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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2056/2002
av den 5 november 2002

om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 om statistik rörande företagsstrukturer

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 285 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs
yttrande (2),

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (3),

i enlighet med förfarande i artikel 251 i fördraget (4), och

av följande skäl:

(1) Genom förordning (EG, Euratom) nr 58/97 (5),
upprättades en gemensam ram för insamling,
sammanställning, leverans och utvärdering av gemen-
skapsstatistik rörande struktur, verksamhet, konkurrens-
kraft och effektivitet hos företagen inom gemenskapen.

(2) Utvecklingen när det gäller den monetära, ekonomiska
och sociala integrationen inom gemenskapen gör det
nödvändigt att utvidga den gemensamma ramen till att
omfatta kreditinstitut, pensionsfonder, annan finansiell
förmedling och stödverksamhet till finansiell förmedling.

(3) Den inre marknadens funktion och utveckling har ökat
behovet av information om dess effektivitet, särskilt i
fråga om kreditinstitut, pensionsfonder, annan finansiell
förmedling och stödverksamhet till finansiell förmedling.

(4) Liberaliseringen av den internationella handeln med
finansiella tjänster medför ett behov av företagsstatistik
om finansiella tjänster som underlag för handelsförhand-
lingar.

(5) En sammanställning av nationella och regionala räken-
skaper i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2223/96
av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och
regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (6) kräver
jämförbar, fullständig och tillförlitlig statistik när det
gäller finansiella tjänster.

(6) Införandet av den gemensamma valutan kommer att få
betydande följder för den finansiella sektorn och för de
gränsöverskridande kapitalflödena, vilket medför att
betydelsen av information om konkurrenskraft, den inre
marknaden och internationalisering betonas.

(7) En förutsättning för att de behöriga myndigheterna på
ett smidigt sätt skall kunna genomföra sin politik när det
gäller tillsyn över kreditinstitut och det finansiella syste-
mets stabilitet är att det finns tillgång till ytterligare
information om kreditinstitut och närstående tjänster.

(8) En växande sektor för pensionsfonder skulle kunna
hjälpa kapitalmarknaderna att dra ökad fördel av en libe-
ralisering av investeringsreglerna.

(9) I Europaparlamentets och rådets beslut nr 2179/98/EG
av den 24 september 1998 om en översyn av Europeiska
gemenskapens åtgärdsprogram för miljön och en hållbar
utveckling kallat ”Mot en hållbar utveckling” (7) uppre-
pades att det föreligger ett behov av tillförlitliga och
jämförbara uppgifter och indikatorer och av tillförlitlig
och jämförbar statistik, eftersom de utgör ett viktigt
verktyg för att bedöma kostnaderna för att följa miljöbe-
stämmelserna.
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(10) Samråd har skett med kommittén för det statistiska
programmet, inrättad genom beslut 89/382/EEG,
Euratom (1), Rådgivande bankrörelsekommittén, inrättad
genom direktiv 77/780/EEG (2), Kommittén för monetär
statistik, finansiell statistik samt betalningsbalansstatistik,
inrättad genom beslut 91/115/EEG (3), samt Försäkrings-
kommittén, inrättad genom direktiv 91/675/EEG (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG, Euratom) nr 58/97 ändras på följande sätt:

1. I artikel 5 skall följande strecksatser läggas till:
”— en detaljerad modul för företagsstatistik för kredit-

institut som definieras i bilaga 6,
— en detaljerad modul för företagsstatistik för pensions-

fonder som definieras i bilaga 7.”

2. Bilagorna 6 och 7, som återfinns i bilagan till denna förord-
ning, skall läggas till.

Artikel 2

Bilaga 1 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 ändras på
följande sätt:

1. I avsnitt 5 skall följande mening läggas till:
”Det första referensår för vilket statistik om de verksamhets-
grupper som ingår i grupp 65.2 och huvudgrupp 67 i
NACE Rev. 1 skall sammanställas, skall emellertid
bestämmas i enlighet med förfarandet i artikel 13 i den här
förordningen.”

