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Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 295/2008,
annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008,
yritystoiminnan rakennetilastoista
(uudelleen laadittu toisinto)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 97, 9.4.2008, s. 13)
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1
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L 132
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)
N:o 295/2008,
annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008,
yritystoiminnan rakennetilastoista
(uudelleen laadittu toisinto)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityi
sesti sen 285 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menette
lyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Yritystoiminnan rakennetilastoista 20 päivänä joulukuuta 1996
annettua neuvoston asetusta (EY, Euratom) N:o 58/97 (3) on
muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (4). Nyt kun mainit
tua asetusta muutetaan vielä uudelleen, kyseiset säännökset olisi
selkeyden ja järkeistämisen vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Asetuksella (EY, Euratom) N:o 58/97 määritettiin yhteinen järjes
telmä yhteisössä toimivien yritysten rakennetta, toimintaa, kilpai
lukykyä ja tuloksia koskevien yhteisön tilastojen keräämiselle,
laatimiselle, toimittamiselle ja arvioinnille.

(3)

Yhteisön tilasto-ohjelmasta vuosiksi 2003–2007 16 päivänä jou
lukuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätök
sen N:o 2367/2002/EY (5) mukaisesti ohjelmaa ohjaavat yhteisön
keskeiset poliittiset painopisteet, joita ovat talous- ja rahaliitto,
Euroopan unionin laajentuminen ja kilpailukyky, aluepolitiikka,
kestävä kehitys sekä sosiaalipoliittinen ohjelma. Yritysten talou
dellista toimintaa koskevat tilastot ovat tämän ohjelman keskeinen
osa.

(1) EUVL C 318, 23.12.2006, s. 78.
(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 29. maaliskuuta 2007 (EUVL C 27
E, 31.1.2008, s. 139), ja neuvoston päätös, tehty 14. helmikuuta 2008.
(3) EYVL L 14, 17.1.1997, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1893/2006 (EUVL
L 393, 30.12.2006, s. 1).
(4) Katso liite X.
5
( ) EYVL L 358, 31.12.2002, s. 1, päätös sellaisena kuin se on muutettuna
päätöksellä N:o 787/2004/EY (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 12).
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(4)

Tässä asetuksessa olisi säädettävä nykyisillä politiikan aloilla teh
tävien päätösten tueksi annettavan tilastollisen tuen jatkamisesta
ja sen olisi vastattava niihin lisätarpeisiin, joita syntyy yhteisön
uusien poliittisten aloitteiden sekä tilastotyön painopistealueiden
ja tuotettujen tilastojen relevanssin jatkuvan tarkastelun myötä,
kun tavoitteena on saatavilla olevien resurssien mahdollisimman
onnistunut käyttö ja vastaajille aiheutuvan rasitteen minimointi.
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä yhteisön energia- ja ympä
ristöpolitiikan toimintalinjojen, kuten asetukseen (EY) N:o
1907/2006 (1) (REACH) sisältyvien toimintalinjojen, vaikutuk
seen yritystoimintaan. Kansallisten tilastolaitosten välistä yhteis
työtä ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa olisi kannustettava hallin
nollisten tietolähteiden tehokkaamman käytön varmistamiseksi.

(5)

Palveluita, ja erityisesti liike-elämän palveluita, koskevia tietoja
tarvitaan yhä enemmän. Tilastotietoja tarvitaan talousanalyyseihin
ja politiikan suunnitteluun tällä toimialalla, joka on nykytalouk
sissa dynaamisin, erityisesti kasvumahdollisuuksien ja työpaikko
jen luojana. Lissabonissa 23 ja 24 päivänä maaliskuuta 2000
kokoontunut Eurooppa-neuvosto korosti palveluiden merkitystä.
Palveluiden taloudellisen merkityksen todellinen ymmärtäminen
edellyttää liikevaihdon mittaamista yksityiskohtaisesti palvelutu
otteiden mukaan jaoteltuna. Tukholmassa 23 ja 24 päivänä maa
liskuuta 2001 kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi päätelmis
sään, että tehokkaasti toimivien sisämarkkinoiden luominen pal
veluille on yksi Euroopan tärkeimmistä painopisteistä. Yksityis
kohtaisesti palvelutuotteiden mukaan jaotellut tilastotiedot rajaty
littävästä kaupasta ovat olennaisen tärkeitä seurattaessa palvelui
den sisämarkkinoiden toimintaa ja arvioitaessa palveluiden kilpai
lukykyä ja esteiden vaikutusta palveluilla käytävään kauppaan.

(6)

Tiedot yritysdemografiasta ovat tarpeen, erityisesti sen vuoksi,
että ne ovat osa rakenneindikaattoreita, jotka on laadittu Lissabo
nin strategian tavoitteiden saavuttamista koskevaa seurantaa var
ten. Yritysdemografiaa ja sen työllisyysvaikutusta koskevia yh
denmukaistettuja tietoja tarvitaan lisäksi yrittäjyyttä tukevien toi
mintapoliittisten suositusten laatimiseen.

(7)

Tilastoalalla tarvitaan myös joustava väline, jonka avulla voidaan
riittävän nopeasti vastata uusiin käyttäjätarpeisiin, joita syntyy
tietoon perustuvan talouden yhä dynaamisempien, innovatiivisem
pien ja monitahoisempien ominaispiirteiden myötä. Tällaisen tila
päisen tiedonkeruun yhdistämisellä jatkuvaan yritysten rakenneti
lastotietojen keruuseen saataisiin lisäarvoa kummassakin tutki
muksessa kerätyille tiedoille ja voitaisiin keventää vastaajille koi
tuvaa rasitetta poistamalla tiedonkeruun päällekkäisyydet.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu
18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupa
menettelyistä ja rajoituksista (REACH) ja Euroopan kemikaaliviraston perus
tamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1, oikaisu EUVL L 136, 29.5.2007,
s. 3), asetus sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o
1354/2007 (EUVL L 304, 22.11.2007, s. 1).
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(8)

On tarpeen säätää menettelyistä, joilla tämän asetuksen täytän
töönpanotoimenpiteet hyväksytään, ja näin edelleen selkeyttää
sääntöjä, jotka koskevat tietojen keruuta ja tilastokäsittelyä sekä
saatujen tulosten käsittelyä ja toimittamista.

(9)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpi
teistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytän
töönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn
neuvoston päätöksen 1999/468/EY (1) mukaisesti.

(10)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta saattaa liitteissä
olevat tietojen luettelot ajan tasalle, päättää tilastojen laatimisvä
leistä, tietojen toimittamista osaksi Euroopan laajuisia kokonais
tilastoja (ns. CETO-merkintä) koskevista säännöistä ja tilastoja
laadittaessa käytettävästä ensimmäisestä viitevuodesta, määritellä
tulosten jaottelu, käytettävät luokitukset ja kokoluokkien yhdistel
mät, saattaa tietojen toimittamiskaudet ajan tasalle, mukauttaa
toimialojen ja tuotteiden jaottelu vastaamaan Euroopan yhteisön
tilastollisen toimialaluokituksen (NACE) ja tilastollisen toimialoit
taisen tuoteluokituksen (CPA) muutoksia tai tarkistuksia, toteuttaa
pilottitutkimusten arvioinnin perusteella toimenpiteitä, muuttaa
liitteessä VIII tarkoitetun perusjoukon alarajaa sekä vahvistaa laa
dun arviointiperusteet. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoi
sia ja niillä muutetaan tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia,
myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne
on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(11)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen
tavoitetta, joka on yhteisön yritysten rakennetta, toimintaa, kilpai
lukykyä ja tuloksia koskevien yhdenmukaistettujen tietojen tarjoa
minen, vaan se voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla,
joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen
5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mai
nitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti
tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saa
vuttamiseksi tarpeen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Aihe
Tässä asetuksessa määritetään yhteinen järjestelmä yhteisössä toimivien
yritysten rakennetta, toimintaa, kilpailukykyä ja tuloksia koskevien yh
teisön tilastojen keräämiselle, laatimiselle, toimittamiselle ja arvioinnille.
(1) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna
päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).
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Tilastojen laatimisen tarkoituksena on erityisesti selvittää
a) yritysten toiminnan rakennetta ja kehitystä;
b) käytettyjä tuotannontekijöitä samoin kuin muita yritysten toiminnan,
kilpailukyvyn ja tulosten mittaamisen mahdollistavia tekijöitä;
c) yritysten ja markkinoiden alueellista, kansallista, yhteisön tasoista ja
kansainvälistä kehitystä;
d) yritysten käyttäytymistä;
e) pieniä ja keskisuuria yrityksiä; sekä
f) yritysten erityispiirteitä, jotka liittyvät toimialojen tiettyyn jaotteluun.

2 artikla
Soveltamisala
1.
Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluu kaikki markkinaehtoinen
toiminta asetuksella (EY) N:o 1893/2006 perustetun Euroopan yhteisön
yhteisen tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 (jäljempänä
’NACE Rev. 2’) pääluokissa B–N sekä P–S.
2.
Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tilastoyksiköistä yhteisön tuo
tantojärjestelmän havainnointia ja analyysia varten 15 päivänä maalis
kuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 696/93 (1) liitteessä
olevassa I jaksossa luetellut tilastoyksikkötyypit, jotka luokitellaan jo
honkin 1 kohdassa tarkoitettuun toimintaan. Erityisten yksiköiden käyttö
tilastoja laadittaessa määritellään tämän asetuksen liitteissä.

3 artikla
Moduulit
1.
Tilastot, jotka laaditaan 1 artiklassa määritellyiltä alueilta, ryhmi
tellään moduuleiksi.
2.

Tämän asetuksen mukaiset moduulit ovat

a) liitteessä I määritelty vuosittaisten rakennetilastojen yleinen moduuli;
b) liitteessä II määritelty teollisuuden rakennetilastojen yksityiskohtai
nen moduuli;
c) liitteessä III määritelty kaupan rakennetilastojen yksityiskohtainen
moduuli;
d) liitteessä IV määritelty rakentamisen rakennetilastojen yksityiskohtai
nen moduuli;
e) liitteessä V määritelty vakuutusalan rakennetilastojen yksityiskohtai
nen moduuli;
f) liitteessä VI määritelty luottolaitosten rakennetilastojen yksityiskoh
tainen moduuli;
(1) EYVL L 76, 30.3.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston (EY) N:o 1882/2003 (EUVL
L 284, 31.10.2003, s. 1).
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g) liitteessä VII määritelty eläkerahastojen rakennetilastojen yksityis
kohtainen moduuli;
h) liitteessä VIII määritelty liike-elämän palveluiden rakennetilastojen
yksityiskohtainen moduuli;
i) liitteessä IX määritelty yritysdemografian rakennetilastojen yksityis
kohtainen moduuli;
j) joustava moduuli yritysten ominaisuustietoja koskevaa tiettyä ja ra
jattua tilapäistä tiedonkeruuta varten.
3.

Kuhunkin moduuliin on sisällytettävä seuraavat tiedot:

a) 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun soveltamisalaan kuuluvat toimi
alat, joista tilastoja laaditaan;
b) 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tilastoyksiköiden luettelon mukai
set, tilastoja laadittaessa käytettävät tilastoyksikkötyypit;
c) niiden ominaisuustietojen luettelot, joista tilastoja laaditaan 1 artik
lassa tarkoitetuilta alueilta sekä näiden ominaisuustietojen viiteajan
jakso;
d) tilastojen laatimisen aikaväli joko vuosittain tai määrävuosin. Jos
tilastot laaditaan määrävuosin, ne on laadittava vähintään kerran
kymmenessä vuodessa;
e) laadittavien tilastojen ensimmäisten viitevuosien aikataulu;
f) edustavuuteen ja laadunarviointiin liittyvät normit;
g) viitejakson jälkeinen määräaika, jossa tulokset on toimitettava;
h) myönnettävän siirtymäkauden sallittu enimmäispituus.
4.
Edellä 2 kohdan j alakohdassa tarkoitetun joustavan moduulin
käyttö suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Komis
sio päättää sen soveltamisalasta, ominaisuustietojen luettelosta, viiteajan
jaksosta, käsiteltävistä toimialoista sekä laatustandardeista 12 artiklan 2
kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen vähintään 12 kuu
kautta ennen viiteajanjakson alkua. Komissio myös määrittää tiedontar
peen sekä tietojen keruusta yrityksille aiheutuvan rasitteen ja jäsenval
tioille aiheutuvat kustannukset.
Yrityksille aiheutuvan rasitteen ja jäsenvaltioille aiheutuvien kustannus
ten rajoittamiseksi kerättävien tietojen laajuus on rajoitettava korkein
taan 20:een yrityksen ominaisuustietoon tai kysymykseen, korkeintaan
25 000 vastaajayritykseen koko Euroopan unionissa sekä korkeintaan
1,5 tunnin keskimääräiseen arvioituun työmäärään yksittäistä vastaajaa
kohti. Tilapäisen tiedonkeruun on katettava eri jäsenvaltioita edustavasti.
Jos tuloksia tarvitaan vain Euroopan tasolla, komissio voi määritellä
eurooppalaisen otantamenettelyn sen varmistamiseksi, että rasite ja kus
tannukset ovat mahdollisimman vähäiset.
Komissio voi vakiintuneita menettelyitä noudattaen myöntää yhteisra
hoitusta tilapäisen tiedonkeruun kustannuksiin.
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4 artikla
Pilottitutkimukset
1.
Komissio järjestää pilottitutkimuksia, joita jäsenvaltiot toteutettavat
vapaaehtoisuuden pohjalta liitteissä esitetyllä tavalla. Komissio myöntää
ehdotuspyynnön perusteella avustuksen yhteisön tilastoista 17 päivänä
helmikuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 (1) 2 ar
tiklassa tarkoitetuille kansallisille viranomaisille.
2.
Pilottitutkimukset tehdään tietojen relevanssin ja niiden saantimah
dollisuuksien arvioimiseksi. Komissio arvioi pilottitutkimusten tulokset
ja ottaa huomioon tietojen tuomat hyödyt suhteessa niiden keruukustan
nuksiin ja yrityksille aiheutuvaan rasitteeseen.
3.
Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle pilotti
tutkimusten tuloksista.
4.
Pilottitutkimusten arvioinnin perusteella toteutettavat toimenpiteet,
joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentä
mällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

5 artikla
Tietojen hankinta
1.
Jäsenvaltioiden on hankittava tarvittavat tiedot niiden ominaisuus
tietojen havainnoimiseksi, joiden luettelot ovat 3 artiklassa tarkoitetuissa
moduuleissa.
2.
Jäsenvaltiot voivat, hallinnon yksinkertaistamisen periaatetta sovel
taen hankkia tarvittavat tiedot yhdistelemällä seuraavia lähteitä:
a) pakolliset tutkimukset; oikeudelliset yksiköt, joihin jäsenvaltioiden
tietojen antamiseen käyttämät tilastoyksiköt kuuluvat tai joista ne
koostuvat, ovat velvollisia antamaan tarkat ja täydelliset tiedot ase
tetuissa määräajoissa;
b) muut lähteet, jotka ovat tarkkuudeltaan ja laadultaan vähintään vas
taavia;
c) tilastolliset arviointimenetelmät, kun joitakin ominaisuustietoja ei ole
havainnoitu kaikkien yksiköiden osalta.
3.
Vastaajille aiheutuvan rasitteen vähentämiseksi kansallisilla viran
omaisilla ja komissiolla (Eurostat) on kunkin jäsenvaltion ja komission
oman toimivaltansa puitteissa määrittelemien rajojen ja ehtojen mukai
sesti oikeus päästä käyttämään oman julkisen hallintonsa toiminta-aloja
koskevia hallinnollisia tietolähteitä siltä osin kuin kyseiset tiedot ovat
tarpeellisia 6 artiklassa tarkoitettujen tarkkuusvaatimusten noudattami
seksi. Lisäksi aina, kun se on mahdollista, on tämän asetuksen ilmoi
tusvaatimusten noudattamiseksi käytettävä asianmukaisia hallinnollisia
tietoja.
(1) EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuk
sella (EY) N:o 1882/2003.
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4.
Jäsenvaltiot ja komissio edistävät toimivaltansa rajoissa edellytyk
siä sähköisen tiedonvälityksen ja automaattisen tietojenkäsittelyn laajem
paan käyttöön.

6 artikla
Tarkkuus
1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmis
tamiseksi, että toimitetut tiedot kuvastavat liitteissä määriteltyjen tilas
toyksikköjen perusjoukon rakennetta.
2.
Laadun arviointi suoritetaan vertaamalla tietojen tuomia hyötyjä
niiden keräämisestä aiheutuviin kustannuksiin ja erityisesti pienille yri
tyksille aiheutuvaan rasitteeseen.
3.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle sen pyynnöstä kaikki 2
kohdassa tarkoitetun arvioinnin suorittamiseksi tarvittavat tiedot.

