
EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

Komunikat Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie odstępstwa Norwegii od przepisów Aktu, odnie-
sienie do którego znajduje się w pkt 1 załącznika XXI do Porozumienia EOG, rozporządzenie
Rady (WE, Euroatom) nr 58/97 z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie statystyk strukturalnych
dotyczących przedsiębiorstw zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2056/2002 Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r.

(2005/C 110/09)

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie statystyk struktural-
nych dotyczących przedsiębiorstw, dostosowane protokołem 1 do Porozumienia EOG i określone w pkt 1
załącznika XXI do Porozumienia (zwane dalej „Aktem”), ustanowiło wspólne ramy dla gromadzenia,
tworzenia, przekazywania oraz oceny statystyk dotyczących struktury, działalności, konkurencyjności oraz
funkcjonowania przedsiębiorstw w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Artykuł 11 Aktu stanowi, że w
okresach przejściowych mogą być akceptowane odstępstwa od przepisów załączników do niego.

Rozporządzenie (WE) nr 2056/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. zostało
włączone do pkt 1 załącznika XXI do Porozumienia EOG decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2003
(Dz.U. L 193 z 31.7.2003, str. 42). Rozporządzenie (WE) nr 2056/2002 wprowadziło zmiany do Aktu,
rozszerzając wspólne ramy o instytucje kredytowe, fundusze emerytalne, inne rodzaje pośrednictwa finan-
sowego i działalności pomocniczych dla pośrednictwa finansowego. W art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 2056/2002 dodaje się do Aktu tekst załącznika 7 dotyczący szczegółowego modułu dla statystyk struk-
turalnych w funduszach emerytalnych.

Zadanie udzielania zgody na derogacje od przepisów zgodnie z art. 11 Aktu odnośnie do wniosków
składanych przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię zostało powierzone Urzędowi Nadzoru EFTA.

Norwegia wystąpiła o przyznanie derogacji od niektórych elementów sekcji 4 załącznika 7 do Aktu
odnoszących się do funduszy emerytalnych, aktyw i danych końcowych na lata referencyjne 2002-2004 w
celu dostosowania krajowego systemu statystycznego do wymagań zawartych w załączniku 7 do Aktu.

Urząd Nadzoru EFTA przyznał derogacje zgodnie z opinią krajowych urzędów statystycznych państw
EFTA wspierających Urząd Nadzoru EFTA, w następujący sposób:

Tabela: Wniosek o derogację od elementów sekcji 4 załącznika 7 do Aktu

Roczne statystyki
przedsiębiorstw

od 2002 do 2004
Tytuł

Roczne statystyki
przedsiębiorstw w

podziale
od 2002 do 2004

Tytuł

Pełne, częściowe lub brak derogacji Częściowa dero-
gacja

Częściowa dero-
gacja

Potrzebny dodatkowy okres przekazy-
wania danych

Nie dotyczy Nie dotyczy

Brakujące zmienne 48 00 5 Składki w systemie składkowym o
określonym poziomie świadczeń

48 00 6 Składki w systemie o określonym
poziomie składek

48 00 7 Składki w mieszanym systemie emery-
talnym
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Roczne statystyki
przedsiębiorstw

od 2002 do 2004
Tytuł

Roczne statystyki
przedsiębiorstw w

podziale
od 2002 do 2004

Tytuł

48 03 1 Stałe wypłaty emerytur
48 03 2 Zryczałtowane wypłaty emerytur
48 13 1 Akcje w obrocie na rynku regulo-

wanym
48 13 2 Akcje w obrocie na rynku regulo-

wanym specjalizującym się w MŚP
48 13 3 Akcje w obrocie niepublicznym
48 13 4 Pozostałe papiery wartościowe o

zmiennym oprocentowaniu
48 70 1 Liczba członków systemów świadczeń

składkowych o określonym poziomie
48 70 2 Liczba członków systemów o okreś-

lonym poziomie składek
48 70 3 Liczba członków mieszanych

systemów składkowych
48 70 5 Liczba członków, którzy nie płacą

składek, ale zachowali prawa nabyte

Inne części Nie dotyczy Nie dotyczy
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