2. Avsnitt 8 skall ersättas med följande:

”Avsnitt 8

Leverans av resultat

1. Resultaten skall levereras inom 18 månader efter
utgången av kalenderåret under referensperioden, utom
för aktivitet 65.11 i NACE Rev. 1 och den verksamhet i
NACE Rev. 1 som omfattas av bilagorna 5, 6 och 7. För
aktivitet 65.11 i NACE är tidsgränsen för leverans 10
månader. För den verksamhet som omfattas av bilagorna
5, 6 och 7 anges tidsgränserna för leverans i respektive
bilaga. Tidsgränsen för leverans av resultaten för den
verksamhet som omfattas av grupp 65.2 och huvud-
grupp 67 i NACE Rev. 1 skall dock fastställas i enlighet
med förfarandet i artikel 13 i den här förordningen.

2. Med undantag av huvudgrupperna 65 och 66 i NACE
Rev. 1 skall preliminära nationella resultat eller uppskatt-
ningar levereras inom 10 månader efter utgången av
kalenderåret under referensperioden för företagsstatistik
som avser följande variabler:

12 110 (Omsättning)

16 110 (Antal sysselsatta)

Dessa preliminära resultat eller uppskattningar skall
fördelas på den tresiffriga nivån i NACE Rev. 1 (grupper),
utom för sektionerna H, I och K i NACE Rev. 1 för vilka
de skall fördelas enligt de grupper som anges i avsnitt 9.
För huvudgrupp 67 i NACE Rev. 1 skall leveransen av
preliminära resultat eller uppskattningar fastställas i
enlighet med förfarandet i artikel 13 i den här förord-
ningen.”

3. I avsnitt 9 skall sektion J ersättas med följande:

”SEKTION J

Finansiell förmedling

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på
gemenskapsnivå skall medlemsstaterna leverera de nationella
resultaten fördelade enligt undergrupperna i NACE Rev. 1.”

4. I avsnitt 10.1 skall den första meningen ersättas med
följande:

”Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna en
rapport om definition, struktur och tillgänglighet när det
gäller information om de statistiska enheter som klassificeras
enligt sektionerna M–O i NACE Rev. 1.”

Artikel 3

Bilaga 2 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 ändras på
följande sätt:

1. I avsnitt 4.3 skall följande variabel infogas efter variabeln 21
11 0 (Investeringar i utrustning, anläggningar och specialut-
rustning för miljöskydd – främst rörslutstillsatser):

”21 12 0 – Investeringar i utrustning och anläggningar för
renare teknologi (integrerad teknologi) (*)”

2. Fotnoten i avsnitt 4.3 skall ersättas med följande:

”(*) Om den totala omsättningen eller det totala antalet
anställda i en avdelning inom sektionerna C–E enligt
NACE Rev. 1 i en medlemsstat utgör mindre än 1 % av
totalvärdet för gemenskapen, behöver uppgifter för vari-
ablerna 21 11 0, 21 12 0, 22 11 0 och 22 12 0 för
sammanställning av de statistiska uppgifterna enligt den
här förordningen inte samlas in. Om gemenskapens
politik kräver det, kan kommissionen i enlighet med
förfarandet i artikel 13 i förordningen begära en ad
hoc-insamling av dessa uppgifter.”

3. I avsnitt 4.4 skall följande variabel införas efter variabeln 20
31 0 (Inköp av el (värde)):

”21 14 0 – Totalsumman för kostnader för miljöskydd (*)”

21.11.2002L 317/2 Europeiska gemenskapernas officiella tidningSV

(1) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.
(2) EGT L 322, 17.12.1977, s. 30. Direktivet senast ändrat genom

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/33/EG (EGT L 204,
21.7.1998, s. 29).

(3) EGT L 59, 6.3.1991, s. 19. Beslutet senast ändrat genom beslut 96/
174/EG (EGT L 51, 1.3.1996, s.48).