7 artikla
Vertailukelpoisuus
1.
Jäsenvaltioiden on tuotettava kerätyistä ja arvioiduista tiedoista
vertailukelpoiset tulokset noudattaen 3 artiklassa ja vastaavissa liitteissä
kunkin moduulin osalta säädettyä jaottelua.
2.
Yhteisön aggregaattien laatimiseksi jäsenvaltioiden on tuotettava
kansalliset osatulokset NACE Rev. 2:n tasojen mukaan, jotka on esitetty
liitteissä tai määritelty 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

8 artikla
Tulosten toimittaminen
1.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän asetuksen 7 artiklassa tar
koitetut tulokset, myös salassapidettävät tiedot, komissiolle (Eurostat)
salassapidettävien tilastotietojen toimittamista koskevien yhteisön voi
massa olevien säännösten, erityisesti neuvoston asetuksen (Euratom,
ETY) N:o 1588/90 (1), mukaisesti. Kyseisiä yhteisön säännöksiä sovel
letaan tulosten käsittelyyn siltä osin kuin niihin sisältyy salassapidettäviä
tietoja.
2.
Tulokset on toimitettava asianmukaisessa teknisessä muodossa
3 artiklan 2 kohdan a–h ja j alakohdassa tarkoitettujen moduulien osalta
12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenet
telyä noudattaen säädetyssä viitejakson jälkeisessä määräajassa, joka voi
olla enintään 18 kuukautta. Edellä 3 artiklan 2 kohdan i alakohdassa
tarkoitetun moduulin osalta määräaika voi olla enintään 30 kuukautta tai
18 kuukautta liitteessä IX olevan 9 jakson mukaisesti. Lisäksi 3 artiklan
2 kohdan a–g alakohdassa tarkoitettujen moduulien osalta on toimitet
tava pieni määrä estimoituja ennakkotuloksia mainitun menettelyn mu
kaisesti säädetyssä viitejakson jälkeisessä määräajassa, ja joka voi olla
enintään 10 kuukautta. Edellä 3 artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoi
tetun moduulin osalta ennakkotulosten määräaika voi olla enintään 18
kuukautta.
(1) EYVL L 151, 15.6.1990, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muu
tettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.
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3.
Yrityksille aiheutuvan rasitteen ja kansallisille tilastoviranomaisille
aiheutuvien kustannusten minimoimiseksi jäsenvaltiot voivat liittää tie
toihin merkinnän, jonka mukaan niitä voidaan käyttää vain osana Euroo
pan laajuisia kokonaistilastoja (ns. CETO-merkintä). Eurostat ei julkaise
tällaisia tietoja eivätkä jäsenvaltiot saa varustaa kansallisesti julkaistuja
tietoja CETO-merkinnällä. CETO-merkinnän käyttö määräytyy sen pe
rusteella, mikä kyseisen jäsenvaltion osuus on koko EU:n tuottamasta
yritystoiminnan lisäarvosta:

a) Saksa, Ranska, Italia ja Yhdistynyt kuningaskunta: CETO-merkittyjä
tietoja saa toimittaa NACE Rev. 2:n nelinumerotasoista ja kokoluo
kittain jaoteltuina NACE Rev. 2:n kolminumerotasoista. Merkittyjen
solujen osuus saa olla enintään 15 prosenttia.

b) Belgia, Tanska, Irlanti, Kreikka, Espanja, Alankomaat, Itävalta, Puo
la, Portugali, Suomi ja Ruotsi: CETO-merkittyjä tietoja saa toimittaa
NACE Rev. 2:n nelinumerotasoista ja kokoluokittain jaoteltuina
NACE Rev. 2:n kolminumerotasoista. Merkittyjen solujen osuus
saa olla enintään 25 prosenttia. Lisäksi, jos jossakin tämän ryhmän
jäsenvaltiossa NACE Rev. 2:n nelinumerotason tai NACE Rev. 2:n
kolminumerotason kokoluokan osuus on alle 0,1 prosenttia asian
omaisen jäsenvaltion yritystoiminnasta, tiedot voidaan lähettää CE
TO-merkinnällä varustettuina.

▼M2

▼B

c) Bulgaria, Tšekki, Viro, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg,
Unkari, Malta, Romania, Slovenia ja Slovakia: CETO-merkittyjä tie
toja saa toimittaa NACE Rev. 2:n kolmi- ja nelinumerotasoista ja
kokoluokittain jaoteltuina NACE Rev. 2:n kolminumerotasoista.
Merkittyjen solujen osuus kolminumerotasolla saa olla enintään
25 prosenttia.

CETO-merkintää koskevien sääntöjen tarkistamiseen ja jäsenvaltioiden
ryhmittelyyn liittyvät toimenpiteet, joilla muutetaan tämän asetuksen
muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 12 ar
tiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä
noudattaen 29 päivään huhtikuuta 2013 mennessä ja sen jälkeen viiden
vuoden välein.

9 artikla
Täytäntöönpanotiedot
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tämän pyynnöstä kaikki ne
merkitykselliset tiedot, jotka koskevat tämän asetuksen täytäntöönpanoa
jäsenvaltioissa.

10 artikla
Siirtymäkaudet
1.
Siirtymäkausien aikana voidaan 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
sääntelymenettelyä noudattaen myöntää poikkeuksia liitteiden määräyk
siin, jos kansallisia tilastojärjestelmiä on mukautettava merkittävästi.
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2.
Jäsenvaltiolle voidaan myöntää lisäsiirtymäkausia tilastojen laa
timiseksi, jos tämän asetuksen säännösten noudattaminen on mahdotonta
siksi, että jäsenvaltiolle on myönnetty poikkeuksia tilastointiin tarkoitet
tujen yritysrekisterien laatimisen yhteensovittamisesta yhteisössä 22 päi
vänä heinäkuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
2186/93 (1) mukaisesti.

11 artikla
Täytäntöönpanotoimet
1.
Seuraavat tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toi
menpiteet hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelyme
nettelyä noudattaen:
a) ominaisuustietojen määritelmien ja niiden tietyille toimialoille sovel
tuvuuden vahvistaminen (3 artikla ja liitteessä I olevan 4 jakson 2
kohta);
b) viiteajanjakson määritelmän vahvistaminen (3 artikla);
c) tulosten toimittamisen asianmukaisen teknisen muodon vahvistami
nen (8 artikla sekä liitteessä I olevan 9 jakson 2 kohta);
d) siirtymäkauden ja tämän asetuksen säännöksiin siirtymäkauden ai
kana myönnettyjen poikkeusten vahvistaminen (10 artikla sekä liit
teessä I oleva 11 jakso, liitteessä II oleva 10 jakso, liitteessä III oleva
9 jakso, liitteessä VIII oleva 8 jakso ja liitteessä IX oleva 13 jakso);
e) neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3037/90 (2) perustettua Euroopan
yhteisön yhteistä tilastollista toimialaluokitusta (jäljempänä ’NACE
Rev. 1.1’) käyttäen toimitettavien vuoden 2008 ominaisuustietojen
luetteloiden ja tulosten tuottamista koskevien yksityiskohtien vahvis
taminen (liitteessä I olevan 9 jakson 2 kohta);
f) edellä 3 artiklan 2 kohdan j luetelmakohdassa ja 3 artiklan 4 koh
dassa tarkoitettujen joustavien moduulien käytön vahvistaminen; ja
g) liitteessä II olevan 4 jakson 3 ja 4 kohdassa, liitteessä III olevan 3
jakson 3 kohdassa ja liitteessä IV olevan 3 jakson 3 kohdassa tar
koitettujen tilapäisten tiedonkeruiden osalta noudatettavien menette
lyjen vahvistaminen.
2.
Seuraavat tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toi
menpiteet, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia,
myös täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitet
tua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen:
a) ominaisuustietojen luetteloiden päivitys sekä ennakkotulokset siltä
osin kuin tämä päivitys ei määrällisesti arvioiden merkitse tutkitta
vien yksiköiden määrän eikä näille yksiköille aiheutuvan rasitteen
suhteetonta lisäämistä odotettuihin tuloksiin nähden (4 ja 8 artikla
sekä liitteessä I oleva 6 jakso, liitteessä II oleva 6 jakso, liitteessä III
oleva 6 jakso, liitteessä IV oleva 6 jakso);
(1) EYVL L 196, 5.8.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuk
sella (EY) N:o 1882/2003.
(2) EYVL L 293, 24.10.1990, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muu
tettuna asetuksella (EY) N:o 1893/2006.
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b) tilastojen laatimisen aikavälien vahvistaminen (3 artikla);
c) niiden sääntöjen vahvistaminen, jotka koskevat tietojen merkitse
mistä käytettäviksi vain osana Euroopan laajuisia kokonaistilastoja
(8 artiklan 3 kohta);
d) tulosten laatimisen ensimmäisen viitevuoden vahvistaminen (8 artikla
ja liitteessä I oleva 5 jakso);
e) tulosten jaottelun ja erityisesti käytettävien luokitusten ja kokoluok
kien yhdistelmien vahvistaminen (7 artikla sekä liitteessä VIII olevan
4 jakson 2 ja 3 kohta, liitteessä IX olevan 8 jakson 2 ja 3 kohta ja
liitteessä IX oleva 10 jakso);
f) tietojen toimittamisen määräaikojen päivittäminen (8 artikla sekä
liitteessä I olevan 8 jakson 1 kohta ja liitteessä VI oleva 7 jakso);
g) toimialaluokituksen mukauttaminen NACE-luokituksen muutoksiin
tai tarkistuksiin ja tuotteiden jaottelun mukauttaminen CPA-luokituk
sen muutoksiin tai tarkistuksiin;
h) pilottitutkimusten arvioinnin perusteella toteutetut toimenpiteet (4 ar
tiklan 4 kohta);
i) perusjoukon alarajan muuttaminen (liitteessä VIII oleva 3 jakso);
j) laadun arviointiperusteiden vahvistaminen (6 artikla sekä liitteessä I
oleva 6 jakso, liitteessä II oleva 6 jakso, liitteessä III oleva 6 jakso ja
liitteessä IV oleva 6 jakso).

12 artikla
Komitea
1.
Komissiota avustaa neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Eura
tom (1) perustettu Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitea.
2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5
ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika
vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.
3.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5
a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen
8 artiklan säännökset.

13 artikla
Selvitys
1.
Komissio esittää 29 päivään huhtikuuta 2011 mennessä ja sen
jälkeen kolmen vuoden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle
selvityksen tämän asetuksen nojalla laadituista tilastoista ja erityisesti
niiden laadusta ja yrityksille aiheutuvasta rasitteesta.
(1) EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.
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2.
Komissio ehdottaa 1 kohdassa tarkoitetuissa selvityksissään tar
peellisiksi katsomiaan muutoksia.
14 artikla
Kumoaminen
1.
Kumotaan asetus (EY, Euratom) N:o 58/97. Kumotaan myös ase
tuksen (EY) N:o 1893/2006 20 artikla.
2.
Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän ase
tukseen viitevuodesta 2008 alkaen, ja viittaukset luetaan liitteessä XI
olevan vastaavuustaulukon mukaisesti. Asetuksen (EY, Euratom) N:o
58/97 säännöksiä sovelletaan edelleen vuotta 2007 ja sitä aikaisempia
viitevuosia koskevien tilastotietojen keräämiseen, laatimiseen ja toimit
tamiseen.
15 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jäl
keen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaise
naan kaikissa jäsenvaltioissa.
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LIITE I
VUOSITTAISTEN RAKENNETILASTOJEN YLEINEN MODUULI
1 JAKSO
Tarkoitus
Tämän liitteen tarkoituksena on määrittää yhteinen järjestelmä jäsenvaltioiden
yritysten rakennetta, toimintaa, kilpailukykyä ja tuloksia koskevien yhteisön ti
lastojen keräämiselle, laatimiselle, toimittamisella ja arvioinnille.
2 JAKSO
Alueet
Laadittavat tilastot koskevat 1 artiklan toisen kohdan a, b, c ja e alakohdassa
tarkoitettuja alueita ja erityisesti arvonlisän ja sen pääasiallisten osatekijöiden
analyysiä.
3 JAKSO
Soveltamisala
1. Laaditaan tilastoja 9 jaksossa luetelluilta toimialoilta.
2. Tehdään pilottitutkimuksia 10 jaksossa mainituilta toimialoilta.
4 JAKSO
Ominaisuustiedot
1. Jäljempänä esitetyissä ominaisuustietojen luetteloissa mainitaan tarvittaessa
tilastoyksikkötyyppi, josta tilastot laaditaan.
2. NACE Rev. 2:n pääluokasta K laadittavista tilastoista ominaisuustietojen ni
mikkeet, jotka parhaiten vastaavat 3, 4 ja 5 kohdassa lueteltuja otsikoita,
vahvistetaan 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudatta
en.
3. Vuosittaiset demografiset tilastot:

Nimike

Koodi

Rakennetta koskevat tiedot
11 11 0

Yritysten lukumäärä

11 21 0

Paikallisten yksiköiden lukumäärä

4. Yritysten ominaisuustiedot, joista laaditaan vuosittaiset tilastot:

Koodi

Nimike

Kirjanpitotiedot
12 11 0

Liikevaihto

12 12 0

Tuotannon arvo

12 15 0

Arvonlisäys tuotannontekijähintaan

12 17 0

Käyttökate

13 11 0

Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä
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Koodi

Nimike

13 12 0

Sellaisinaan jälleenmyytäviksi hankittujen tavaroiden ja pal
velujen ostot yhteensä

13 13 1

Maksut työvoiman vuokraamisesta

13 31 0

Henkilömenot

13 32 0

Palkat

13 33 0

Sosiaaliturvamaksut
Pääomatiliä koskevat tiedot

15 11 0

Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen
Työllisyyttä koskevat tiedot

16 11 0

Työhön osallistuvien lukumäärä

16 13 0

Palkatun henkilöstön lukumäärä

16 14 0

Palkatun henkilöstön lukumäärä kokopäivätyötä vastaavana

5. Ominaisuustiedot, joista laaditaan vuosittaiset aluetilastot:

Koodi

Nimike

Kirjanpitotiedot
13 32 0

Palkat
Työllisyyttä koskevat tiedot

16 11 0

Työhön osallistuvien lukumäärä

6. Tehdään pilottitutkimuksia 10 jaksossa lueteltujen ominaisuustietojen osalta.

5 JAKSO
Ensimmäinen viitevuosi
Ensimmäinen viitevuosi, jolta tilastot laaditaan, on kalenterivuosi 2008. Tiedot
jaotellaan 9 jakson mukaisesti. Päätös ensimmäisestä viitevuodesta, jolta NACE
Rev. 2:n kolminumerotasojen 64.2, 64.3 ja 64.9 ja kaksinumerotason 66 katta
mista toiminnoista laaditaan tilastot, tehdään kuitenkin 12 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

6 JAKSO
Selvitys tilastojen laadusta
Jäsenvaltiot ilmoittavat kunkin keskeisen ominaisuustiedon osalta tarkkuusasteen
suhteessa 95 prosentin luotettavuustasoon, minkä komissio esittää 13 artiklan
mukaisessa kertomuksessaan, ottaen huomioon kyseisen artiklan soveltaminen
kussakin jäsenvaltiossa. Keskeisistä ominaisuustiedoista säädetään 12 artiklan 3
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

7 JAKSO
Tulosten tuottaminen
1. Tulokset on jaoteltava nelinumerotasolla 9 jaksossa luetelluista toimialoista.
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2. Tietyt tulokset jaotellaan myös kokoluokkiin kolminumerotasolla 9 jakson
soveltamisalaan kuuluvilla toimialoilla.

3. Aluetilastot jaotellaan sekä NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle (pääryhmä)
että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1059/2003 (1)
perustetun yhteisen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön (jäljempänä
’NUTS’) NUTSin tasolle 2.

8 JAKSO
Tulosten toimittaminen

▼M3
1. Tulokset toimitetaan 18 kuukauden kuluessa viiteajanjakson kalenterivuoden
päättymisestä lukuun ottamatta NACE Rev. 2:n nelinumerotasojen 64.11 ja
64.19 toimintoja. NACE Rev. 2:n nelinumerotasojen 64.11 ja 64.19 toimin
tojen osalta toimitusaika on 10 kuukautta. Päätös NACE Rev. 2:n kolminum
erotasojen 64.2, 64.3 ja 64.9 sekä kaksinumerotason 66 kattamia toimintoja
koskevien tulosten toimitusajasta tehdään12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B
2. Seuraavista yritystilastojen ominaisuustiedoista toimitetaan NACE Rev.2:n
kaksinumerotasoja 64 ja 65 lukuun ottamatta kansallisen tason ennakkotulok
set tai estimaatit 10 kuukauden kuluessa viitejakson kalenterivuoden päätty
misestä:

Koodi

Nimike

Kirjanpitotiedot
12 11 0

Liikevaihto
Työllisyyttä koskevat tiedot

16 11 0

Työhön osallistuvien lukumäärä

Ennakkotulokset tai estimaatit jaotellaan NACE Rev. 2:n kolminumerotason
mukaan. NACE Rev. 2:n kaksinumerotason 66 osalta päätös ennakkotulosten
tai estimaattien toimittamisesta tehdään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

9 JAKSO
Toimialajaottelu
1. Yhteisön tilastojen laatimiseksi jäsenvaltiot toimittavat viitevuodesta 2008 al
kaen kansalliset osatulokset nelinumerotasolla NACE Rev. 2:n pääluokista
B–N ja kaksinumerotasolta 95.

2. Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle viitevuotta 2008 koskevat yritystoiminnan
rakennetilastot sekä NACE Rev.1.1:n että NACE Rev.2:n mukaisina, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan 1 kohdan soveltamista.

