 110/09)

Az EGT-megállapodás 1. jegyzőkönyvével elfogadott és XXI. mellékletének 1. pontjában (a továbbiakban:
az okmány) említett, a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló, 1996. december 20-i 58/97/EK,
Euratom tanácsi rendelet létrehozta az Európai Gazdasági Térség vállalkozásainak szerkezetére, tevékenysé-
gére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó statisztikák gyűjtését, összeállítását, terjesztését és
értékelését szolgáló közös intézményi keretet. Az okmány 11. cikke biztosítja, hogy egy átmeneti időszakra
a mellékletek előírásaitól eltérést lehessen elfogadni.

A 2002. november 5-i 2056/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet az EGT-Vegyesbizottság az
58/2003 határozatával (HL L 193. 2003.7.31., 42. o.) beépítette az EGT-megállapodás XXI. melléklete 1.
pontjába. A 2056/2002/EK rendelet oly módon módosította az okmányt, hogy a közös intézményi keretet
kiterjesztette a hitelintézetekre, a nyugdíjalapokra, az egyéb pénzügyi közvetítésre és a pénzügyi közvetítést
kiegészítő tevékenységekre. A 2056/2002/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdése az okmányt a nyugdíjalapokra
vonatkozó szerkezeti statisztikák részletes moduljával foglalkozó 7. melléklet szövegével egészítette ki.

Az EFTA Felügyeleti Hatóságot bízták meg azzal a feladattal, hogy az okmány 11. cikkével összhangban
fogadja el az Izland, Liechtenstein és Norvégia kérelmével kapcsolatos eltéréseket.

Norvégia az okmány 7. melléklete 4. szakaszában található, a 2002–2004. évre vonatkozó, a nyugdíjala-
pokat, eszközöket és maradványadatokat érintő bizonyos jellemzőkkel kapcsolatban kérte az eltérést azzal
a céllal, hogy a nemzeti statisztikai rendszert a 7. mellékletben foglalt követelményekhez igazítsa.

Az EFTA Felügyeleti Hatóság ezekhez az eltérésekhez az EFTA Felügyeleti Hatóságot segítő, a Nemzeti
Statisztikai Intézetek EFTA-vezetőinek véleményével összhangban a következők szerint járult hozzá:

Táblázat: Kérelem az okmány 7. mellékletének 4. szakasza jellemzőitől való eltérés engedélyezé-
sére

Éves vállalati statisz-
tika

2002–2004
Cím

Éves vállalati statisz-
tika lebontva
2002–2004

Cím

Teljes vagy részleges eltérés, illetve
eltérés nélkül

Részleges eltérés Részleges eltérés

Rendkívüli átmeneti időszak szükséges Nincs Nincs

Hiányzó változók 48 00 5 Nyugdíjhozzájárulások a meghatáro-
zott biztosítási rendszerekhez

48 00 6 Nyugdíjhozzájárulások a meghatáro-
zott biztosítási rendszerekhez

48 00 7 Nyugdíjhozzájárulások a hibridrend-
szerekhez
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Éves vállalati statisz-
tika

2002–2004
Cím

Éves vállalati statisz-
tika lebontva
2002–2004

Cím

48 03 1 Rendszeres nyugdíjfizetések
48 03 2 Átalányösszegek formájában fizetett

nyugdíjak
48 13 1 Tőzsdén jegyzett részvények
48 13 2 A KKV-kra specializálódott devizapia-

cokon jegyzett részvények
48 13 3 Tőzsdén nem jegyzett részvények
48 13 4 Egyéb részvények és változó hozamú

értékpapírok
48 70 1 Meghatározott biztosítási rendszerek

tagjainak száma
48 70 2 Meghatározott hozzájárulási rend-

szerek tagjainak száma
48 70 3 Hibridrendszerek tagjainak száma
48 70 5 Felfüggesztett tagok száma

Egyéb részek Nincs Nincs
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