
Komunikat Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie odstępstw Norwegii od przepisów aktu, o którym
mowa w pkt 1 załącznika XXI do Porozumienia EOG, rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 58/97
w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw, zmienionego rozporządzeniem
(WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystycznej klasyfikacji działal-
ności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz

niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych

(2008/C 118/14)

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie statystyk strukturalnych
dotyczących przedsiębiorstw, dostosowane protokołem 1 do Porozumienia EOG i wymienione w pkt 1
załącznika XXI do Porozumienia (zwane dalej „aktem”), ustanowiło wspólne przepisy ramowe w zakresie
gromadzenia, tworzenia, przekazywania oraz oceny wspólnotowych statystyk dotyczących struktury, działal-
ności, konkurencyjności oraz funkcjonowania przedsiębiorstw w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Artykuł 11 aktu stanowi, że w okresie przejściowym mogą być akceptowane odstępstwa od przepisów
zawartych w załącznikach do tego aktu.

Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie
statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG)
nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (zwane dalej
„rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006”) zostało włączone do pkt 20c załącznika XXI do Porozumienia
EOG decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2007 (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, str. 1). Rozporządzenie
(WE) nr 1893/2006 zmienia akt w odniesieniu do definicji zmiennych ustanowionych w załącznikach do
aktu, które przedstawiono w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1893/2006.

Zgody na odstępstwa od przepisów zgodnie z art. 12 aktu w przypadku wniosków składanych przez
Islandię, Liechtenstein i Norwegię udziela Urząd Nadzoru EFTA.

Zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97 Norwegia złożyła wniosek o częściowe i całko-
wite odstępstwo od obowiązku przekazywania niektórych danych określonych w załączniku 7 do tego aktu,
zmienionym załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1893/2006.

Urząd Nadzoru EFTA przyznał następujące odstępstwa zgodnie z wydaną dnia 26 listopada 2007 r. opinią
szefów krajowych urzędów statystycznych państw EFTA wspierających Urząd Nadzoru EFTA:

Roczne statys-
tyki dot. przed-

siębiorstw
za lata

2005–2007

Tytuł

Roczne statys-
tyki dot. przed-

siębiorstw
w podziale
za lata

2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częś-
ciowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo
częściowe

Odstępstwo
częściowe

Potrzebny dodatkowy okres
na przekazanie danych

Brak Brak

Brakujące zmienne 48 031 Stałe wypłaty emerytur Roczne statystyki dot.
przedsiębiorstw
w podziale geogra-
ficznym

48 032 Zryczałtowane wypłaty
emerytur

48 610 Podział geograficzny
obrotów

48 120 Inwestycje w przedsiębior-
stwa powiązane oraz
udziały kapitałowe (PF)

48 640 Całkowite inwestycje w
podziale na składniki euro i
inne niż euro

48 132 Akcje w obrocie na rynku
regulowanym specjalizu-
jącym się w MŚP

48 101 Inwestycje w „przedsię-
biorstwo uczestniczące”
łącznie

48 705 Liczba członków, którzy
nie płacą składek, ale
zachowali prawa nabyte

Inne uwagi Brak Brak
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Roczne statys-
tyki przedsię-
biorstw dot.

nieautonomicz-
nych funduszy
emerytalnych

za lata
2005–2007

Tytuł

Roczne statys-
tyki dot. przed-

siębiorstw
w podziale
za lata

2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częś-
ciowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo
pełne

Odstępstwo
częściowe

Potrzebny dodatkowy okres
na przekazanie danych

Brak Brak

Brakujące zmienne 11 150 Liczba przedsiębiorstw z
nieautonomicznymi
funduszami emerytalnymi

Roczne statystyki dot.
przedsiębiorstw
w podziale geogra-
ficznym

Inne uwagi Brak Brak
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