NACE Rev.1.1 -luokituksen mukaisesti toimitettavasta ominaisuustietojen
luettelosta ja tulosten tuottamisen yksityiskohdista päätetään 12 artiklan 2
kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.
(1) EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komis
sion asetuksella (EY) N:o 105/2007 (EUVL L 39, 10.2.2007, s. 1).
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10 JAKSO
Selvitykset ja pilottitutkimukset
1. Komissio toteuttaa NACE Rev. 2:n pääluokkia P–R sekä pääluokan S kaksi
numerotasoja pääryhmiä 94 ja 96 koskevia pilottitutkimuksia, joilla testataan
mahdollisuutta kattaa kyseisten pääluokkien markkinaehtoinen toiminta.
2. Komissio panee vireille rahoitustileihin ja aineettomiin investointeihin, tuotan
tojärjestelmän organisointimuotoihin sekä yritystoiminnan rakennetilastojen ja
työmarkkinoista ja tuottavuudesta laadittavien tilastojen vertailtavuuteen liitty
viä ominaisuustietoja koskevan pilottitutkimusohjelman. Nämä pilottitutki
mukset on sopeutettava kunkin alan erityispiirteisiin.
11 JAKSO
Siirtymäkausi
Ominaisuustietoja 12 17 0, 13 13 1 ja 16 14 0 koskevia tilastoja laadittaessa
siirtymäkausi ei saa olla pitempi kuin kaksi vuotta 5 jaksossa tarkoitetusta en
simmäisestä viitevuodesta (2008) lukien.
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LIITE II
TEOLLISUUDEN

RAKENNETILASTOJEN
MODUULI

YKSITYISKOHTAINEN

1 JAKSO
Tarkoitus
Tämän liitteen tarkoituksena on määrittää yhteinen järjestelmä teollisuuden ra
kennetta, toimintaa, kilpailukykyä ja tuloksia koskevien yhteisön tilastojen kerää
miselle, laatimiselle, toimittamiselle ja arvioinnille.
2 JAKSO
Alat
Laadittavat tilastot koskevat 1 artiklan toisen kohdan a–e alakohdassa mainittuja
alueita, ja erityisesti
— keskeistä luetteloa tilastoista teollisuustoiminnan rakenteen, toiminnan, kilpai
lukyvyn ja tulosten yksityiskohtaista analyysiä varten,
— täydentävää tilastoluetteloa erityiskysymysten tutkimusta varten.
3 JAKSO
Soveltamisala
Tilastot on laadittava kaikista NACE Rev. 2:n pääluokkiin B, C, D ja E luoki
telluista toimialoista. Nämä pääluokat kattavat kaivostoiminnan ja louhinnan (B),
teollisuuden (C), sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollon (D) ja vesihuollon,
viemäri- ja jätevesihuollon, jätehuollon ja ympäristön puhtaanapidon (E). Yri
tystilastot koskevat kaikkien niiden yritysten perusjoukkoa, joiden pääasiallinen
toiminta luokitellaan pääluokkiin B, C, D ja E.
4 JAKSO
Ominaisuustiedot
1. Jäljempänä esitetyissä ominaisuustietojen ja tilastojen luetteloissa mainitaan
tarvittaessa ne tilastoyksikkötyypit, joista tilastot laaditaan, sekä se, laa
ditaanko tilastot vuosittain vai määrävuosin. Kursivoidut tilastoja ja ominai
suustietoja koskevat merkinnät sisältyvät myös liitteessä I määritellyn yleisen
moduulin luetteloihin.
2. Vuosittaiset demografiset tilastot:
Koodi

Nimike

Rakennetta koskevat tiedot
11 11 0

Yritysten lukumäärä

11 21 0

Paikallisten yksiköiden lukumäärä

11 31 0

Toimialayksiköiden lukumäärä

3. Yritysten ominaisuustiedot, joista laaditaan vuosittaiset tilastot:
Koodi

Nimike

Kirjanpitotiedot
12 11 0

Liikevaihto

12 12 0

Tuotannon arvo

2008R0295 — FI — 23.05.2014 — 003.001 — 18
▼B
Koodi

Nimike

12 13 0

Jälleenmyytävien tavaroiden myyntikate

12 15 0

Arvonlisäys tuotannontekijähintaan

12 17 0

Käyttökate

13 11 0

Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä

13 12 0

Sellaisinaan jälleenmyytäviksi hankittujen tavaroiden ja pal
velujen ostot yhteensä

13 13 1

Maksut työvoiman vuokraamisesta

13 21 3

Valmistevaraston ja keskeneräisten töiden muutos

13 31 0

Henkilöstömenot

13 32 0

Palkat

13 33 0

Sosiaaliturvamaksut

13 41 1

Maksut tavaroiden pitkäaikaisesta vuokrauksesta ja käyttö
leasingista
Pääomatiliä koskevat tiedot

15 11 0

Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen

15 12 0

Bruttoinvestoinnit maahan

15 13 0

Bruttoinvestoinnit olemassa oleviin rakennuksiin ja raken
nelmiin

15 14 0

Bruttoinvestoinnit uudisrakentamiseen ja rakennusten muu
tostöihin

15 15 0

Bruttoinvestoinnit koneisiin ja laitteisiin

15 21 0

Aineellisen käyttöomaisuuden myynnit
Työllisyyttä koskevat tiedot

16 11 0

Työhön osallistuvien lukumäärä

16 13 0

Palkatun henkilöstön lukumäärä

16 14 0

Palkatun henkilöstön lukumäärä kokopäivätyötä vastaavana

16 15 0

Palkatun henkilöstön työtuntien määrä
Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain

18 11 0

Liikevaihto pääasiallisesta toiminnasta NACE Rev. 2:n kol
minumerotasolla
Energiatuotteiden ostot

20 11 0

Energiatuotteiden ostot (arvo)

Pääluokkia D
ja E lukuun
ottamatta
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Koodi

Nimike

Ympäristötiedot

21 11 0

Investoinnit laitteisiin ja laitoksiin, jotka on
tarkoitettu päästöjen vähentämiseen sekä eri
tyisiin päästöjen vähentämislaitteisiin (pää
asiassa putkien suulle asennettavat) (*)

21 12 0

Investoinnit laitteisiin ja laitoksiin, jotka liit
tyvät ympäristöä säästävään teknologiaan
(”yhdennetty teknologia”) (*)

(*) Jos liikevaihdon tai työhön osallistuvien kokonaismäärä NACE Rev.2:n pääluokkien
B–E jollakin kaksinumerotasolla on jonkin jäsenvaltion osalta alle yksi prosentti
yhteisön kokonaismäärästä, tässä asetuksessa tarkoitettuja tietoja ominaisuustietoja
21 11 0 ja 21 12 0 koskevien tilastojen laatimiseksi ei tarvitse kerätä. Jos yhteisön
politiikka sitä edellyttää, komissio voi 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntely
menettelyä noudattaen pyytää näiden tietojen tilapäistä keräämistä.

4. Yritysten ominaisuustiedot, joista laaditaan tilastot määrävuosin:
Nimike

Koodi

Pääomatiliä koskevat tiedot
15 42 0

Bruttoinvestoinnit toimilupiin, patentteihin, lisensseihin, tava
ramerkkeihin ja vastaaviin oikeuksiin

15 44 1

Investoinnit hankittuihin tietokoneohjelmistoihin
Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain

18 12 0

Liikevaihto teollisuuden toimialoilta

18 15 0

Liikevaihto palvelutoiminnasta

18 16 0

Liikevaihto kaupan osto-, jälleenmyynti- ja välitystoiminnasta
Ympäristötiedot

21 14 0

Juoksevat ympäristönsuojelumenot yhteensä (*)
Alihankinta

23 11 0

Maksut alihankkijoille

(*) Jos liikevaihdon tai työhön osallistuvien kokonaismäärä NACE Rev.2:n pääluokkien
B–E jollakin kaksinumerotasolla on jonkin jäsenvaltion osalta alle yksi prosentti
yhteisön kokonaismäärästä, tässä asetuksessa tarkoitettuja tietoja ominaisuustietoa
21 14 0 koskevien tilastojen laatimiseksi ei tarvitse kerätä. Jos yhteisön politiikka
sitä edellyttää, komissio voi 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä
noudattaen pyytää näiden tietojen tilapäistä keräämistä.

5. Ominaisuustiedot, joista laaditaan vuosittain aluetilastot:
Koodi

Nimike

Kirjanpitotiedot
13 32 0

Palkat
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Koodi

Nimike

Työllisyyttä koskevat tiedot
16 11 0

Työhön osallistuvien lukumäärä

6. Toimialayksikön ominaisuustiedot, joista laaditaan vuosittaiset tilastot:

Koodi

Nimike

Kirjanpitotiedot
12 11 0

Liikevaihto

12 12 0

Tuotannon arvo

13 32 0

Palkat
Pääomatiliä koskevat tiedot

15 11 0

Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen
Työllisyyttä koskevat tiedot

16 11 0

Työhön osallistuvien lukumäärä

7. Tehdään pilottitutkimuksia 9 jaksossa lueteltujen ominaisuustietojen osalta.

5 JAKSO
Ensimmäinen viitevuosi
1. Ensimmäinen viitevuosi, jolta vuositilastot laaditaan, on kalenterivuosi 2008.
Määrävuosin laadittavien tilastojen ensimmäiset viitevuodet määritellään jäl
jempänä ominaisuustietojen koodeilla:

Kalenterivuosi

Koodit

2009

15 42 0 ja 15 44 1

2008

18 12 0, 18 15 0, 18 16 0 ja 23 11 0

2. Määrävuotiset tilastot laaditaan vähintään kerran viidessä vuodessa.

3. Ensimmäinen viitevuosi, jolta ominaisuustietoja 21 14 0 koskevat tilastot laa
ditaan, on kalenterivuosi 2010.

4. Ominaisuustietoa 21 12 0 koskevat tilastot laaditaan vuosittain. Ominaisuus
tietoa 21 14 0 koskevat tilastot laaditaan joka kolmas vuosi.

6 JAKSO
Kertomus tilastojen laadusta
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin keskeisen ominaisuustiedon osalta tark
kuusaste suhteessa 95 prosentin luotettavuustasoon, minkä komissio esittää 13 ar
tiklan mukaisessa kertomuksessaan, ottaen huomioon kyseisen artiklan sovelta
minen kussakin jäsenvaltiossa. Keskeisistä ominaisuustiedoista päätetään 12 artik
lan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

7 JAKSO
Tulosten tuottaminen
1. Tulokset, lukuun ottamatta ominaisuustietoja 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 ja 18
16 0, on jaoteltava NACE Rev. 2:n nelinumerotasolle.
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Ominaisuustiedot 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 ja 18 16 0 on jaoteltava NACE
Rev. 2:n kolminumerotasolle.

2. Tietyt tulokset on jaoteltava myös kokoluokkiin ja NACE Rev. 2:n kolminum
erotasolle (ryhmä).

3. Toimialayksiköistä laadittavien tilastojen tulokset on jaoteltava NACE Rev.
2:n nelinumerotasolle (luokka).

4. Aluetilastojen tulokset on jaoteltava NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle ja
NUTSin tasolle 2.

5. Ominaisuustietoja 21 11 0, 21 12 0 ja 21 14 0 koskevat tulokset jaotellaan
NACE Rev. 2:n kaksinumerotason mukaan.

6. Ominaisuustietoja 21 11 0, 21 12 0 ja 21 14 0 koskevat tulokset on jaoteltava
seuraaviin ympäristöalan osa-alueisiin: ilmanlaadun ja ilmaston suojelu, jäte
vesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristönsuojelu. Ympäristöalan osa-aluekoh
taiset tulokset jaotellaan NACE Rev. 2:n kaksinumerotason mukaan.

8 JAKSO
Tulosten toimittaminen
Tulokset on toimitettava 18 kuukauden kuluessa viiteajanjakson kalenterivuoden
päättymisestä.

Kansalliset ennakkotulokset tai estimaatit on toimitettava 10 kuukauden kuluessa
viiteajanjakson kalenterivuoden päättymisestä 4 jakson 3 kohdassa tarkoitetuista
yritystilastoista, jotka laaditaan seuraavista ominaisuustiedoista:

Koodi

Nimike

Rakennetta koskevat tiedot
11 11 0

Yritysten lukumäärä
Kirjanpitotiedot

12 11 0

Liikevaihto

12 12 0

Tuotannon arvo

13 11 0

Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä

13 32 0

Palkat

15 11 0

Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen
Työllisyyttä koskevat tiedot

16 11 0

Työhön osallistuvien lukumäärä

Nämä ennakkotulokset on jaoteltava NACE Rev 2:n kolminumerotasolle (ryh
mä).

9 JAKSO
Selvitykset ja pilottitutkimukset
Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle selvityksen seuraavien ominaisuustietojen tu
losten laadinnassa tarvittavien tietojen saatavuudesta:
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Koodi

Nimike

Huomautukset

Ympäristötiedot
21 11 0

Investoinnit laitteisiin ja laitok
siin, jotka on tarkoitettu päästö
jen vähentämiseen, sekä erityi
siin päästöjen vähentämislaittei
siin (pääasiassa putkien suulle
asennettavat)

Erityinen jaottelu ilmaston
muutosta koskevan Yhdisty
neiden Kansakuntien yleisso
pimuksen Kioton pöytäkirjan
noudattamiselle

21 12 0

Investoinnit laitteisiin ja laitok
siin, jotka liittyvät puhtaampaan
tuotantotekniikkaan (”integroitu
tekniikka”)

Erityinen jaottelu ilmaston
muutosta koskevan Yhdisty
neiden Kansakuntien yleisso
pimuksen Kioton pöytäkirjan
noudattamiselle

21 14 0

Ympäristönsuojelun toimintame Erityinen jaottelu EU:n ym
not yhteensä
päristöpolitiikan täytäntöön
panosta aiheutuville menoille
Alihankinta

23 12 0

Tulot alihankinnasta

Komissio panee vireille näitä ominaisuustietoja koskevan pilottitutkimusohjel
man.
10 JAKSO
Siirtymäkausi
Ominaisuustietoja 21 12 0 ja 21 14 0 koskevia tilastoja laadittaessa siirtymäkausi
päättyy viitevuoteen 2008.
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LIITE III
KAUPAN RAKENNETILASTOJEN YKSITYISKOHTAINEN MODUULI
1 JAKSO
Tarkoitus
Tämän liitteen tarkoituksena on määrittää yhteinen järjestelmä kaupan rakennetta,
toimintaa, kilpailukykyä ja tuloksia koskevien yhteisön tilastojen keräämiselle,
laatimiselle, toimittamiselle ja arvioinnille.
2 JAKSO
Alat
Laadittavat tilastot koskevat 1 artiklan toisen kohdan a–e alakohdassa mainittuja
alueita, ja erityisesti
— kaupan verkoston rakennetta ja sen kehitystä,
— kaupan yritysten toimintaa ja myynnin muotoja sekä toimitus- ja myyntita
poja.
3 JAKSO
Soveltamisala
1. Tilastot on laadittava kaikista NACE Rev. 2:n pääluokkaan G luokiteltavista
toimialoista. Tähän pääluokkaan kuuluvat tukku- ja vähittäiskauppa; moottori
ajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus. Yritystilastot koskevat kaikkien nii
den yritysten perusjoukkoa, joiden pääasiallinen toiminta luokitellaan pääluok
kaan G.
2. Jos NACE Rev. 2:n pääluokan G jossain pääryhmässä liikevaihdon kokonais
määrä ja työhön osallistuvien henkilöiden lukumäärä on jäsenvaltiossa yleensä
alle yksi prosentti yhteisön kokonaismäärästä, tässä liitteessä tarkoitettuja tie
toja, jotka eivät kuulu liitteeseen I, ei tarvitse kerätä tämän asetuksen sovel
tamiseksi.
3. Jos yhteisön politiikka sitä edellyttää, komissio voi 12 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen pyytää 2 kohdassa tarkoitettua tila
päistä tiedonkeruuta.
4 JAKSO
Ominaisuustiedot
1. Jäljempänä esitetyissä ominaisuustietojen ja tilastojen luetteloissa mainitaan
tarvittaessa ne tilastoyksikkötyypit, joista tilastot laaditaan, sekä se, laa
ditaanko tilastot vuosittain vai määrävuosin. Kursivoidut ominaisuustietoja ja
tilastoja koskevat merkinnät sisältyvät myös liitteessä I määritellyn yleisen
moduulin luetteloihin.
2. Vuosittaiset demografiset tilastot:

Nimike

Koodi

Rakennetta koskevat tiedot
11 11 0

Yritysten lukumäärä

11 21 0

Paikallisten yksiköiden lukumäärä
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3. Yritysten ominaisuustiedot, joista laaditaan vuosittaiset tilastot:

Koodi

Nimike

Tilinpitotiedot
12 11 0

Liikevaihto

12 12 0

Tuotannon arvo

12 13 0

Jälleenmyytävien tavaroiden myyntikate

12 15 0

Arvonlisäys tuotannontekijähintaan

12 17 0

Käyttökate

13 11 0

Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä

13 12 0

Sellaisinaan jälleenmyytäviksi hankittujen tavaroiden ja pal
velujen ostot yhteensä

13 13 1

Maksut työvoiman vuokraamisesta

13 21 0

Tavaroiden ja palvelujen varastojen muutos

13 21 1

Sellaisinaan myytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen
varastojen muutos

13 31 0

Henkilöstömenot

13 32 0

Palkat

13 33 0

Sosiaaliturvamaksut
Pääomatiliä koskevat tiedot

15 11 0

Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen

15 12 0

Bruttoinvestoinnit maahan

15 13 0

Bruttoinvestoinnit olemassa oleviin rakennuksiin ja rakennel
miin

15 14 0

Bruttoinvestoinnit uudisrakentamiseen ja rakennusten muu
tostöihin

15 15 0

Bruttoinvestoinnit koneisiin ja laitteisiin

15 21 0

Aineellisen käyttöomaisuuden myynnit
Työllisyyttä koskevat tiedot

16 11 0

Työhön osallistuvien lukumäärä

16 13 0

Palkatun henkilöstön lukumäärä

16 14 0

Palkatun henkilöstön lukumäärä kokopäivätyötä vastaavana

4. Yritysten ominaisuustiedot, joista laaditaan tilastot määrävuosin:

Koodi

Nimike

Huomautukset

Yritysten kaupankäynnin muotoja koskevat
tiedot

Ainoastaan
kaksinumero
taso 47
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Koodi

17 32 0

Nimike

Huomautukset

Vähittäismyymälöiden määrä
Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain

18 10 0

Liikevaihto maatalous-, metsätalous-, kalas
tus- ja teollisuustoiminnasta

18 15 0

Liikevaihto palvelutoiminnasta

18 16 0

Liikevaihto kaupan osto-, jälleenmyynti- ja
välitystoiminnasta
Liikevaihdon jakautuminen tuotetyypeittäin

18 21 0

Liikevaihdon
jakautuminen
tuotteittain
(CPA:n pääluokan G mukaisesti (*))

(*) Neuvoston asetus (ETY) N:o 3696/93, annettu 29 päivänä lokakuuta 1993, Euroopan
talousyhteisön tilastollisesta toimialoittaisesta tuoteluokituksesta (CPA) (EYVL
L 342, 31.12.1993, s. 1), asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 1882/2003.

