
Az EFTA Felügyeleti Hatóság közleménye Norvégiának az EGT-megállapodás XXI. melléklete
1. pontjában említett jogi aktus és a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE
Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatáro-
zott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló 1893/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló

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

(2008/C 118/14)

Az EGT-megállapodás 1. jegyzőkönyvével elfogadott és XXI. mellékletének 1. pontjában említett, a vállalko-
zások szerkezeti statisztikáiról szóló, 1996. december 20-i 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet (a továbbiakban:
a jogi aktus) megteremtette az Európai Gazdasági Térségben működő vállalkozások szerkezetére, tevékenysé-
gére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállítá-
sának, közlésének és értékelésének közös keretét. A jogi aktus 11. cikke biztosítja, hogy egy átmeneti
időszakra a mellékleteinek előírásaitól eltérést lehessen elfogadni.

Az EGT-Vegyesbizottság 61/2007 határozata a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE
Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai terü-
letekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK (a továbbiakban:
1893/2006/EK rendelet) európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.) belefoglalta
az EGT-megállapodás XXI. mellékletének 20c. pontjába. Az 1893/2006/EK rendelet a jogi aktus mellékle-
teiben meghatározott, az említett rendelet II. mellékletében szereplő változók fogalommeghatározása tekinte-
tében módosítja a jogi aktust.

Az EFTA Felügyeleti Hatóságot bízták meg azzal a feladattal, hogy a jogi aktus 12. cikkével összhangban
fogadja el az Izland, Liechtenstein és Norvégia kérelmével kapcsolatos eltéréseket.

Az 58/97/EK, Euratom rendelet 11. cikke alapján Norvégia részleges, illetve teljes eltérést kért az
1893/2006/EK rendelet II. mellékletével módosított jogi aktus 7. mellékletében található egyes adatok továb-
bítása alól.

Az EFTA Felügyeleti Hatóság, az EFTA Felügyeleti Hatóságot segítő Nemzeti Statisztikai Intézetek EFTA-veze-
tőinek 2007. november 26-i véleményével összhangban a következő eltérésekhez járult hozzá:

Éves vállalkozási
statisztika

a 2005–2007
időszakra vonat-

kozóan

Megnevezés

Éves vállalkozási
statisztika
bontásban

a 2005–2007
időszakra vonat-

kozóan

Megnevezés

Teljes vagy részleges eltérés,
vagy nincs eltérés

Részleges
eltérés

Részleges
eltérés

Külön átmeneti időszak
szükséges

Nincs Nincs

Hiányzó mutatók 48 031 Rendszeres nyugdíjfolyó-
sítás

Éves vállalkozási statisz-
tika földrajzi bontásban

48 032 Egyösszegű nyugdíjfolyó-
sítás

48 610 Forgalom földrajzi
bontásban

48 120 Társult vállalkozásokba és
egyéb részesedésekbe
történő befektetés (PF)

48 640 Összes befektetés euro és
nem euro összetevők
szerinti bontásban

48 132 KKV-kre szakosodott
szabályozott piacon keres-
kedett részvények

48 101 A „támogató vállalko-
zásba” történő összes
befektetés

48 705 Szüneteltető tagok száma

Egyéb észrevételek Nincs Nincs
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Nem önálló
nyugdíjalapokra
vonatkozó éves
vállalkozási
statisztika

a 2005–2007
időszakra vonat-

kozóan

Megnevezés

Éves vállalkozási
statisztika
bontásban

a 2005–2007
időszakra vonat-

kozóan

Megnevezés

Teljes vagy részleges eltérés,
vagy nincs eltérés

Teljes eltérés Részleges
eltérés

Külön átmeneti időszak
szükséges

Nincs Nincs

Hiányzó mutatók 11 150 Nem önálló nyugdíjala-
pokkal rendelkező vállal-
kozások száma

Éves vállalkozási statisz-
tika földrajzi bontásban

Egyéb észrevételek Nincs Nincs
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