(4) EGT L 374, 31.12.1991, s. 32.



4. I avsnitt 4.4 skall följande fotnot läggas till:
”(*) Om den totala omsättningen eller det totala antalet

anställda i en avdelning inom sektionerna C–E enligt
NACE Rev. 1 i en medlemsstat utgör mindre än 1 % av
totalvärdet för gemenskapen, behöver uppgifter för vari-
abeln 21 14 0 för sammanställning av de statistiska
uppgifterna enligt den här förordningen inte samlas in.
Om gemenskapens politik kräver det, kan kommis-
sionen i enlighet med förfarandet i artikel 13 i förord-
ningen begära en ad hoc-insamling av dessa uppgifter.”

5. I avsnitt 5 skall följande punkter läggas till:
”3. Det första referensår för vilket statistik om variablerna

21 12 0 och 21 14 0 skall sammanställas skall vara
kalenderåret 2001.

4. Statistik om variabeln 21 12 0 skall sammanställas
årligen. Statistik om variabeln 21 14 0 skall samman-
ställas vart tredje år.”

6. I avsnitt 7 skall punkt 6 ersättas med följande:
”6. Resultaten för variablerna 21 11 0, 21 12 0 och 21 14

0 skall fördelas enligt tvåsiffrig nivå i NACE Rev. 1
(huvudgrupp).”

7. I avsnitt 7 skall följande punkt läggas till:
”7. Resultaten för variablerna 21 11 0, 21 12 0 och 21 14

0 skall fördelas enligt följande miljöområden: Skydd av
luft och klimat, Hantering av avloppsvatten, Avfallshan-

tering samt Övrig miljöskyddsverksamhet. Resultaten
avseende miljöområden skall fördelas enligt tvåsiffrig
nivå i NACE Rev. 1 (huvudgrupp).”

8. I avsnitt 9 skall följande variabler infogas:

”21 11 0 – Investeringar i utrustning, anläggningar och
specialutrustning för miljöskydd (främst rörslutstillsatser).”

Följande anmärkning skall läggas till för variablerna 21 11
0, 21 12 0 och 21 14 0:

”Endast särskild fördelning för miljöområdena Biologisk
mångfald och landskap samt Jord och grundvatten.”

9. I avsnitt 10 skall följande mening läggas till:

”För sammanställningen av statistik om variablerna 21 12 0
och 21 14 0 får denna övergångsperiod förlängas med ytter-
ligare en period av högst fyra år i enlighet med förfarandet i
artikel 13 i denna förordning.”

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 november 2002.

På Europaparlamentets vägnar
P. COX

Ordförande

På rådets vägnar
T. PEDERSEN

Ordförande
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BILAGA

”BILAGA 6

DETALJERAD MODUL FÖR FÖRETAGSSTATISTIK OM KREDITINSTITUT

Avsnitt 1

Syfte

Syftet med denna bilaga är att upprätta en gemensam ram för insamling, sammanställning, leverans och utvärdering av
gemenskapsstatistik över struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet inom kreditinstitutssektorn. Denna modul
omfattar en detaljerad förteckning över variabler för vilka statistik skall sammanställas för att förbättra kunskapen om
kreditinstitutens utveckling på nationell och internationell nivå samt på gemenskapsnivå.

Avsnitt 2

Räckvidd

Den statistik som skall sammanställas skall avse de områden som anges i artikel 2 i, 2 ii och 2 iii i den här förordningen
och särskilt

1. en detaljerad analys av kreditinstitutens struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet,

2. utveckling och fördelning av total omsättning och omsättning per produkt, internationell verksamhet, sysselsättning,
kapital och reserver samt övriga tillgångar och skulder.

Avsnitt 3

Tillämpningsområde

1. Statistik skall sammanställas för de av kreditinstitutens verksamheter som avses i NACE Rev. 1, undergrupperna
65.12 och 65.22.