5. Ominaisuustiedot, joista laaditaan vuosittaiset aluetilastot:

Koodi

Nimike

Kirjanpitotiedot
13 32 0

Palkat
Työllisyyttä koskevat tiedot

16 11 0

Työhön osallistuvien lukumäärä

6. Ominaisuustiedot, joista laaditaan aluetilastot määrävuosin:

Koodi

Nimike

Huomautukset

Kirjanpitotiedot
12 11 0

Liikevaihto

Ainoastaan
kaksinumero
tasot 45 ja 47

Kauppaliikettä koskevia tietoja
17 33 1

Myyntipinta-ala

Ainoastaan
kaksinumero
taso 47

5 JAKSO
Ensimmäinen viitevuosi
1. Ensimmäinen viitevuosi, jolta tilastot laaditaan, on kalenterivuosi 2008. Mää
rävuosin laadittavien tilastojen ensimmäiset viitevuodet määritellään jäljem
pänä kustakin sellaisesta NACE Rev. 2:n kaksinumerotasosta, josta tietoja
kerätään, sekä määrävuotisista aluetilastoista:
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Kalenterivuosi

Jaottelu

2012

Kaksinumerotaso 47

2008

Kaksinumerotaso 46

2009

Aluetilastot

2010

Kaksinumerotaso 45

2. Määrävuosin laadittavat tilastot laaditaan viiden vuoden välein.
6 JAKSO
Kertomus tilastojen laadusta
Jäsenvaltiot ilmoittavat kunkin keskeisen ominaisuustiedon osalta tarkkuusasteen
suhteessa 95 prosentin luotettavuustasoon, minkä komissio esittää 13 artiklan
mukaisessa kertomuksessaan, ottaen huomioon tämän artiklan soveltaminen kus
sakin jäsenvaltiossa. Komissio päättää keskeisistä ominaisuustiedoista 12 artiklan
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
7 JAKSO
Tulosten tuottaminen
1. Yhteisön yleisten tulosten laatimiseksi jäsenvaltioiden on tuotettava kansalliset
osatulokset jaoteltuina NACE Rev. 2:n nelinumerotasojen mukaan.
2. Tietyt tulokset on jaoteltava myös kokoluokkiin kunkin NACE Rev. 2:n kol
minumerotason osalta.
3. Aluetilastot on jaoteltava sekä kullekin NACE Rev. 2:n kolminumerotasolle
(ryhmä) että NUTSin tasolle 2.
4. Määrävuosin laadittavien aluetilastojen soveltamisala vastaa niiden paikallisten
yksiköiden perusjoukkoa, joiden pääasiallinen toiminta luokitellaan pääluok
kaan G. Soveltamisala voidaan kuitenkin rajoittaa niihin paikallisiin yksiköi
hin, jotka kuuluvat NACE Rev. 2:n pääluokkaan G luokiteltaviin yrityksiin,
jos tämä perusjoukko kattaa yli 95 % koko soveltamisalasta. Tämä suhde
lasketaan yritysrekisteristä saatavien työllistämistä koskevien ominaisuustieto
jen perusteella.
8 JAKSO
Tulosten toimittaminen
1. Tulokset on toimitettava 18 kuukauden kuluessa viiteajanjakson kalenterivuo
den päättymisestä.
2. Kansalliset ennakkotulokset tai estimaatit on toimitettava 10 kuukauden kulu
essa viiteajanjakson kalenterivuoden päättymisestä niistä yritystilastoista, jotka
laaditaan seuraavista ominaisuustiedoista:

Koodi

Nimike

Kirjanpitotiedot
12 11 0

Liikevaihto
Työllisyyttä koskevat tiedot

16 11 0

Työhön osallistuvien lukumäärä
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Nämä ennakkotulokset on jaoteltava NACE Rev. 2:n kolminumerotasolle
(ryhmä).

9 JAKSO
Siirtymäkausi
Ominaisuustietoja 13 13 1 ja 16 14 0 koskevia tilastoja laadittaessa siirtymäkausi
ei saa olla pitempi kuin kaksi vuotta 5 jaksossa tarkoitetusta ensimmäisestä vii
tevuodesta (2008) lukien.
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LIITE IV
RAKENTAMISEN

RAKENNETILASTOJEN
MODUULI

YKSITYISKOHTAINEN

1 JAKSO
Tarkoitus
Tämän liitteen tarkoituksena on määrittää yhteinen järjestelmä rakentamisen ra
kennetta, toimintaa, kilpailukykyä ja tuloksia koskevien yhteisön tilastojen kerää
miselle, laatimiselle, toimittamiselle ja arvioinnille.

2 JAKSO
Alat
Laadittavat tilastot koskevat tämän asetuksen 1 artiklan toisen kohdan a–e ala
kohdassa mainittuja alueita, ja erityisesti

— keskeisiä tilastoja rakennustoiminnan rakenteen, toiminnan, kilpailukyvyn ja
tulosten yksityiskohtaista analyysia varten,

— täydentävää luetteloa tilastoista erityiskysymysten tutkimista varten.

3 JAKSO
Soveltamisala
1. Tilastot on laadittava kaikista NACE Rev. 2:n pääluokkaan F luokiteltavista
toimialoista. Yritystilastot koskevat kaikkien niiden yritysten perusjoukkoa,
joiden pääasiallinen toiminta luokitellaan pääluokkaan F.

2. Jos NACE Rev. 2:n pääluokan F jossain pääryhmässä liikevaihdon kokonais
määrä ja työhön osallistuvien henkilöiden lukumäärä on jäsenvaltiossa yleensä
alle yksi prosentti yhteisön kokonaismäärästä, tässä liitteessä tarkoitettuja tie
toja, jotka eivät kuulu liitteeseen I, ei tarvitse kerätä tämän asetuksen sovel
tamiseksi.

3. Jos yhteisön politiikka sitä edellyttää, komissio voi 12 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen pyytää 2 kohdassa tarkoitettua tila
päistä tiedonkeruuta.

4 JAKSO
Ominaisuustiedot
1. Jäljempänä luetelluissa ominaisuustietojen ja tilastojen luetteloissa mainitaan
tarvittaessa ne tilastoyksikkötyypit, joista tilastot laaditaan, sekä se, laa
ditaanko tilastot vuosittain vai määrävuosin. Kursivoidut tilastoja ja ominai
suustietoja koskevat merkinnät sisältyvät myös liitteessä I määritellyn yleisen
moduulin luetteloihin.

2. Vuosittaiset demografiset tilastot:

Koodi

Nimike

Rakennetta koskevat tiedot
11 11 0

Yritysten lukumäärä

11 21 0

Paikallisten yksiköiden lukumäärä
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3. Yritysten ominaisuustiedot, joista laaditaan vuosittaiset tilastot:
Koodi

Nimike

Huomautukset

Kirjanpitotiedot
12 11 0

Liikevaihto

12 12 0

Tuotannon arvo

12 13 0

Jälleenmyytävien tavaroiden myyntikate

12 15 0

Arvonlisäys tuotannontekijähintaan

12 17 0

Käyttökate

13 11 0

Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä

13 12 0

Sellaisinaan jälleenmyytäviksi hankittujen
tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä

13 13 1

Maksut työvoiman vuokraamisesta

13 21 3

Valmisvaraston ja keskeneräisten töiden
muutos

13 31 0

Henkilöstömenot

13 32 0

Palkat

13 33 0

Sosiaaliturvamaksut

13 41 1

Maksut tavaroiden pitkäaikaisesta vuokra
uksesta ja käyttöleasingista
Pääomatiliä koskevat tiedot

15 11 0

Bruttoinvestoinnit
omaisuuteen

15 12 0

Bruttoinvestoinnit maahan

15 13 0

Bruttoinvestoinnit olemassa oleviin ra
kennuksiin ja rakennelmiin

15 14 0

Bruttoinvestoinnit uudisrakentamiseen ja
rakennusten muutostöihin

15 15 0

Bruttoinvestoinnit koneisiin ja laitteisiin

15 21 0

Aineellisen käyttöomaisuuden myynnit

aineelliseen

käyttö

Työllisyyttä koskevat tiedot
16 11 0

Työhön osallistuvien lukumäärä

16 13 0

Palkatun henkilöstön lukumäärä

Kaksinumerota
sot 41 ja 42 sekä
kolminumerota
sot 43.1 ja 43.9
– vapaaehtoinen

Kaksinumerota
sot 41 ja 42 sekä
kolminumerota
sot 43.1 ja 43.9
– vapaaehtoinen
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Koodi

Nimike

16 14 0

Palkatun henkilöstön lukumäärä kokopäi
vätyötä vastaavana

16 15 0

Palkatun henkilöstön työtuntien määrä

Huomautukset

Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain
18 11 0

Liikevaihto pääasiallisesta toiminnasta
NACE Rev. 2:n kolminumerotasolla
Energiatuotteiden ostot

20 11 0

Energiatuotteiden ostot (arvo)

4. Ominaisuustiedot, joista laaditaan aluetilastot määrävuosin:
Koodi

Nimike

Huomautukset

Pääomatiliä koskevat tiedot
15 44 1

Investoinnit hankittuihin tietokoneohjel
mistoihin
Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain

18 12 1

Liikevaihto teollisuustoiminnasta raken
nustoimintaa lukuun ottamatta

18 12 2

Liikevaihto rakennustoiminnasta

18 15 0

Liikevaihto palvelutoiminnasta

18 16 0

Liikevaihto kaupan osto-, jälleenmyyntija välitystoiminnasta

18 31 0

Liikevaihto rakennusten rakentamisesta

Ainoastaan kak
sinumerotasot 41
ja 42 sekä kol
minumerotasot
43.1 ja 43.9

18 32 0

Liikevaihto tie- ja vesirakentamisesta

Ainoastaan kak
sinumerotasot 41
ja 42 sekä kol
minumerotasot
43.1 ja 43.9

Alihankinta
23 11 0

Maksut alihankkijoille

23 12 0

Tulot alihankinnasta
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5. Ominaisuustiedot, joista laaditaan vuosittaiset aluetilastot:
Koodi

Nimike

Kirjanpitotiedot
13 32 0

Palkat
Työllisyyttä koskevat tiedot

16 11 0

Työhön osallistuvien lukumäärä

6. Toimialayksiköiden ominaisuustiedot, joista laaditaan vuosittaiset tilastot:
Koodi

Nimike

Kirjanpitotiedot
12 11 0

Liikevaihto

12 12 0

Tuotannon arvo

13 32 0

Palkat

15 11 0

Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen
Työllisyyttä koskevat tiedot

16 11 0

Työhön osallistuvien lukumäärä

5 JAKSO
Ensimmäinen viitevuosi
1. Ensimmäinen viitevuosi, jolta vuosittaiset tilastot laaditaan, on kalenterivuosi
2008. Määrävuosin laadittavien tilastojen ensimmäiset viitevuodet määritellään
jäljempänä ominaisuustietojen koodeilla:
Koodi

Kalenterivuosi

2009

15 44 1

2008

18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0, 18 32 0, 23 11
0 ja 23 12 0

2. Määrävuosin laadittavat tilastot laaditaan vähintään kerran viidessä vuodessa.
6 JAKSO
Selvitys tilastojen laadusta
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin keskeisen ominaisuustiedon osalta tark
kuusaste suhteessa 95 prosentin luotettavuustasoon, minkä komissio esittää 13 ar
tiklan mukaisessa kertomuksessaan, ottaen huomioon tämän artiklan soveltami
nen kussakin jäsenvaltiossa. Keskeisistä ominaisuustiedoista päätetään 12 artiklan
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
7 JAKSO
Tulosten tuottaminen
1. Tilastojen tulokset, lukuun ottamatta ominaisuustietoja 15 44 1, 18 11 0, 18
12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 ja 18 32 0, jaotellaan NACE Rev.
2:n nelinumerotason mukaan.
Tulokset, jotka koskevat ominaisuustietoja 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2,
18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 ja 18 32 0, jaotellaan NACE Rev. 2:n kolminum
erotason mukaan.
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2. Tietyt tulokset on jaoteltava myös kokoluokkiin kullekin NACE Rev. 2:n
kolminumerotasolle (ryhmä).
3. Toimialayksiköistä laadittavat tilastot on jaoteltava NACE Rev. 2:n nelinum
erotasolle (luokka).
4. Aluetilastot on jaoteltava NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle (pääryhmä) ja
NUTSin tasolle 2.
8 JAKSO
Tulosten toimittaminen
Tulokset on toimitettava 18 kuukauden kuluessa viiteajanjakson kalenterivuoden
päättymisestä.
Kansalliset ennakkotulokset tai estimaatit on toimitettava 10 kuukauden kuluessa
viiteajanjakson kalenterivuoden päättymisestä niistä yritystilastoista, jotka laa
ditaan seuraavista ominaisuustiedoista:
Koodi

Nimike

Rakennetta koskevat tiedot
11 11 0

Yritysten lukumäärä
Kirjanpitotiedot

12 11 0

Liikevaihto

12 12 0

Tuotannon arvo

13 11 0

Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä

13 32 0

Palkat
Pääomatilejä koskevat tiedot

15 11 0

Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen
Työllisyyttä koskevat tiedot

16 11 0

Työhön osallistuvien lukumäärä

Nämä ennakkotulokset on jaoteltava NACE Rev. 2:n kolminumerotasolle (ryh
mä).
9 JAKSO
Siirtymäkausi
Siirtymäkautta ei voida myöntää.
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LIITE V
VAKUUTUSALAN

RAKENNETILASTOJEN
MODUULI

YKSITYISKOHTAINEN

1 JAKSO
Tarkoitus
Tämän liitteen tarkoituksena on määrittää yhteinen järjestelmä jäsenvaltioiden
vakuutusalan rakennetta, toimintaa, kilpailukykyä ja tuloksia koskevien yhteisön
tilastojen keruulle, laatimiselle, toimittamiselle ja arvioinnille. Tässä moduulissa
on yksityiskohtainen luettelo tiedoista, joita käytetään tilastojen laatimiseen, jotta
vakuutusalan kansallisen, yhteisön tason ja kansainvälisen kehityksen tuntemus
paranee.
2 JAKSO
Alat
Laadittavat tilastot koskevat 1 artiklan toisen kohdan a, b ja c alakohdassa
tarkoitettuja aloja ja erityisesti
— vakuutusyritysten rakenteen, toiminnan, kilpailukyvyn ja tulosten yksityiskoh
taista tarkastelua,
— koko toiminnan sekä tuotekohtaisen toiminnan kehitystä ja jakautumista, va
kuutuksenottajien kulutustottumuksia, kansainvälistä toimintaa, henkilöstöä,
sijoituksia, omaa pääomaa sekä vakuutusteknistä vastuuvelkaa.
3 JAKSO
Soveltamisala
1. Tilastoja laaditaan kaikista toiminnoista, jotka kuuluvat NACE Rev. 2:n kak
sinumerotasoon 65, lukuun ottamatta kolminumerotasoa 65.3.
2. Tilastoja laaditaan seuraavista yrityksistä:
— muut vakuutusyritykset kuin henkivakuutusyritykset: kaikki direktiivin
91/674/ETY (1) 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut yritykset,
— henkivakuutusyritykset: kaikki direktiivin 91/674/ETY 2 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetut yritykset,
— jälleenvakuutustoimintaan erikoistuneet yritykset: kaikki direktiivin
91/674/ETY 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut yritykset,
— Lloyd’s-nimellä tunnettu vakuutuksenantajien yhteenliittymä: kaikki direk
tiivin 91/674/ETY 4 artiklassa tarkoitetut yritykset,
— yleisyritykset: kaikki sekä henkivakuutustoimintaa että muuta vakuutustoi
mintaa harjoittavat yritykset.
3. Lisäksi direktiivien 73/239/ETY (2) ja 2002/83/EY (3) III osastossa tarkoitetut
yritysten sivukonttorit, joiden toiminta kuuluu johonkin 2 kohdassa tarkoitet
tuun NACE Rev. 2:n nelinumerotasoon, katsotaan vastaaviksi 2 kohdassa
määritellyiksi yrityksiksi.
(1) Neuvoston direktiivi 91/674/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, vakuutusyritysten
tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä (EYVL L 374, 31.12.1991, s. 7),
direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivillä 2006/46/EY (EUVL L 224, 16.8.2006, s. 1).
(2) Ensimmäinen neuvoston direktiivi 73/239/ETY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1973,
muun ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen aloittamista ja harjoittamista kos
kevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL L 228,
16.8.1973, s. 3), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parla
mentin ja neuvoston direktiivillä 2005/68/EY (EUVL L 323, 9.12.2005, s. 1).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/83/EY, annettu 5 päivänä marras
kuuta 2002, henkivakuutuksesta (EYVL L 345, 19.12.2002, s. 1), direktiivi sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2007/44/EY (EUVL L 247, 21.9.2007, s. 1).
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4. Yhdenmukaistettuja yhteisön tilastoja laadittaessa jäsenvaltiot voivat ottaa
huomioon direktiivin 73/239/ETY 3 artiklassa ja direktiivin 2002/83/EY 3 ar
tiklan 2, 3, 5, 6 ja 7 kohdassa tarkoitetut poikkeukset.

