
A BIZOTTSÁG 472/2008/EK RENDELETE

(2008. május 29.)

a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK rendeletnek a NACE Rev. 2. idősoraira alkalmazandó
első bázisév, valamint a NACE Rev. 2. szerint benyújtandó, 2009-nél korábbi idősorokra a
részletezettség szintje, az adatszolgáltatás formája, az első referencia-időszak és a referencia-

időszak tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a rövid távú statisztikákról szóló, 1998. május 19-i,
1165/98/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke
k) és l) pontjára,

mivel:

(1) Az 1165/98/EK rendelet közös keretet határoz meg a
gazdasági ciklusra vonatkozó rövid távú közösségi
statisztikák készítéséhez. E statisztikák alkalmazási köre
az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozásáról (NACE Rev. 1.) szóló, 1990.
október 9-i 3037/90/EGK tanácsi rendeletre (2) való
hivatkozás útján kerül meghatározásra.

(2) A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE
Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK
tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló,
2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet szerint az 1165/98/EK rendeletben
szabályozott rövid távú statisztikákat 2009. január 1-
jétől a NACE Rev. 2-nek megfelelően kell elkészíteni.

(3) Az 1165/98/EK rendelet 17. cikkének k) és l) pontja
szerint meg kell határozni a NACE Rev. 2. idősoraira

alkalmazandó első bázisévet, valamint a NACE Rev. 2.
szerint benyújtandó, 2009-nél korábbi idősorok tekinte-
tében a részletezettség szintjét, az adatszolgáltatás
formáját, az első referencia-időszakot és a referencia-
időszakot.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a statisztikai programbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1165/98/EK rendeletben szabályozott és a NACE Rev. 2-nek
megfelelően elkészített rövid távú statisztikák tekintetében alkal-
mazandó első bázisév 2005 (2006 a D-310 tekintetében).

2. cikk

(1) A részletezettség szintjére, az adatszolgáltatás formájára,
az első referencia-időszakra és a referencia-időszakra vonatkozó
egyedi követelményeket a NACE Rev. 2. szerint benyújtandó,
2009-nél korábbi idősorok tekintetében a melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben említett követelmények szerint össze-
állított idősorokat az alábbiaknak megfelelően kell benyújtani a
Bizottsághoz (Eurostathoz):

a) havi változók: nem később, mint a 2009 januárjára vonat-
kozó megfelelő adatokat;

b) negyedévente benyújtandó adatok: nem később, mint a 2009
első negyedévére vonatkozó megfelelő adatokat.
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(1) HL L 162., 1998.6.5., 1. o. A legutóbb az 1893/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.)
módosított rendelet.

(2) HL L 293., 1990.10.24., 1. o. A legutóbb az 1893/2006/EK rende-
lettel módosított rendelet.



3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2008. május 29-én.

a Bizottság részéről
Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

Egyedi követelmények a NACE Rev. 2. szerint benyújtandó, 2009-nél korábbi idősorok tekintetében

A részletezettség szintje, amelynek megfelelően az egyes változókat be kell nyújtani, azonos az 1165/98/EK rendelet A.,
B., C., illetve D. melléklete f) pontjaiban meghatározottakkal.

Az adatszolgáltatás formája, amelynek megfelelően az egyes változókat be kell nyújtani, azonos az 1165/98/EK rendelet
A., B., C., illetve D. melléklete d) pontjaiban meghatározottakkal.

Az alábbi táblázat az első referencia-időszakot jelzi, amely tekintetében az egyes változókat a NACE Rev. 2. szerint be kell
nyújtani. Valamennyi időpont a napok esetében éééé.hh., a negyedévek esetében éééé.X.N. formátumú.

A NACE Rev. 2. bevezetése nyomán, különösen az 1165/98/EK rendelet D. melléklete (Egyéb szolgáltatások) vonatko-
zásában, részletesebb adatokat kell hozzáférhetővé tenni, mint az előző NACE szerint, illetve olyan egyedi tevékenységekre
vonatkozó adatokat, amelyek a NACE Rev. 2. bevezetése előtt nem szerepeltek a rövid távú statisztikákban. Az ilyen
esetekben, ahol ráadásul még jó minőségű becsült adatok sem állnak rendelkezésre, az érintett tagállamok a 2000. év
utáni első referencia-időszakot is választhatnak, amennyiben azt a Bizottság (az Eurostat) előzetesen jóváhagyta.

Változó Megnevezés Első referencia-időszak

IPAR

A-110 Termelés 2000.01.

A-120 Árbevétel 2000.01.

A-121 Belföldi árbevétel 2000.01.

A-122 Exportárbevétel 2000.01.
2005.01. az euroövezet/nem euroövezet elkülö-

nítésére

A-130 Kapott új rendelések 2000.01.

A-131 Belföldi új rendelések 2000.01.

A-132 Export új rendelések 2000.01.
2005.01. az euroövezet/nem euroövezet elkülö-

nítésére

A-210 Foglalkoztatott személyek száma 2000.1.N.

A-220 Ledolgozott órák száma 2000.1.N.

A-230 Bruttó bérek és keresetek 2000.1.N

A-310 Termelői árak 2000.01.

A-311 Belföldi termelői árak 2000.01.

A-312 Export termelői árak 2000.01.
2005.01. az euroövezet/nem euroövezet elkülö-

nítésére

A-340 Importárak 2006.01.

ÉPÍTŐIPAR

B-110 Termelés 2005.01. a havi adatok tekintetében
2000.1.N. a negyedévi adatok tekintetében

B-115 Magasépítési termelés 2005.01. a havi adatok tekintetében
2000.1.N. a negyedévi adatok tekintetében

B-116 Mélyépítési termelés 2005.01. a havi adatok tekintetében
2000.1.N. a negyedévi adatok tekintetében

B-210 Foglalkoztatott személyek száma 2000.1.N.

B-220 Ledolgozott órák száma 2000.1.N.

B-230 Bruttó bérek és keresetek 2000.1.N.
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Változó Megnevezés Első referencia-időszak

B-320 Építési költségek 2000.1.N.

B-321 Anyagköltségek 2000.1.N.

B-322 Munkaerőköltségek 2000.1.N.

B-411 Építési engedélyek: lakások száma 2000.1.N.

B-412 Építési engedélyek: a hasznos lakóterület négyzet-
méterben vagy más mértékegységben

2000.1.N.

KISKERESKEDELEM ÉS JAVÍTÁS

C-120 Árbevétel 2000.01.

C-210 Foglalkoztatott személyek száma 2000.1.N.

C-330 Az értékesítés deflátora 2000.01.

C-123 Az értékesítés volumene 2000.01.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

D-120 Árbevétel 2000.1.N.

D-210 Foglalkoztatott személyek száma 2000.1.N.

D-310 Termelői árak 2006.1.N.

Az alkalmazandó referencia-időszak, amely vonatkozásában az egyes változókat be kell nyújtani, azonos az 1165/98/EK
rendelet A., B., C., illetve D. melléklete e) pontjaiban meghatározottakkal.

HUL 140/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.5.30.