2. Statistiken skall sammanställas för verksamhet vid alla kreditinstitut som avses i artikel 2.1 a och 2.2 i rådets direktiv
86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella
institut (1), med undantag för centralbanker.

3. Filialer till sådana kreditinstitut som avses i artikel 24 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den
20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (2) och vars verksamhet omfattas av NACE
Rev. 1, undergrupperna 65.12 och 65.22 skall jämställas med sådana kreditinstitut som avses i punkt 2.

Avsnitt 4

Variabler

De variabler som skall sammanställas förtecknas nedan. Variabler angivna med kursiv stil ingår även i förteckningarna
för den allmänna modulen i bilaga I. När variabler härleds direkt från årsbokslut, skall räkenskapsår som slutar under ett
referensår jämställas med detta referensår.

Förteckningen omfattar följande:

i) variabler som anges i artikel 4 i direktiv 86/635/EEG: tillgångssidan av balansräkningen: post 4; skuldsidan av
balansräkningen: posterna 2 a + 2 b tillsammans, posterna 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 tillsammans.

ii) variabler som anges i artikel 27 i direktiv 86/635/EEG: post 2, posterna 3 a + 3 b + 3 c tillsammans, post 3 a, post
4, post 5, post 6, post 7, posterna 8 a + 8 b tillsammans, post 8 b, post 10, posterna 11 + 12 tillsammans, posterna
9 + 13 + 14 tillsammans, posterna 15 + 16 tillsammans, post 19, posterna 15 + 20 + 22 tillsammans, post 23.
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iii) följande ytterligare variabler:

Kod Rubrik Anmärkning

Strukturella uppgifter

11 11 0 Antal företag

11 11 1 Antal företag uppdelade efter associationsform

11 11 4 Antal företag uppdelade efter moderföretagets hemland

11 11 6 Antal företag uppdelade efter storleksklasser med avseende på balans-
omslutning

11 11 7 Antal företag uppdelade efter kategori av kreditinstitut

11 21 0 Antal arbetsställen

11 41 1 Totalt antal filialer fördelat på länder utanför EES

11 51 0 Totalt antal finansiella dotterbolag fördeltag på andra länder

Redovisningsuppgifter: resultaträkning

42 11 0 Ränteintäkter och liknande intäkter

42 11 1 Ränteintäkter och liknande intäkter med ursprung i räntebärande papper
med fast ränta

42 12 1 Räntekostnader och liknande kostnader till följd av utställda skuldebrev

12 12 0 Produktionsvärde

13 11 0 Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

13 31 0 Arbetskraftskostnader

12 14 0 Förädlingsvärde till baspriser Frivillig uppgift

12 15 0 Förädlingsvärde till faktorkostnad

15 11 0 Bruttoinvestingar i materiella anläggningstillgångar

Redovisningsuppgifter: balansräkning

43 30 0 Balansomslutning

43 31 0 Balansomslutning uppdelad efter moderföretagets hemland

43 32 0 Balansomslutning uppdelad efter associationsform

Uppgifter för produkter

44 11 0 Ränteintäkter och liknande intäkter uppdelat efter (under)kategorier i
CPA

Frivillig uppgift

44 12 0 Räntekostnader och liknande kostnader uppdelat efter (under)kategorier
i CPA

Frivillig uppgift

44 13 0 Provisionsintäkter, uppdelat efter (under)kategorier i CPA Frivillig uppgift

44 14 0 Provisionskostnader, uppdelat efter (under)kategorier i CPA Frivillig uppgift

Uppgifter om den inre marknaden och internationalisering

45 11 0 Geografisk fördelning av totalt antal filialer i EES

45 21 0 Geografisk fördelning av ränteintäkter och liknande intäkter

45 22 0 Geografisk fördelning av balansomslutningen

45 31 0 Geografisk fördelning av ränteintäkter och liknande intäkter i samband
med friheten att tillhandahålla tjänster (i andra EES-länder)