4 JAKSO
Ominaisuustiedot
1. Kursiivilla merkityt ominaisuustiedot sisältyvät myös liitteessä I määritellyn
yleisen moduulin luetteloihin. Jäljempänä 3 kohdan luettelossa A ja 4 kohdan
luettelossa B tarkoitetut tiedot kerätään 5 jakson mukaisesti. Käytettäessä
suoraan tilinpäätöksestä saatavia tietoja rinnastetaan viitevuonna päättyvät ti
livuodet samaan viitevuoteen.

2. Luetteloissa A ja B henkivakuutusyritysten tiedot on merkitty numerolla 1,
muiden vakuutusyritysten kuin henkivakuutusyritysten tiedot numerolla 2,
yleisyritysten tiedot numerolla 3, jälleenvakuutuksiin erikoistuneiden yritysten
tiedot numerolla 4, yleisyritysten henkivakuutustoiminnan tiedot numerolla 5
ja yleisyritysten muun vakuutustoiminnan kuin henkivakuutusten tiedot (mu
kaan lukien jälleenvakuutus) numerolla 6.

3. Luettelo A sisältää seuraavat tiedot:

a) direktiivin 91/674/ETY 6 artiklassa luetellut tiedot henkivakuutusyrityksis
tä, muista vakuutusyrityksistä kuin henkivakuutusyrityksistä, yleisyrityk
sistä ja jälleenvakuutukseen erikoistuneista yrityksistä: taseen vastaavissa
kohdat C I (maa-alueet ja rakennukset, joita vakuutusyritys käyttää omaan
toimintaansa), C II, C II 1 + C II 3 yhdistettynä, C II 2 + C II 4 yhdis
tettynä, C III, C III 1, C III 2, C III 3, C III 4, C III 5, C III 6 + C III 7
yhdistettynä, C IV, D; taseen vastattavissa: kohdat A, A I, A II + A III + A
IV yhdistettynä, B, C 1 a (yleisyritysten osalta erikseen henkivakuutustoi
minnasta ja muusta vakuutustoiminnasta), C 2 a (yleisyritysten osalta erik
seen henkivakuutustoiminnasta ja muusta vakuutustoiminnasta), C 3 a
(yleisyritysten osalta erikseen henkivakuutustoiminnasta ja muusta vakuu
tustoiminnasta), C 4 a, C 5, C 6 a, D a, G III (esittämättä erikseen
vaihtovelkakirjalainoja), G IV;

b) direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan I kohdassa luetellut tiedot muista va
kuutusyrityksistä kuin henkivakuutusyrityksistä, jälleenvakuutukseen eri
koistuneista yrityksistä sekä yleisyritysten muusta kuin henkivakuutustoi
minnasta: kohdat 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 2, 4 a aa, 4 a bb, 4 b aa, 4 b bb, 7
(brutto), 7 d, 9, 10 (brutto ja netto erikseen);

c) direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II kohdassa luetellut tiedot henkivakuu
tusyrityksistä sekä yleisyritysten henkivakuutustoiminnasta: kohdat 1 a, 1
b, 1 c (erikseen bruttosumma ja jälleenvakuuttajien osuus), 2, 3, 5 a aa, 5 a
bb, 5 b aa, 5 b bb, 6 a aa, 6 a bb, 8 (brutto), 8 d, 9, 10, 12, 13 (brutto ja
netto erikseen);

d) direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan III kohdassa luetellut tiedot henkiva
kuutusyrityksistä, muista vakuutusyrityksistä kuin henkivakuutusyrityksis
tä, yleisyrityksistä ja jälleenvakuutukseen erikoistuneista yrityksistä: kohdat
3, 4 (vain henkivakuutusyrityksistä ja yleisyrityksistä), 5, 6 (vain muista
vakuutusyrityksistä kuin henkivakuutusyrityksistä, yleisyrityksistä ja jäl
leenvakuutukseen erikoistuneista yrityksistä), 7, 8, 9 + 14 + 15 yhdistet
tynä, 10 (ennen veroja), 13, 16;
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e) direktiivin 91/674/ETY 63 artiklassa tarkoitetut tiedot:
— henkivakuutusyrityksistä, muista kuin henkivakuutusyrityksistä ja yleis
yritysten sekä henkivakuutustoiminnasta että muusta vakuutustoimin
nasta: ensivakuutuksen bruttovakuutusmaksutulo CPA:n (ala)luokkien
mukaisesti (viisinumerotaso ja alaluokat 66.03.21, 66.03.22),
— muista vakuutusyrityksistä kuin henkivakuutusyrityksistä ja yleisyritys
ten muusta kuin henkivakuutustoiminnasta: ensivakuutustoiminnan kor
vauskulut (brutto), ensivakuutustoiminnan bruttokulut ja jälleenvakuu
tuksen osuus siitä, kaikki ominaisuustiedot eriteltyinä CPA:n (ala)luok
kien mukaisesti (viisinumerotaso ja alaluokat 66.03.21, 66.03.22),
— henkivakuutusyrityksistä ja yleisyritysten henkivakuutustoiminnasta:
ensivakuutustoiminnan bruttovakuutusmaksutulo eriteltynä kyseisen ar
tiklan II kohdan 1 kohdan mukaisesti;
f) direktiivin 91/674/ETY 64 artiklassa tarkoitetut tiedot: henkivakuutusyri
tyksistä, muista kuin henkivakuutusyrityksistä, yleisyrityksistä sekä jälleen
vakuutukseen erikoistuneista yrityksistä: palkkiot ensivakuutustoiminnasta
(lukuun ottamatta jälleenvakuutukseen erikoistuneita yrityksiä) sekä palk
kioiden kokonaismäärä;
g) seuraavassa taulukossa luetellut lisätiedot:

▼M1
Koodi

Nimike

Vakuutusyhtiö/
vakuutustoiminta

Rakennetta koskevat tiedot
11 11 0

Yritysten lukumäärä

(1, 2, 3, 4)

11 11 1

Yritysten lukumäärä oikeudellisen muodon
mukaan

(1, 2, 3, 4)

11 11 2

Yritysten lukumäärä bruttovakuutusmaksutu (1, 2, 3)
lon suuruusluokan mukaan

11 11 3

Yritysten lukumäärä vakuutusteknisen brutto (1)
vastuuvelan suuruusluokan mukaan

11 11 5

Yritysten lukumäärä emoyhtiön kotipaikan
mukaan

(1, 2, 3, 4)

11 41 0

Sivukonttoreiden lukumäärä ja sijainti muissa
maissa

(1, 2, 3)

Kirjanpitotiedot / tuloslaskelman vakuu
tustekninen osa
32 11 4

Bruttovakuutusmaksutulo oikeudellisen muo (1, 2, 4, 5, 6)
don mukaan

32 11 5

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto)
emoyhtiön kotipaikan mukaan

32 11 6

Jälleenvakuutuksen vakuutusmaksutulo (brut (1, 2, 4, 6)
to) emoyhtiön kotipaikan mukaan

(1, 2, 5, 6)
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Koodi

Vakuutusyhtiö/
vakuutustoiminta

Nimike

32 18 2

Jälleenvakuuttajan osuus bruttovakuutusmak (1, 2, 4, 5, 6)
sutulosta emoyhtiön kotipaikan mukaan

32 16 0

Muut vakuutusteknisen laskelman kohdat,
bruttomääräisenä

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 0

Jälleenvakuutuksen osuus

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 8

Jälleenvakuuttajan osuus muiden vakuutus (1, 2, 4, 5, 6)
teknisen laskelman kohtien bruttomäärästä
Kirjanpitotiedot / tuloslaskelman
kuin vakuutustekninen osa

32 19 0

muu

Yhteensä II (vakuutustekninen nettotulos)

(3)

Tuloslaskelmaan liittyvät lisätiedot
32 61 4

Ulkoiset kulut tavaroiden ja palveluiden han (1, 2, 3, 4)
kinnasta

13 31 0

Henkilöstömenot

(1, 2, 3, 4)

32 61 5

Ulkoiset ja sisäiset vahingonselvittelykulut

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 6

Hankintamenot

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 7

Hallintokulut

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 8

Muut vakuutustekniset kulut, brutto

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 9

Sijoitusten hoitokulut

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 1

Tuotot merkittävistä omistusyhteyksistä

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 3

Tuotot maa-alueista ja rakennuksista

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 4

Tuotot muista sijoituksista

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 5

Sijoitusten palautuneet arvonalennukset

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 6

Sijoitusten myyntivoitot

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 1

Sijoitusten hoitokulut, korot mukaan lukien

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 2

Sijoituksista tehdyt arvonalennukset

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 3

Sijoitusten myyntitappiot

(1, 2, 4, 5, 6)

Tuotekohtaiset tiedot CPA-luokan mukaan
33 12 1

Jälleenvakuuttajan osuus ensivakuutuksen
bruttovakuutusmaksutulosta
tuotteittain
(CPA-luokan mukaan)

(1, 2, 5, 6)

2008R0295 — FI — 23.05.2014 — 003.001 — 37
▼M1
Koodi

Nimike

Vakuutusyhtiö/
vakuutustoiminta

Kansainvälinen toiminta (sijoittautumis
oikeuden piiriin kuuluvan vakuutustoimin
nan maantieteellinen jakautuma)
34 31 1

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto) (1, 2, 5, 6)
tuotteittain (CPA-luokan mukaan) ja jäsen
valtion mukaan
Kansainvälinen toiminta (palveluiden va
paan tarjoamisen piiriin kuuluvan vakuu
tustoiminnan maantieteellinen jakautuma)

34 32 1

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto) (1, 2, 5, 6)
tuotteittain (CPA-luokan mukaan) ja jäsen
valtion mukaan

▼B
4. Luettelossa B on seuraavat tiedot:
a) direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan I kohdassa luetellut tiedot muista va
kuutusyrityksistä kuin henkivakuutusyrityksistä, jälleenvakuutukseen eri
koistuneista vakuutusyrityksistä sekä yleisyritysten muusta kuin henkiva
kuutustoiminnasta: kohdat 3, 5, 6, 8;
b) direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II kohdassa luetellut tiedot henkivakuu
tusyrityksistä sekä yleisyritysten henkivakuutustoiminnasta: kohdat 4, 6 b,
7, 11;
c) direktiivin 91/674/ETY 63 artiklassa luetellut tiedot henkivakuutusyrityk
sistä ja muista kuin henkivakuutusyrityksistä sekä yleisyritysten henkiva
kuutustoiminnasta ja muusta vakuutustoiminnasta: ensivakuutustoiminnan
bruttovakuutusmaksutulon maantieteellinen jakauma eli kyseinen tulo yri
tyksen pääkonttorin sijaintijäsenvaltiossa, muissa jäsenvaltioissa, muissa
ETA-maissa, Sveitsissä, Yhdysvalloissa, Japanissa ja muissa Euroopan
unionin ulkopuolisissa maissa;
d) seuraavassa taulukossa luetellut lisätiedot:

▼M1

Koodi

Nimike

Vakuutusyhtiö/
vakuutustoimin
Huomautukset
ta

Kirjanpitotiedot / tuloslaskelman vakuutustekninen
osa
32 13 2

Kyseisen tilivuoden bruttokorvauskulut

(2, 4, 6)

Kansainvälinen toiminta (yleisesti)
34 12 0

Jälleenvakuutuksen bruttovakuutusmaksutulon maantie (1, 2, 4, 5, 6)
teellinen jakauma

34 13 0

Maantieteellinen jakauma: jälleenvakuuttajan osuus brut (1, 2, 4, 5, 6)
tovakuutusmaksutulosta
Tasetiedot (vastaavaa/vastattavaa)

36 11 2

Maa-alueet ja rakennukset (käypä arvo)

(1, 2, 3, 4)
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Koodi

Nimike

Vakuutusyhtiö/
vakuutustoimin
Huomautukset
ta

36 12 3

Sijoitukset sidosyrityksiin sekä merkittävät omistusyh (1, 2, 3, 4)
teydet (käypä arvo)

36 13 8

Muut sijoitukset (käypä arvo)

36 21 0

Sijoitukset sellaisten henkivakuutuksen ottajien hyväksi, (1, 3)
jotka kantavat sijoitusriskin — maa-alueet ja rakennuk
set

36 22 0

Sijoitukset sellaisten henkivakuutuksen ottajien hyväksi,
jotka kantavat sijoitusriskin — muut sijoitukset

(1, 3)

37 10 1

Kokonaispääoma ja varaukset, oikeudellisen muodon
mukaan jaoteltuna

(1, 2, 3, 4)

37 33 3

Bruttovaraukset ensivakuutukseen liittyviä korvausvas (2, 6)
tuita varten tuotteittain (CPA-luokan mukaan)

(1, 2, 3, 4)

Muut tiedot
39 10 0

Sopimusten määrä tilivuoden lopussa; ensivakuutustoi (1, 2, 5, 6)
minnan kaikki yksilölliset henkivakuutussopimukset
sekä seuraavat tuotteet: yhdistämättömät henkivakuutus
palvelut ja CPA-luokat 65.12.1, 65.12.4 sekä 65.12.5

39 20 0

Vakuutettujen määrä tilivuoden lopussa; ensivakuutus (1, 2, 5, 6)
toiminnan ryhmähenkivakuutukset sekä seuraava tuote:
CPA-luokka 65.12.1

39 30 0

Vakuutettujen ajoneuvojen määrä tilivuoden lopussa en (2, 6)
sivakuutustoiminnassa seuraavassa tuotteessa: CPAluokka 65.12.2

Toimittami
nen
vapaa
ehtoista

39 40 0

Vakuutusten bruttosumma tilivuoden lopussa ensivakuu (1, 5)
tustoiminnassa seuraavissa tuotteissa: yhdistämättömät
henkivakuutuspalvelut ja pääoman takaisinmaksuvakuu
tukset

Toimittami
nen
vapaa
ehtoista

39 50 0

Vahinkojen lukumäärä tilivuoden aikana ensivakuutus (2, 6)
toiminnassa seuraavassa tuotteessa: CPA-luokka 65.12.2

Toimittami
nen
vapaa
ehtoista

▼M3
5 JAKSO
Ensimmäinen viitevuosi
Ensimmäinen viitevuosi, jolta tilastot laaditaan 4 jaksossa lueteltujen ominaisuus
tietojen osalta, on kalenterivuosi 2008.

▼B
6 JAKSO
Tulosten tuottaminen
Tilastot on jaoteltava NACE Rev. 2:n nelinumerotasolle (luokat).

2008R0295 — FI — 23.05.2014 — 003.001 — 39
▼B
7 JAKSO
Tulosten toimittaminen
Tulokset toimitetaan 12 kuukauden kuluessa viitekalenterivuoden päättymisestä 3
jaksossa tarkoitettujen yritysten osalta, lukuun ottamatta jälleenvakuutukseen eri
koistuneita yrityksiä, joiden osalta tulokset toimitetaan 18 kuukauden kuluessa
viiteajanjakson päättymisestä.
8 JAKSO
Euroopan vakuutus- ja työeläkekomitea
Komissio ilmoittaa komission päätöksen 2004/9/EY (1) nojalla perustetulle Eu
roopan vakuutus- ja työeläkekomitealle tämän moduulin soveltamisesta ja kai
kista 12 artiklan mukaisesti päättämistään toimista, joilla tietojen keruuta ja ti
lastollista käsittelyä sekä tulosten käsittelyä ja toimittamista mukautetaan talou
delliseen ja tekniseen kehitykseen.
9 JAKSO
Siirtymäkausi
Siirtymäkautta ei voida myöntää.

(1) EUVL L 3, 7.1.2004, s. 34.
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LIITE VI
LUOTTOLAITOKSIA
KOSKEVIEN
RAKENNETILASTOJEN
YKSITYISKOHTAINEN MODUULI
1 JAKSO
Tarkoitus
Tämän liitteen tarkoituksena on määrittää yhteinen järjestelmä luottolaitosalan
rakennetta, toimintaa, kilpailukykyä ja tuloksia koskevien yhteisön tilastojen ke
ruuta, laatimista, toimittamista ja arviointia varten. Tämä moduuli sisältää yksi
tyiskohtaisen luettelon ominaisuustiedoista, joista laaditaan tilastot luottolaitos
alan kansallisen, yhteisön tason ja kansainvälisen kehityksen tuntemuksen par
antamiseksi.
2 JAKSO
Soveltamisala
Laadittavat tilastot koskevat 1 artiklan toisen kohdan a, b ja c alakohdassa
tarkoitettuja aloja ja erityisesti
— luottolaitosten rakenteen, toiminnan, kilpailukyvyn ja tulosten yksityiskoh
taista tarkastelua,
— koko liiketoiminnan sekä tuotekohtaisen liiketoiminnan kehitystä ja jakautu
mista, kansainvälistä toimintaa, henkilöstöä, omaa pääomaa sekä muita varoja
ja velkoja.
3 JAKSO
Soveltamisala
1. Tilastot laaditaan NACE Rev.2:n nelinumerotasoille 64.19 ja 64.92 kuuluvista
luottolaitostoiminnoista.
2. Tilastot laaditaan kaikkien pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätök
sestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä 8 päivänä joulukuuta 1986 annetun
neuvoston direktiivin 86/635/ETY (1) 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 2
kohdan mukaisten luottolaitosten toiminnoista (lukuun ottamatta keskuspank
keja).
3. Luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä
kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2006/48/EY (uudelleenlaadittu teksti) (2) 38 artiklassa tarkoitetut luottolaitos
ten sivukonttorit, joiden toiminta kuuluu NACE Rev. 2:n nelinumerotasoihin
64.19 ja 64.92, katsotaan 2 kohdassa määritellyiksi luottolaitoksiksi.
4 JAKSO
Ominaisuustiedot
Ominaisuustiedot luetellaan jäljempänä. Kursiivilla merkityt ominaisuustiedot si
sältyvät myös liitteessä I määritellyn yleisen moduulin luetteloihin. Käytettäessä
suoraan tilinpäätöksestä saatavia tietoja rinnastetaan viitevuonna päättyvät tilivuo
det kyseiseen viitevuoteen.
Luettelo sisältää
a) direktiivin 86/635/ETY 4 artiklassa luetellut ominaisuustiedot: taseen vastaa
vaa puoli: kohta 4; taseen vastattavaa puoli: kohdat 2 a) + 2 b) yhdistettynä,
kohdat 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 yhdistettynä;
(1) EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
direktiivillä 2006/46/EY.
(2) EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
direktiivillä 2007/44/EY.

2008R0295 — FI — 23.05.2014 — 003.001 — 41
▼B
b) direktiivin 86/635/ETY 27 artiklassa luetellut ominaisuustiedot: kohta 2, koh
dat 3 a) + 3 b) + 3 c) yhdistettynä, kohta 3 a), kohta 4, kohta 5, kohta 6,
kohta 7, kohdat 8 a) + 8 b) yhdistettynä, kohta 8 b), kohta 10, kohdat 11 + 12
yhdistettynä, kohdat 9 + 13 + 14 yhdistettynä, kohdat 15 + 16 yhdistettynä,
kohta 19, kohdat 15 + 20 + 22 yhdistettynä, kohta 23;
c) lisäksi seuraavat ominaisuustiedot:
Koodi

Nimike

Huomautus

Rakennetta koskevat tiedot
11 11 0

Yritysten lukumäärä

11 11 1

Yritysten lukumäärä oikeudellisen muodon
mukaan

11 11 4

Yritysten lukumäärä emoyhtiön kotipaikan
mukaan

11 11 6

Yritysten lukumäärä taseen loppusummaan
perustuvan kokoluokan mukaan

11 11 7

Yritysten lukumäärä luottolaitosluokan mu
kaan

11 21 0

Paikallisten yksiköiden lukumäärä

11 41 1

Muissa kuin ETA-maissa sijaitsevien sivu
liikkeiden kokonaismäärä sijaintipaikan mu
kaan

11 51 0

Ulkomailla sijaitsevien rahoitustytäryhtiöiden
kokonaismäärä sijaintipaikan mukaan
Tilinpäätöstiedot: tuloslaskelma

42 11 0

Korkotuotot ja muut vastaavat tuotot

42 11 1

Korkotuotot ja muut vastaavat tuotot kiinteä
tuottoisista arvopapereista

42 12 1

Korkokulut ja muut vastaavat kulut liikkeelle
lasketuista joukkovelkakirjoista

12 12 0

Tuotannon arvo

13 11 0

Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä

13 31 0

Henkilöstömenot

12 14 0

Arvonlisäys perushintaan

12 15 0

Arvonlisäys tuotannontekijähintaan

15 11 0

Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomai
suuteen

Vapaaehtoi
nen
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Koodi

Nimike

Huomautus

Tilinpäätöstiedot: tase
43 30 0

Taseen loppusumma (CI)

43 31 0

Taseen loppusumma emoyhtiön kotipaikan
mukaan

43 32 0

Taseen loppusumma oikeudellisen muodon
mukaan
Tuotekohtaiset tiedot

44 11 0

Korkotuotot ja muut vastaavat tuotot CPA:n
(ala)luokkien mukaan

Vapaaehtoi
nen

44 12 0

Korkokulut ja muut vastaavat kulut CPA:n
(ala)luokkien mukaan

Vapaaehtoi
nen

44 13 0

Saadut palkkiot CPA:n (ala)luokkien mukaan

Vapaaehtoi
nen

44 14 0

Maksetut palkkiot CPA:n (ala)luokkien mu Vapaaehtoi
kaan
nen
Sisämarkkinoita ja kansainvälistymistä koskevat tiedot

45 11 0

ETA-maissa sijaitsevien sivuliikkeiden maan
tieteellinen jakautuminen

45 21 0

Korkotuottojen ja muiden vastaavien tuotto
jen maantieteellinen jakautuminen

45 22 0

Taseen loppusumman maantieteellinen jakau
tuminen

45 31 0

Palvelujen tarjoamisen vapauteen perustuvan Vapaaehtoi
toiminnan korkotuottojen ja muiden vastaa nen
vien tuottojen maantieteellinen jakautuminen
(muut ETA-maat)

45 41 0

Sivuliikkeiden toimintaan perustuvien korko Vapaaehtoi
tuottojen ja muiden vastaavien tuottojen nen
maantieteellinen jakautuminen (muut kuin
ETA-maat)

45 42 0

Palvelujen tarjoamisen vapauteen perustuvan Vapaaehtoi
toiminnan korkotuottojen ja muiden vastaa nen
vien tuottojen maantieteellinen jakautuminen
(muut kuin ETA-maat)
Työllisyyttä koskevat tiedot

16 11 0

Työhön osallistuvien lukumäärä

16 11 1

Työhön osallistuvien lukumäärä luottolaitos
luokan mukaan

16 11 2

Työhön osallistuvien naisten lukumäärä
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Koodi

Nimike

16 13 0

Palkatun henkilöstön lukumäärä

16 13 6

Naispuolisen palkatun henkilöstön lukumäärä

16 14 0

Palkatun henkilöstön lukumäärä kokopäivä
työtä vastaavana

Huomautus

Muut tiedot

47 11 0

Tilien lukumäärä CPA:n (ala)luokkien mu Vapaaehtoi
kaan
nen

47 12 0

Asiakkaille myönnettyjen luottojen ja ennak Vapaaehtoi
kojen lukumäärä CPA:n (ala)luokkien mu nen
kaan

47 13 0

Luottolaitoksen omistamien pankkiautomaat
tien määrä

d) Ominaisuustiedot, joista laaditaan ►M3 monivuotiset ◄ aluetilastot:
Nimike

Koodi

Huomautukset

Rakennetta koskevat tiedot
11 21 0

Paikallisten yksiköiden lukumäärä
Kirjanpitotiedot

13 32 0

Palkat

Vapaaehtoi
nen
Työllisyyttä koskevat tiedot

16 11 0

Työhön osallistuvien lukumäärä

▼M3
5 JAKSO
Ensimmäinen viitevuosi
Ensimmäinen viitevuosi, jolta 4 jaksossa luetelluista ominaisuustiedoista laa
ditaan tilastot, on kalenterivuosi 2008.

▼B
6 JAKSO
Tulosten tuottaminen
1. Tulokset jaotellaan NACE Rev. 2:n nelinumerotasoille 64.19 ja 64.92.
2. Alueellisten tilastojen tulokset jaotellaan NACE Rev. 2:n nelinumerotasolle ja
NUTSin tasolle 1.
7 JAKSO
Tulosten toimittaminen
Tulosten toimitusaikaa koskeva päätös tehdään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitet
tua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Toimitusaika voi olla
enintään 10 kuukautta viitevuoden päättymisestä.
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8 JAKSO
Raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitea
Komissio ilmoittaa neuvoston päätöksellä 2006/856/EY (1) perustetulle raha-, ra
hoitus- ja maksutasetilastokomitealle tämän moduulin täytäntöönpanosta ja kai
kista toimenpiteistä, joilla tietojen keruuta ja tilastollista käsittelyä sekä tulosten
käsittelyä ja toimittamista mukautetaan taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen.

9 JAKSO
Pilottitutkimukset
1. Komissio käynnistää seuraavat tämän liitteen kattamaa toimintaa koskevat
pilottitutkimukset, jotka jäsenvaltiot toteuttavat:

a) johdannaisia ja taseen ulkopuolisia eriä koskevat tiedot;

b) jakeluverkkoja koskevat tiedot;

c) tiedot, jotka tarvitaan luottolaitosten liiketoimien erittelemiseksi hinta- ja
volyymikomponentteihin.

2. Pilottitutkimuksilla arvioidaan tiedonkeruun toteutettavuutta ja kerättävien tie
tojen tarkoituksenmukaisuutta siten, että huomioon otetaan tiedoista saatava
hyöty suhteessa tiedonkeruun kustannuksiin ja keruusta yrityksille aiheutuviin
rasitteisiin.

10 JAKSO
Siirtymäkausi
Siirtymäkautta ei voida myöntää.

(1) EUVL L 332, 30.11.2006, s. 21.
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LIITE VII
ELÄKERAHASTOJA
KOSKEVIEN
RAKENNETILASTOJEN
YKSITYISKOHTAINEN MODUULI
1 JAKSO
Tarkoitus
Tämän liitteen tarkoituksena on määrittää yhteinen järjestelmä eläkerahastojen
rakennetta, toimintaa, kilpailukykyä ja tuloksia koskevien yhteisön tilastojen ke
ruulle, laatimiselle, toimittamiselle ja arvioinnille. Tämä moduuli sisältää yksi
tyiskohtaisen luettelon ominaisuustiedoista, joista laaditaan tilastot eläkevakuu
tusalan kansallisen, yhteisön tason ja kansainvälisen kehityksen tuntemuksen par
antamiseksi.
2 JAKSO
Alat
Laadittavat tilastot koskevat 1 artiklan toisen kohdan a, b ja c alakohdassa
tarkoitettuja aloja ja erityisesti
— eläkerahastojen rakenteen, toiminnan, kilpailukyvyn ja tulosten yksityiskoh
taista tarkastelua,
— koko liiketoiminnan kehitystä ja jakautumista sekä eläkerahastojen jäsenra
kennetta, kansainvälistä toimintaa, henkilöstöä sekä sijoituksia ja velkoja.
3 JAKSO
Soveltamisala
1. Tilastot laaditaan kaikista NACE Rev. 2:n kolminumerotasoon 65.3 kuuluvista
toiminnoista. Tämä kolminumerotaso kattaa itsenäisten eläkerahastojen toimin
nan.
2. Joitakin tilastoja laaditaan yrityksistä, joilla on aputoiminnoiksi luokiteltavia
epäitsenäisiä eläkerahastoja.
4 JAKSO
Ominaisuustiedot
1. Jäljempänä olevassa ominaisuustietojen luettelossa ilmoitetaan tarvittaessa,
minkä tyyppisestä tilastoyksiköstä tilastot laaditaan. Kursiivilla merkityt omi
naisuustiedot sisältyvät myös liitteessä I määritellyn yleisen moduulin luette
loihin. Käytettäessä suoraan tilinpäätöksestä saatavia tietoja rinnastetaan vii
tevuonna päättyvät tilivuodet kyseiseen viitevuoteen.
2. Demografiset ja yrityksiä koskevat ominaisuustiedot, joista laaditaan
►M3 monivuotiset ◄ tilastot (vain itsenäisistä eläkerahastoista):
Koodi

Nimike

Huomautus

Rakennetta koskevat tiedot
11 11 0

Yritysten lukumäärä

11 11 8

Yritysten lukumäärä investointeihin perustu
vien kokoluokkien mukaan

11 11 9

Yritysten lukumäärä vakuutettujen määrään
perustuvien kokoluokkien mukaan

11 61 0

Eläkejärjestelmien lukumäärä

Vapaaehtoi
nen
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Koodi

Nimike

Huomautus

Tilinpäätöstiedot: tuloslaskelma
12 11 0

Liikevaihto

48 00 1

Eläkevakuutusmaksut vakuutetuilta

48 00 2

Eläkevakuutusmaksut työnantajilta

48 00 3

Saadut siirrot

48 00 4

Muut eläkevakuutusmaksut

48 00 5

Eläkevakuutusmaksut etuusperusteisiin jär
jestelmiin

48 00 6

Eläkevakuutusmaksut maksuperusteisiin jär
jestelmiin

48 00 7

Eläkevakuutusmaksut sekajärjestelmiin

48 01 0

Sijoitustoiminnan tuotot (eläkerahastot)

48 01 1

Pääomavoitot ja -tappiot

48 02 1

Saadut vakuutuskorvaukset

48 02 2

Muut tulot (eläkerahastot)

12 12 0

Tuotannon arvo

12 14 0

Arvonlisäys perushintaan

12 15 0

Arvonlisäys tuotannontekijähintaan

48 03 0

Eläkemenot yhteensä

48 03 1

Maksetut jatkuvamaksuiset eläkkeet

48 03 2

Maksetut kertamaksuiset eläkkeet

48 03 3

Suoritetut siirrot

48 04 0

Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos, netto

48 05 0

Maksetut vakuutusmaksut

48 06 0

Toimintamenot yhteensä

13 11 0

Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä

13 31 0

Henkilöstömenot

15 11 0

Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomai
suuteen

48 07 0

Verot yhteensä

Vapaaehtoi
nen
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Koodi

Nimike

Huomautus

Taseen tiedot: vastaavaa
48 11 0

Maa-alueet ja rakennukset (eläkerahastot)

48 12 0

Sijoitukset sidosyrityksiin ja merkittävät
omistusyhteydet (eläkerahastot)

48 13 0

Osakkeet ja muut vaihtuvatuottoiset arvo
paperit

48 13 1

Säännellyillä markkinoilla myydyt osakkeet

48 13 2

Pk-yrityksiin erikoistuneilla säännellyillä
markkinoilla myydyt osakkeet

48 13 3

Muilla kuin julkisilla markkinoilla myydyt
osakkeet

48 13 4

Muut vaihtuvatuottoiset arvopaperit

48 14 0

Osuudet yhteissijoitusyrityksissä

48 15 0

Joukkovelkakirjat ja muut kiinteätuottoiset
arvopaperit

48 15 1

Julkishallinnon liikkeeseen laskemat joukko Vapaaehtoi
velkakirjat ja muut kiinteätuottoiset arvo nen
paperit

48 15 2

Muut joukkovelkakirjat ja muut kiinteätuot Vapaaehtoi
toiset arvopaperit
nen

48 16 0

Osuudet yhteissijoituksista (eläkerahastot)

48 17 0

Kiinnelainat ja muualle luokittelemattomat
muut lainasaamiset

48 18 0

Muut sijoitukset

48 10 0

Eläkerahastojen sijoitukset yhteensä

48 10 1

Sijoitukset työnantajayritykseen yhteensä

48 10 4

Sijoitukset yhteensä markkina-arvoon

48 20 0

Muut vastaavaa-erät
Taseen tiedot: vastattavaa

48 30 0

Oma pääoma

48 40 0

Vakuutustekninen vastuuvelka, netto (eläke
rahastot)

48 50 0

Muut vastattavaa-erät
Sisämarkkinoita ja kansainvälistymistä koskevat tiedot

48 61 0

Liikevaihdon maantieteellinen jakautuminen
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Koodi

Nimike

Huomautus

48 62 0

Osakkeet ja muut vaihtuvatuottoiset arvo Vapaaehtoi
paperit sijaintialueittain
nen

48 63 0

Sijoitukset yhteensä sijoituskohteen sijainnin
mukaan

48 64 0

Sijoitukset yhteensä jaoteltuina euromääräi
siin ja muihin kuin euromääräisiin

Vapaaehtoi
nen

Työllisyyttä koskevat tiedot
16 11 0

Työhön osallistuvien lukumäärä
Muut tiedot

48 70 0

Vakuutettujen määrä

48 70 1

Vakuutettujen määrä etuusperusteisissa jär
jestelmissä

48 70 2

Vakuutettujen määrä maksuperusteisissa jär
jestelmissä

48 70 3

Vakuutettujen määrä sekajärjestelmissä

48 70 4

Aktiivipolveen kuuluvien vakuutettujen mää
rä

48 70 5

Eläkeoikeuksia ansainneiden järjestelmästä
poistuneiden vakuutettujen määrä

48 70 6

Eläkkeensaajien määrä

3. Yrityksiä koskevat ominaisuustiedot, joista laaditaan ►M3 monivuotiset ◄
tilastot (vain yrityksistä, joilla on epäitsenäisiä eläkerahastoja):
Koodi

Nimike

Huomautus

Rakennetta koskevat tiedot
11 15 0

Niiden yritysten lukumäärä, joilla on epäit
senäisiä eläkerahastoja
Tilinpäätöstiedot: tuloslaskelma

48 08 0

Epäitsenäisten eläkerahastojen liikevaihto

Vapaaehtoi
nen

▼M3
5 JAKSO
Ensimmäinen viitevuosi
Ensimmäinen viitevuosi, jolta 4 jaksossa luetelluista ominaisuustiedoista laa
ditaan tilastot, on kalenterivuosi 2008.