Frivillig uppgift

45 41 0 Geografisk fördelning av ränteintäkter och liknande intäkter från filial-
verksamhet (i länder utanför EES)

Frivillig uppgift
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Kod Rubrik Anmärkning

45 42 0 Geografisk fördelning av ränteintäkter och liknande intäkter i samband
med friheten att tillhandahålla tjänster (i länder utanför EES)

Frivillig uppgift

Uppgifter om sysselsättning

16 11 0 Antal sysselsatta

16 11 1 Antal sysselsatta uppdelat efter kategorier av kreditinstitut

16 11 2 Antal sysselsatta kvinnor

16 13 0 Antal anställda

16 13 1 Antal kvinnliga anställda

16 14 0 Antal anställda räknat i heltidstjänster

Övriga uppgifter

47 11 0 Antal konton uppdelat efter (under)kategori i CPA Frivillig uppgift

47 12 0 Antal lån och förskott till kunder uppdelat efter (under)kategori i CPA Frivillig uppgift

47 13 0 Antal uttagsautomater ägda av kreditinstitut

iv) Variabler för vilka årlig regional statistik skall sammanställas:

Kod Rubrik Anmärkning

11 21 0 Antal arbetsställen

13 32 0 Löner Frivillig uppgift

16 11 0 Antal sysselsatta

Avsnitt 5

Första referensåret

Det första referensåret för vilket årsstatistik skall sammanställas för variablerna i avsnitt 4 är kalenderåret 2001.

Avsnitt 6

Redovisning av resultat

1. Resultaten skall fördelas enligt följande separata undergrupper i NACE Rev. 1: 65.12 och 65.22.

2. Den regionala statistiken skall fördelas enligt fyrsiffrig nivå i NACE Rev. 1 (undergrupper) och nivå 1 i nomenklaturen
för statistiska territoriella enheter (NUTS).

Avsnitt 7

Leverans av resultat

Tidsgränsen för leverans av resultaten skall fastställas enligt det förfarande som anges i artikel 13 i denna förordning.
Den får inte överstiga tio månader från referensårets slut.

Avsnitt 8

Kommittén för monetär statistik, finansiell statistik samt betalningsbalansstatistik

Kommissionen skall informera Kommittén för monetär statistik, finansiell statistik samt betalningsbalansstatistik om
genomförandet av den här modulen och om alla åtgärder för anpassning till den ekonomiska och tekniska utvecklingen
som rör insamling och statistisk behandling av uppgifter samt behandling och leverans av resultat.
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Avsnitt 9

Pilotstudier

1. För verksamhet som omfattas av den här bilagan skall kommissionen inrätta följande pilotstudier som medlemssta-
terna skall genomföra:

a) information om derivat och poster som inte redovisas i balansräkningen

b) information om distributionsnäten

c) information som behövs för uppdelning av kreditinstitutens transaktioner i priser och volymer.

2. Pilotstudierna skall genomföras för att bedöma hur relevant och genomförbart det är att samla in uppgifterna, varvid
fördelarna med att ha tillgång till uppgifterna skall ställas i relation till kostnaderna för att samla in dem och belast-
ningen på företagen.

Avsnitt 10

Övergångsperiod

För den här detaljerade modulen skall övergångsperioden inte vara längre än tre år från och med inledningen av det
första referensåret för sammanställning av statistik som anges i avsnitt 5.
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BILAGA 7

DETALJERAD MODUL FÖR FÖRETAGSSTATISTIK FÖR PENSIONSFONDER

Avsnitt 1

Mål

Syftet med denna bilaga är att upprätta en gemensam ram för insamling, sammanställning, leverans och utvärdering av
gemenskapsstatistik över struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet inom sektorn för pensionsfonder. Denna
modul omfattar en detaljerad förteckning över variabler för vilka statistik skall sammanställas för att förbättra kunskapen
om pensionsfondernas utveckling på nationell och internationell nivå samt på gemenskapsnivå.