▼B
6 JAKSO
Tulosten tuottaminen
1. Edellä 4 jakson 2 kohdassa lueteltuja ominaisuustietoja koskevat tulokset
jaotellaan NACE Rev. 2:n nelinumerotasolle.
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2. Edellä 4 jakson 3 kohdassa lueteltuja ominaisuustietoja koskevat tulokset
jaotellaan NACE Rev. 2:n pääluokkatasolle.
7 JAKSO
Tulosten toimittaminen
Tulokset toimitetaan 12 kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä.
8 JAKSO
Euroopan vakuutus- ja työeläkekomitea
Komissio ilmoittaa Euroopan vakuutus- ja työeläkekomitealle tämän moduulin
täytäntöönpanosta ja kaikista toimenpiteistä, joilla tietojen keruuta, tilastollista
käsittelyä ja tulosten käsittelyä ja toimittamista mukautetaan talouden ja tekniikan
kehitykseen.
9 JAKSO
Pilottitutkimukset
Komissio käynnistää seuraavat tämän liitteen kattamaa toimintaa koskevat pilot
titutkimukset, jotka jäsenvaltiot toteuttavat:
1. Eläkerahastojen rajatylittävää toimintaa koskevat tarkemmat tiedot:
Koodi

Nimike

Rakennetta koskevat tiedot
11 71 0

Niiden yritysten lukumäärä, joilla on vakuutettuja muissa
ETA-maissa

11 72 0

Niiden yritysten lukumäärä, joilla on aktiivipolveen kuuluvia
vakuutettuja muissa ETA-maissa
Sisämarkkinoita ja kansainvälistymistä koskevat tiedot

48 65 0

Sukupuolen mukaan jaotellun vakuutettujen määrän maantie
teellinen jakautuminen

48 65 1

Etuusperusteisiin järjestelmiin kuuluvien vakuutettujen mää
rän maantieteellinen jakautuminen

48 65 2

Maksuperusteisiin järjestelmiin kuuluvien vakuutettujen mää
rän maantieteellinen jakautuminen

48 65 3

Sekajärjestelmiin kuuluvien vakuutettujen määrän maantie
teellinen jakautuminen

48 65 4

Aktiivipolveen kuuluvien vakuutettujen määrän maantieteel
linen jakautuminen

48 65 5

Eläkeoikeuksia ansainneiden järjestelmästä poistuneiden va
kuutettujen määrän maantieteellinen jakautuminen

48 65 6

Eläkkeensaajien määrän maantieteellinen jakautuminen

48 65 7

Johdettuihin oikeuksiin perustuvaa eläkettä saavien määrän
maantieteellinen jakautuminen
Muut tiedot

48 70 7

Naispuolisten vakuutettujen määrä
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2. Epäitsenäisiä eläkerahastoja koskevat lisätiedot:

Koodi

Nimike

Rakennetta koskevat tiedot
11 15 1

Niiden yritysten lukumäärä, joilla on epäitsenäisiä eläkerahas
toja, vakuutettujen määrään perustuvien kokoluokkien mu
kaan jaoteltuna
Taseen tiedot: vastattavaa
Epäitsenäisten eläkerahastojen vakuutustekninen vastuuvelka,
netto

48 40 1

Muut tiedot
48 72 0

Vakuutettujen määrä epäitsenäisissä eläkerahastoissa
Sisämarkkinoita ja kansainvälistymistä koskevat tiedot

48 66 1

Aktiivipolveen kuuluvien vakuutettujen määrän maantieteel
linen jakautuminen epäitsenäisissä eläkerahastoissa

48 66 2

Eläkeoikeuksia ansainneiden järjestelmästä poistuneiden va
kuutettujen määrän maantieteellinen jakautuminen epäitsenäi
sissä eläkerahastoissa

48 66 3

Epäitsenäisistä eläkerahastoista eläkettä saavien määrän
maantieteellinen jakautuminen

48 66 4

Johdettuihin oikeuksiin perustuvaa eläkettä epäitsenäisistä
eläkerahastoista saavien määrän maantieteellinen jakautumi
nen
Tilinpäätöstiedot: tuloslaskelma

48 09 0

Epäitsenäisten eläkerahastojen maksamat eläkkeet

3. Johdannaisia ja taseen ulkopuolisia eriä koskevat tiedot.
Pilottitutkimuksilla arvioidaan tiedonkeruun toteutettavuutta ja kerättyjen tie
tojen tarkoituksenmukaisuutta siten, että huomioon otetaan tiedoista saatava
hyöty suhteessa tiedonkeruun kustannuksiin ja keruusta yrityksille aiheutuviin
rasitteisiin.
10 JAKSO
Siirtymäkausi
Siirtymäkautta ei voida myöntää.
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LIITE VIII
LIIKE-ELÄMÄN PALVELUITA KOSKEVIEN RAKENNETILASTOJEN
YKSITYISKOHTAINEN MODUULI
1 JAKSO
Tarkoitus
Tämän liitteen tarkoituksena on määrittää yhteinen järjestelmä liike-elämän pal
veluiden rakennetta, toimintaa, kilpailukykyä ja tuloksia koskevien yhteisön ti
lastojen keräämiselle, laatimiselle, toimittamiselle ja arvioinnille.

2 JAKSO
Alat
Laadittavat tilastot koskevat 1 artiklan toisen kohdan a–d ja f alakohdassa mai
nittuja alueita, ja erityisesti ominaispiirteiden luetteloa liike-elämän palveluiden
rakenteen, toiminnan, tulosten ja kilpailukyvyn yksityiskohtaista analyysia varten.

3 JAKSO
Soveltamisala
Tilastot laaditaan kaikista NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoihin 62, 69, 71, 73 ja
78 sekä kolminumerotasoihin 58.2, 63.1 ja 70.2 kuuluvista toimialoista. Kyseiset
toimialat kattavat osan kustannustoiminnasta, tietoteknisen palvelutoiminnan,
osan tietopalvelutoiminnasta sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan
ja työllistämistoiminnan. Tämän moduulin tilastot koskevat kaikkien niiden yri
tysten perusjoukkoa, joissa työhön osallistuvien lukumäärä on vähintään 20 ja
joiden pääasiallinen toiminta luokitellaan edellä mainittuihin kaksi- ja kolminum
erotasoihin. Komissio voi aikaisintaan vuonna 2011 käynnistää tutkimuksen pe
rusjoukon alarajan muuttamisen tarpeellisuudesta ja mahdollisuudesta. Tutkimuk
sen perusteella hyväksytään alarajan muuttamista koskevia toimenpiteitä, joilla
muutetaan tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 12 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

4 JAKSO
Ominaisuustiedot
1. Jäljempänä annettavassa ominaisuustieto- ja tilastoluettelossa osoitetaan tilas
tot, jotka kootaan vuosittain tai joka toinen vuosi. Kursiivilla merkityt taulukot
ja ominaisuustiedot sisältyvät myös liitteessä I määritellyn yleisen moduulin
luetteloihin.

2. Ominaispiirteet, joista kootaan vuosittain tilastot NACE Rev. 2:n kaksinum
erotasolle 62 ja 78 sekä kolminumerotasoille 58.2, 63.1 ja 73.1 kuuluvista
yrityksistä:

Koodi

Nimike

Huomautukset

Rakennetta koskevat tiedot
11 11 0

Yritysten lukumäärä
Liikevaihdon jakautuminen tuotetyypeittäin

12 11 0

Liikevaihdon jakautuminen tuotteit Tuotteiden jaottelu on
tain (CPA:n mukaisesti)
määritettävä 12 artiklan
3 kohdassa tarkoitettua
valvonnan käsittävää
sääntelymenettelyä
noudattaen.
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Koodi

Nimike

Huomautukset

Tiedot asiakkaan kotipaikasta
12 11 0

Liikevaihto asiakkaan kotipaikan
mukaisesti, erityisesti seuraavat:
Kotimainen
Ulkomainen, joista
— EU:n sisäinen
— EU:n ulkopuolinen

3. Ominaispiirteet, joista kootaan tilastot joka toinen vuosi NACE REV. 2:n
kolminumerotasoihin 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 ja 73.2 kuuluvista yrityksis
tä:

Koodi

Nimike

Huomautukset

Rakennetta koskevat tiedot
11 11 0

Yritysten lukumäärä
Liikevaihdon jakautuminen tuotetyypeittäin

12 11 0

Liikevaihdon jakautuminen tuotteittain
(CPA:n mukaisesti)

Tuotteiden jaottelu
on
määritettävä
12 artiklan 3 koh
dassa
tarkoitettua
valvonnan käsittä
vää sääntelymenet
telyä noudattaen.

Tiedot asiakkaan kotipaikasta
12 11 0

Liikevaihto asiakkaan kotipaikan mu
kaisesti, erityisesti seuraavat:
Kotimainen
Ulkomainen, joista
— EU:n sisäinen
— EU:n ulkopuolinen

5 JAKSO
Ensimmäinen tilastovuosi
Ensimmäinen viitevuosi, jolta on laadittava vuosittaiset tilastot NACE Rev. 2:n
kaksinumerotasolle 62 ja 78 sekä kolminumerotasoille 58.2, 63.1 ja 73.1 kuu
luvista toimialoista, ja joka toinen vuosi koottavat tilastot NACE Rev. 2:n kol
minumerotasoille 69.1, 69.2 ja 70.2 kuuluvista toimialoista, on vuosi 2008. En
simmäinen viitevuosi, jolta on koottava joka toinen vuosi kerättävät tilastot
NACE Rev. 2:n kolminumerotasoille 71.1, 71.2 ja 73.2 kuuluvista toimialoista,
on vuosi 2009.
6 JAKSO
Tulosten tuottaminen
1. Yhteisön tason tilastojen laatimiseksi jäsenvaltioiden on tuotettava NACE
Rev. 2:n kaksinumerotasolle 62 ja 78 sekä kolminumerotasoille 58.2, 63.1,
69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 ja 73.2 jaoteltuja kansallisia osatuloksia.
2. Liikevaihtoa koskevat tulokset on lisäksi jaoteltava tuotteittain ja asiakkaan
kotipaikan mukaan NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla 62 ja 78 sekä kolmi
numerotasoilla 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 73.1 ja 73.2.
7 JAKSO
Tulosten toimittaminen
Tulokset on toimitettava 18 kuukauden kuluessa viitejakson kalenterivuoden
päättymisestä.
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8 JAKSO
Siirtymäkausi
Tässä liitteessä määritellyn yksityiskohtaisen moduulin soveltamiseksi siirtymä
kausi ei saa olla pitempi kuin kolme vuotta 4 jaksossa tarkoitettujen tilastojen
laatimisen ensimmäisistä viitevuosista (ks. 5 jakso) lukien.
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LIITE IX
YRITYSDEMOGRAFIAA
KOSKEVIEN
RAKENNETILASTOJEN
YKSITYISKOHTAINEN MODUULI
1 JAKSO
Tarkoitus
Tämän liitteen tarkoituksena on vahvistaa yhteinen järjestelmä yritysdemografiaa
koskevien yhteisön tilastojen keräämiselle, laatimiselle, toimittamiselle ja arvioin
nille.
2 JAKSO
Alat
Laadittavat tilastot koskevat 1 artiklan toisen kohdan a–f alakohdassa mainittuja
alueita, ja erityisesti sellaisten ominaispiirteiden joukkoa, joista tehdään yksityis
kohtainen analyysi toiminnassa olevien yritysten, aloitettujen yritysten ja lopetet
tujen yritysten populaatioista sekä hiljattain perustettujen yritysten eloonjäännistä
ja näihin liittyvästä yrityspopulaation rakenteesta, toiminnasta ja kehityksestä.
3 JAKSO
Soveltamisala
1. Laaditaan tilastoja 10 jaksossa luetelluilta toimialoilta.
2. Pilottitutkimuksia on tehtävä 12 jaksossa luetelluista tilastoyksiköistä, toimin
noista ja demografisista tapahtumista.
4 JAKSO
Määritelmät
Tässä liitteessä tarkoitetaan
— ’viitejaksolla’ vuotta, jonka aikana havainnoidaan toiminnassa olevien yritys
ten, aloitettujen yritysten, lopetettujen yritysten ja eloonjääneiden yritysten
populaatioita. Siihen viitataan 5 jaksossa kirjaimella ”t”.
5 JAKSO
Ominaisuustiedot
1. Vuosittaiset demografiset tilastot, joissa tilastoyksikkönä käytetään yritystä, on
koottava seuraavista ominaisuustiedoista:

Koodi

Nimike

Rakennetta koskevat tiedot
11 91 0

Toiminnassa olevien yritysten populaatio vuonna t

11 92 0

Aloitettujen yritysten lukumäärä vuonna t

11 93 0

Lopetettujen yritysten lukumäärä vuonna t

11 94 1

Niiden vuonna t-1 aloitettujen yritysten lukumäärä, jotka ovat
jääneet eloon vuonna t

11 94 2

Niiden vuonna t-2 aloitettujen yritysten lukumäärä, jotka ovat
jääneet eloon vuonna t

11 94 3

Niiden vuonna t-3 aloitettujen yritysten lukumäärä, jotka ovat
jääneet eloon vuoteen t

11 94 4

Niiden vuonna t-4 aloitettujen yritysten lukumäärä, jotka ovat
jääneet eloon vuonna t
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Koodi

Nimike

11 94 5

Niiden vuonna t-5 aloitettujen yritysten lukumäärä, jotka ovat
jääneet eloon vuoteen t

11 01 0

Niiden toiminnassa olevien yritysten populaatio, joilla oli
vähintään yksi palkattu työntekijä vuonna t

11 02 0

Niiden toiminnassa olevien yritysten lukumäärä, joilla oli
ensimmäinen palkattu työntekijä vuonna t

11 03 0

Niiden yritysten lukumäärä, joilla ei enää ollut yhtään palkat
tua työntekijää mistä tahansa ajankohdasta vuonna t

11 04 1

Niiden yritysten lukumäärä, joilla oli ensimmäinen palkattu
työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t – 1 ja joilla oli
myös vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajan
kohtana vuonna t

11 04 2

Niiden yritysten lukumäärä, joilla oli ensimmäinen palkattu
työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t – 2 ja joilla oli
myös vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajan
kohtana vuonna t

11 04 3

Niiden yritysten lukumäärä, joilla oli ensimmäinen palkattu
työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t – 3 ja joilla oli
myös vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajan
kohtana vuonna t

11 04 4

Niiden yritysten lukumäärä, joilla oli ensimmäinen palkattu
työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t – 4 ja joilla oli
myös vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajan
kohtana vuonna t

11 04 5

Niiden yritysten lukumäärä, joilla oli ensimmäinen palkattu
työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t – 5 ja joilla oli
myös vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajan
kohtana vuonna t

11 96 0

Henkilöstömäärän perusteella määriteltyjen kasvuyritysten lu
kumäärä vuonna t

▼M3

▼B
2. Yritysten ominaispiirteet, joista on koottava vuosittaiset tilastot toiminnassa
olevien yritysten, aloitettujen yritysten, lopetettujen yritysten ja eloonjääneiden
yritysten populaatiota varten:
Koodi

Nimike

Työllisyyttä koskevat tiedot
16 91 0

Työhön osallistuvien lukumäärä toiminnassa olevien yritysten
populaatiossa vuonna t

16 91 1

Palkatun henkilöstön lukumäärä toiminnassa olevien yritysten
populaatiossa vuonna t

16 92 0

Työhön osallistuvien lukumäärä aloitettujen yritysten popu
laatiossa vuonna t

16 92 1

Palkatun henkilöstön lukumäärä aloitettujen yritysten popu
laatiossa vuonna t

16 93 0

Työhön osallistuvien lukumäärä lopetettujen yritysten popu
laatiossa vuonna t

16 93 1

Palkatun henkilöstön lukumäärä lopetettujen yritysten popu
laatiossa vuonna t

2008R0295 — FI — 23.05.2014 — 003.001 — 56
▼B
Koodi

Nimike

16 94 1

Työhön osallistuvien lukumäärä niiden vuonna t-1 aloitettu
jen yritysten populaatiossa, jotka ovat jääneet eloon vuoteen t

16 94 2

Työhön osallistuvien lukumäärä niiden vuonna t-2 aloitettu
jen yritysten populaatiossa, jotka ovat jääneet eloon vuoteen t

16 94 3

Työhön osallistuvien lukumäärä niiden vuonna t-3 aloitettu
jen yritysten populaatiossa, jotka ovat jääneet eloon vuoteen t

16 94 4

Työhön osallistuvien lukumäärä niiden vuonna t-4 aloitettu
jen yritysten populaatiossa, jotka ovat jääneet eloon vuoteen t

16 94 5

Työhön osallistuvien lukumäärä niiden vuonna t-5 aloitettu
jen yritysten populaatiossa, jotka ovat jääneet eloon vuoteen t

16 95 1

Työhön osallistuvien lukumäärä yrityksen aloitusvuonna nii
den vuonna t-1 aloitettujen yritysten populaatiossa, jotka ovat
jääneet eloon vuoteen t

16 95 2

Työhön osallistuvien lukumäärä yrityksen aloitusvuonna nii
den vuonna t-2 aloitettujen yritysten populaatiossa, jotka ovat
jääneet eloon vuoteen t

16 95 3

Työhön osallistuvien lukumäärä yrityksen aloitusvuonna nii
den vuonna t-3 aloitettujen yritysten populaatiossa, jotka ovat
jääneet eloon vuoteen t

16 95 4

Työhön osallistuvien lukumäärä yrityksen aloitusvuonna nii
den vuonna t-4 aloitettujen yritysten populaatiossa, jotka ovat
jääneet eloon vuoteen t

16 95 5

Työhön osallistuvien lukumäärä yrityksen aloitusvuonna nii
den vuonna t-5 aloitettujen yritysten populaatiossa, jotka ovat
jääneet eloon vuoteen t

16 01 0

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t niiden toiminnassa
olevien yritysten populaatiossa, joilla oli vähintään yksi pal
kattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t

16 01 1

Palkatun henkilöstön lukumäärä vuonna t niiden toiminnassa
olevien yritysten populaatiossa, joilla oli vähintään yksi pal
kattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t

16 02 0

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t niiden yritysten
populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä
vuonna t

16 02 1

Palkatun henkilöstön lukumäärä vuonna t niiden yritysten
populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä
vuonna t

16 03 0

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t niiden yritysten
populaatiossa, joilla ei enää ollut yhtään palkattua työntekijää
mistä tahansa ajankohdasta vuonna t

16 03 1

Palkatun henkilöstön lukumäärä vuonna t niiden yritysten
populaatiossa, joilla ei enää ollut yhtään palkattua työntekijää
mistä tahansa ajankohdasta vuonna t

16 04 1

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t niiden yritysten
populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä
minä tahansa ajankohtana vuonna t – 1 ja joilla oli myös
vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana
vuonna t

▼M3
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Koodi

Nimike

16 04 2

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t niiden yritysten
populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä
minä tahansa ajankohtana vuonna t – 2 ja joilla oli myös
vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana
vuonna t

16 04 3

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t niiden yritysten
populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä
minä tahansa ajankohtana vuonna t – 3 ja joilla oli myös
vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana
vuonna t

16 04 4

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t niiden yritysten
populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä
minä tahansa ajankohtana vuonna t – 4 ja joilla oli myös
vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana
vuonna t

16 04 5

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t niiden yritysten
populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä
minä tahansa ajankohtana vuonna t – 5 ja joilla oli myös
vähintään yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana
vuonna t

16 05 1

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t – 1 niiden yritysten
populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä minä
tahansa ajankohtana vuonna t – 1 ja joilla oli myös vähintään
yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t

16 05 2

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t – 2 niiden yritysten
populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä minä
tahansa ajankohtana vuonna t – 2 ja joilla oli myös vähintään
yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t

16 05 3

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t – 3 niiden yritysten
populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä minä
tahansa ajankohtana vuonna t – 3 ja joilla oli myös vähintään
yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t

16 05 4

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t – 4 niiden yritysten
populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä minä
tahansa ajankohtana vuonna t – 4 ja joilla oli myös vähintään
yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t

16 05 5

Työhön osallistuvien lukumäärä vuonna t – 5 niiden yritysten
populaatiossa, joilla oli ensimmäinen palkattu työntekijä minä
tahansa ajankohtana vuonna t – 5 ja joilla oli myös vähintään
yksi palkattu työntekijä minä tahansa ajankohtana vuonna t

16 96 1

Palkatun henkilöstön lukumäärä henkilöstömäärän perusteella
määritetyissä kasvuyrityksissä vuonna t
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6 JAKSO
Ensimmäinen viitevuosi
Ensimmäinen viitevuosi, jolta vuosittaiset tilastot kootaan on seuraava:

Kalenterivuosi

Koodi

2004

11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1,
16 93 0 ja 16 93 1

2005

11 94 1, 16 94 1 ja 16 95 1

2006

11 94 2, 16 94 2 ja 16 95 2

2007

11 94 3, 16 94 3 ja 16 95 3

2008

11 94 4, 16 94 4 ja 16 95 4

2009

11 94 5, 16 94 5 ja 16 95 5

7 JAKSO
Selvitys tilastojen laadusta
Jäsenvaltiot toimittavat laatuselvityksiä, joista käy ilmi liitteessä I tarkoitettujen
ominaisuustietojen 11 91 0 ja 16 91 0 vertailukelpoisuus ominaisuustietoihin 11
11 0 ja 16 11 0 nähden sekä tarvittaessa myös toimitettujen tietojen vaatimus
tenmukaisuus 11 jaksossa tarkoitetussa suosituskäsikirjassa vahvistettuihin mene
telmiin nähden.
8 JAKSO
Tulosten tuottaminen
1. Tulokset on jaoteltava 10 jaksossa luetellun toimialajaottelun tasolle.
2. Tietyt tulokset, jotka määritetään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvon
nan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen, jaotellaan lisäksi kokoluokkiin
10 jaksossa lueteltujen yksityiskohtien mukaan, lukuun ottamatta NACE Rev.
2:n pääluokkia L, M ja N, joiden osalta edellytetään ainoastaan jaottelua
kolminumerotason mukaan.
3. Tietyt tulokset, jotka määritetään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvon
nan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen, jaotellaan lisäksi oikeudellisiin
muotoihin 10 jaksossa lueteltujen yksityiskohtien mukaan, lukuun ottamatta
NACE Rev. 2:n pääluokkia L, M ja N, joiden osalta edellytetään ainoastaan
jaottelua kolminumerotason mukaan.

▼M3
9 JAKSO
Alustavat tulokset yritysten lopettamiseen liittyvistä ominaispiirteistä (11 93 0, 16
93 0, 16 93 1) on toimitettava 18 kuukauden kuluessa viitejakson kalenterivuo
den päättymisestä. Näiden ominaispiirteiden tarkistetut tulokset, jotka saadaan
kun kahden toiminnattoman vuoden jälkeen yrityksen lopettaminen vahvistuu,
on toimitettava 30 kuukauden kuluessa edellä mainitusta viitejaksosta.
Alustavat tulokset ominaispiirteistä 11 03 0, 16 03 0, 16 03 1 on toimitettava 20
kuukauden kuluessa viitejakson kalenterivuoden päättymisestä. Näiden ominais
piirteiden tarkistetut tulokset, jotka saadaan kun kahden vuoden jälkeen yrityksen
asema on vahvistettu, on toimitettava 32 kuukauden kuluessa edellä mainitusta
viitejaksosta.
Kaikki muut tulokset, jotka liittyvät vähintään yhden työntekijän yritysten vuo
sittaisiin demografisiin tilastoihin, on toimitettava 20 kuukauden kuluessa vii
tejakson päättymisestä.
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Alustavat tulokset ominaispiirteistä, jotka liittyvät henkilöstömäärän perusteella
määritettyihin kasvuyrityksiin, on toimitettava 12 kuukauden kuluessa viitejakson
päättymisestä.
Kaikki muut tulokset on toimitettava 18 kuukauden kuluessa viitekauden kalen
terivuoden päättymisestä.

▼B
10 JAKSO
Toimialajaottelu
1. Viitevuosien 2004–2007 tiedot esitetään seuraavan NACE Rev. 1.1 -luokituk
sen mukaisen jaottelun mukaisesti:
Pääluokka C
Kaivostoiminta ja louhinta
Yhteisön tason tilastojen laatimiseksi jäsenvaltiot toimittavat kansalliset tilas
tot NACE Rev. 1.1:n mukaisiin pääluokkiin jaoteltuna.
Pääluokka D
Teollisuus
Yhteisön tason tilastojen laatimiseksi jäsenvaltiot toimittavat kansalliset tilas
tot NACE Rev. 1.1:n mukaisiin välitason pääluokkiin jaoteltuna.
Pääluokat E ja F
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ja rakentaminen
Yhteisön tason tilastojen laatimiseksi jäsenvaltiot toimittavat kansalliset tilas
tot NACE Rev. 1.1:n mukaisiin luokkiin jaoteltuna.
Pääluokka G
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen, moottoripyörien sekä henki
lökohtaisten ja taloustavaroiden korjaus
Yhteisön tason tilastojen laatimiseksi jäsenvaltiot toimittavat kansalliset osa
tulokset NACE Rev. 1.1:n koodeista G, 50, 51, 52, 52.1, 52.2, 52.3 + 52.4 +
52.5, 52.6 ja 52.7.
Pääluokka H
Hotellit ja ravintolat
Jotta yhteisön tilastot voidaan koota, jäsenvaltiot toimittavat kansalliset osatu
lokset NACE Rev. 1.1:n koodeista 55, 55.1 + 55.2 ja 55.3 + 55.4 + 55.5.
Pääluokka I
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Jotta yhteisön tilastot voidaan koota, jäsenvaltiot toimittavat kansalliset osatu
lokset NACE Rev. 1.1:n koodeista I, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 ja 64.2.
Pääluokka J
Rahoitustoiminta
Yhteisön tason tilastojen laatimiseksi jäsenvaltiot toimittavat kansalliset tilas
tot NACE Rev. 1.1:n kaksinumerotasolle (pääryhmiin) jaoteltuna.
Pääluokka K
Kiinteistöalan toiminta, vuokraustoiminta sekä liiketoiminta
NACE Rev. 1.1:n luokka 74.15 ei kuulu tämän liitteen soveltamisalaan. Yh
teisön tason tilastojen laatimiseksi jäsenvaltiot toimittavat kansalliset tilastot
NACE Rev. 1.1:n nelinumerotasolle (luokkiin) jaoteltuna.
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2. Viitevuotta 2008 ja sitä seuraavia viitevuosia koskevat tiedot toimitetaan käyt
täen seuraavaa NACE Rev. 2 luokituksen mukaista toimialojen jaottelua:
Pääluokka B
Kaivostoiminta ja louhinta
Yhteisön tilastojen laatimiseksi jäsenvaltiot toimittavat kansalliset osatulokset
NACE Rev. 2:n pääluokan mukaan jaoteltuina.
Pääluokka C
Teollisuus
Yhteisön tilastojen laatimiseksi jäsenvaltiot toimittavat kansalliset osatulokset
NACE Rev. 2:n koodeista C, 10 + 11 + 12, 13 + 14, 15, 16, 17 + 18, 19, 20
+ 21, 22, 23, 24 + 25, 26 + 27, 28, 29 + 30, 31 + 32 ja 33.
Pääluokat D, E ja F
Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto; vesihuolto, viemäri- ja jätevesi
huolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito; rakentaminen
Yhteisön tilastojen laatimiseksi jäsenvaltioiden on toimitettava kansalliset osa
tulokset NACE Rev. 2:n pääluokan mukaan jaoteltuina.
Pääluokka G
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
Yhteisön tilastojen laatimiseksi jäsenvaltiot toimittavat kansalliset osatulokset
NACE Rev. 2:n koodeista G, 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4 + 47.5 + 47.6
+ 47.7 ja 48.8 + 48.9.
Pääluokat H ja I
Kuljetus ja varastointi; majoitus- ja ravitsemistoiminta
Yhteisön tilastojen laatimiseksi jäsenvaltiot toimittavat kansalliset osatulokset
NACE Rev. 2:n kaksinumerotason mukaan jaoteltuina.
Pääluokka J
Informaatio ja viestintä
Yhteisön tilastojen laatimiseksi jäsenvaltiot toimittavat kansalliset osatulokset
NACE Rev. 2:n kaksinumerotason mukaan jaoteltuina ja lisäksi kaksinum
erotason 62 osalta NACE Rev. 2:n nelinumerotason mukaan jaoteltuina.
Pääluokka K
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Tätä liitettä ei sovelleta NACE Rev. 2:n kolminumerotasoon 64.2. Yhteisön
tilastojen laatimiseksi jäsenvaltiot toimittavat kansalliset osatulokset NACE
Rev. 2:n kaksinumerotason mukaan jaoteltuina.
Pääluokat L, M ja N
Kiinteistöalan toiminta; ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; hal
linto- ja tukipalvelutoiminta
Yhteisön tilastojen laatimiseksi jäsenvaltiot toimittavat kansalliset osatulokset
NACE Rev. 2:n nelinumerotason mukaan jaoteltuina.
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Erityisaggregaatit
Yritysdemokratiaa koskevien yhteisön tilastojen laatimiseksi tieto- ja viestin
tätekniikan alalta toimitetaan tiettyjä NACE REV. 2:n erityisaggregaatteja.
Aggregaatit määritetään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsit
tävää sääntelymenettelyä noudattaen.
3. Vuosina 2004, 2005, 2006 ja 2007 aloittaneita uusia yrityksiä koskevat tiedot
toimitetaan myös NACE Rev. 2:n mukaan jaoteltuina tämän jakson 2 koh
dassa määritellyn mukaisesti. Tämä koskee ominaisuustietoja 11 92 0, 16 92 0
ja 16 92 1 edellä mainituilta viitevuosilta. Tulokset toimitetaan yhdessä vii
tevuotta 2008 koskevien tietojen kanssa.
11 JAKSO
Suosituskäsikirja
Komissio julkaisee tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa suosituskäsikirjan,
jossa annetaan lisäohjeistusta tämän liitteen mukaisesti tuotettavista yhteisön ti
lastoista. Suosituskäsikirja julkaistaan, kun tämä asetus tulee voimaan.
12 JAKSO
Pilottitutkimukset
Komissio käynnistää seuraavat tämän liitteen kattamaa toimintaa koskevat pilot
titutkimukset, jotka jäsenvaltiot toteuttavat:
— tietojen tuottaminen siten, että tilastoyksikkönä käytetään paikallista yksik
köä,
— tietojen tuottaminen muista demografisista tapahtumista kuin yritysten aloit
tamisesta, eloon jäämisestä ja lopettamisesta sekä,
— tietojen tuottaminen NACE Rev. 2:n pääluokista P, Q, R ja S.
Jos markkinatonta toimintaa NACE Rev. 1.1:n pääluokissa M–O koskevien pi
lottitutkimusten arviointien perusteella komissio katsoo, että on tarpeen laajentaa
tämän asetuksen nykyistä soveltamisalaa, sen antaa tällaisen ehdotuksen perusta
missopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen.
13 JAKSO
Siirtymäkausi
Sovellettaessa tätä tässä liitteessä määriteltyä yksityiskohtaista moduulia siirtymä
kausi ei saa olla pidempi kuin neljä vuotta 6 jaksossa tarkoitetuista tilastojen
laatimisen ensimmäisistä viitevuosista lukien.
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LIITE X
KUMOTTU ASETUS JA MUUTOKSET
Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 58/97 (EYVL L 14, 17.1.1997, s. 1)
Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 410/98 (EYVL L 52, 21.2.1998, s. 1)
Komission asetuksen (EY) N:o 1614/2002 (EYVL L 244, 12.9.2002, s. 7) 1 ar
tikla
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2056/2002 (EYVL L 317,
21.11.2002, s. 1)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1882/2003 (EUVL
L 284, 31.10.2003, s. 1) liitteessä III oleva 69 kohta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1893/2006 (EUVL
L 393, 30.12.2006, s. 1) 11 ja 20 artikla ja liite II
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LIITE XI
VASTAAVUUSTAULUKKO
Asetus (EY, Euratom) N:o 58/97

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artikla

1 artikla

3 artikla

2 artikla

4 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohta

5 artikla

3 artiklan 2 kohta

—

3 artiklan 4 kohta

—

4 artikla

6 artikla

5 artikla

7 artikla

6 artikla

8 artikla

7 artikla

9 artikla

8 artiklan 1 ja 2 kohta

—

8 artiklan 3 kohta

10 artikla

9 artikla

11 artikla

10 artikla

12 artiklan i–x alakohta

11 artiklan 1 kohta

—

11 artiklan 2 kohta

13 artikla

12 artikla

14 artikla

13 artikla

15 artikla

—

—

14 artikla

16 artikla

15 artikla

Liitteessä 1 oleva 1–9 jakso

Liitteessä I oleva 1–9 jakso

Liitteessä 1 olevan 10 jakson 1 ja 2
kohta

Liitteessä I olevan 10 jakson 1 ja 2
kohta poistoineen

Liitteessä 1 olevan 10 jakson 3 ja 4
kohta

—

Liitteessä 1 oleva 11 jakso

Liitteessä I oleva 11 jakso

Liite 2

Liite II

Liitteessä 3 oleva 1–8 jakso

Liitteessä III oleva 1–8 jakso
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Asetus (EY, Euratom) N:o 58/97

Tämä asetus

Liitteessä 3 oleva 9 jakso

—

Liitteessä 3 oleva 10 jakso

Liitteessä III oleva 9 jakso

Liitteessä 4 oleva 1–8 jakso

Liitteessä IV oleva 1–8 jakso

Liitteessä 4 oleva 9 jakso

—

Liitteessä 4 oleva 10 jakso

Liitteessä IV oleva 9 jakso

—

Liite V

—

Liite VI

—

Liite VII

—

Liite VIII

—

Liite IX

—

Liite X

—

Liite XI