Avsnitt 2

Räckvidd

Den statistik som skall sammanställas skall avse de områden som anges i artikel 2 i, 2 ii, 2 iii i den här förordningen och
särskilt

1. en detaljerad analys av pensionsfondernas struktur, verksamhet, effektivitet och konkurrenskraft,

2. utveckling och fördelning av total verksamhet, pensionsfondernas medlemsstruktur, internationell verksamhet,
sysselsättning, investeringar och skulder.

Avsnitt 3

Tillämpningsområde

1. Statistik skall sammanställas för all verksamhet som avses i NACE Rev. 1, undergrupp 66.02. Denna undergrupp
omfattar verksamhet vid fristående pensionsfonder.

2. Viss statistik skall sammanställas för företag som har icke fristående pensionsfonder som bedrivs som biverksamhet.

Avsnitt 4

Variabler

1. I nedanstående förteckning över variabler anges i förekommande fall de slag av statistiska enheter för vilka statistik
skall sammanställas. Variabler angivna med kursiv stil ingår även i förteckningarna för den allmänna modulen i bilaga
1. När variabler härleds direkt från årsbokslut, skall räkenskapsår som slutar under ett referensår jämställas med detta
referensår.

2. Demografi- och företagsvariabler för vilka årlig statistik skall sammanställas (endast för företag med fristående
pensionsfonder):

Kod Rubrik Anmärkning

Strukturella uppgifter

11 11 0 Antal företag

11 11 8 Antal företag uppdelat efter investeringarnas storlek

11 11 9 Antal företag uppdelat efter storleksklass med avseende på medlemsantal

11 61 0 Antal pensionssystem Frivillig uppgift

Redovisningsuppgifter: resultaträkning (inkomster och utgifter)

12 11 0 Omsättning

48 00 1 Premieinbetalningar från medlemmar

48 00 2 Premieinbetalningar från arbetsgivare

48 00 3 Ersättningar från andra försäkringsföretag

48 00 4 Övriga pensionsinbetalningar
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Kod Rubrik Anmärkning

48 00 5 Premieinbetalningar till förmånsbestämda pensionssystem

48 00 6 Premieinbetalningar till avgiftsbestämda pensionssystem

48 00 7 Premieinbetalningar till kombinerade system

48 01 0 Inkomster från investeringar (PF)

48 01 1 Realisationsvinster och realisationsförluster

48 02 1 Försäkringsersättningar

48 02 2 Övriga inkomster (PF)

12 12 0 Produktionsvärde

12 14 0 Förädlingsvärde till baspriser Frivillig uppgift

12 15 0 Förädlingsvärde till faktorkostnad

48 03 0 Totala utgifter för pensioner

48 03 1 Regelbundna utbetalningar av pensioner

48 03 2 Pensionsutbetalningar som engångsbelopp

48 03 3 Ersättningar till andra försäkringsföretag

48 04 0 Nettoförändring i tekniska avsättningar (reserver)

48 05 0 Upplupna försäkringspremier

48 06 0 Totala driftskostnader

13 11 0 Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

13 31 0 Arbetskraftskostnader

15 11 0 Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

48 07 0 Alla skatter

Balansräkningsuppgifter: tillgångar

48 11 0 Mark och byggnader (PF)

48 12 0 Investeringar i anknutna företag och ägarintressen (PF)

48 13 0 Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning

48 13 1 Aktier som handlas på börs eller auktoriserad marknadsplats

48 13 2 Aktier som handlas på börs eller auktoriserad marknadsplats och som är
specialiserad på små och medelstora företag

48 13 3 Aktier som ej handlas på börs eller auktoriserad marknadsplats

48 13 4 Andra värdepapper med rörlig avkastning

48 14 0 Andelar i värdepappersfonder

48 15 0 Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning

48 15 1 Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning som utställts av
offentliga förvaltningar

Frivillig uppgift

48 15 2 Andra skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning Frivillig uppgift

48 16 0 Andelar i investeringspooler (PF)

48 17 0 Lån med inteckning som säkerhet och övriga lån som inte klassificeras
på annat håll

48 18 0 Andra investeringar

48 10 0 Totala investeringar av pensionsfonder

48 10 1 Totala investeringar placerade i det företag som avsatt medel

48 10 4 Totala investeringar till marknadsvärde

48 20 0 Andra tillgångar
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Kod Rubrik Anmärkning

Balansräkningsuppgifter: skulder

48 30 0 Eget kapital

48 40 0 Tekniska avsättningar, netto (PF)

48 50 0 Övriga skulder

Uppgifter om den inre marknaden och internationalisering

48 61 0 Omsättning, geografiskt uppdelad

48 62 0 Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning, uppdelade efter ort Frivillig uppgift

48 63 0 Totala investeringar uppdelade efter ort Frivillig uppgift

48 64 0 Totala investeringar uppdelade i eurokomponenter och icke-eurokompo-
nenter

Uppgifter om sysselsättning

16 11 0 Antal sysselsatta

Övriga uppgifter

48 70 0 Antal medlemmar

48 70 1 Antal medlemmar i förmånsbestämda pensionssystem

48 70 2 Antal medlemmar i avgiftsbestämda pensionssystem

48 70 3 Antal medlemmar i kombinerade system

48 70 4 Antal aktiva medlemmar

48 70 5 Antal medlemmar med uppskjuten pension

48 70 6 Antal pensionerade

3. Företagsvariabler för vilka årlig statistik skall sammanställas (endast för företag med icke fristående pensionsfonder):

Kod Rubrik Anmärkning

11 15 0 Antal företag med icke fristående pensionsfonder

48 08 0 Omsättning i icke fristående pensionsfonder Frivillig uppgift

Avsnitt 5

Första referensåret

Det första referensår för vilket årsstatistik skall sammanställas för de variabler som anges i avsnitt 4 skall vara kalender-
året 2002.

Avsnitt 6

Redovisning av resultat

1. Resultat avseende variablerna i avsnitt 4.2 skall fördelas enligt fyrsiffrig nivå i NACE Rev. 1 (undergrupp).

2. Resultat avseende variablerna i avsnitt 4.3 skall fördelas enligt avdelningsnivå i NACE Rev. 1.

Avsnitt 7

Leverans av resultat

Resultaten skall levereras senast tolv månader efter referensårets slut.

Avsnitt 8

Försäkringskommittén

Kommissionen skall informera Försäkringskommittén om genomförandet av den här modulen och om alla sådana
åtgärder för anpassning till den ekonomiska och tekniska utvecklingen som rör insamling och statistisk behandling av
uppgifter samt behandling och leverans av resultat.

21.11.2002L 317/10 Europeiska gemenskapernas officiella tidningSV



Avsnitt 9

Pilotstudier

För verksamhet som omfattas av den här bilagan skall kommissionen inrätta följande pilotstudier som medlemsstaterna
skall genomföra:

1. Mer ingående information om pensionsfondernas gränsöverskridande verksamhet:

Kod Rubrik Anmärkningar

11 71 0 Antal företag med medlemmar i andra EES-länder

11 72 0 Antal företag med aktiva medlemmar i andra EES-länder

48 65 0 Geografisk fördelning av antalet medlemmar efter kön

48 65 1 Geografisk fördelning av antalet medlemmar i förmånsbestämda
pensionssystem

48 65 2 Geografisk fördelning av antalet medlemmar i avgiftsbestämda pensions-
system

48 65 3 Geografisk fördelning av antalet medlemmar i kombinerade system

48 65 4 Geografisk fördelning av antalet aktiva medlemmar

48 65 5 Geografisk fördelning av antalet medlemmar med uppskjuten pension

48 65 6 Geografisk fördelning av antalet pensionerade

48 65 7 Geografisk fördelning av antalet personer som tar emot efterlevandepen-
sion

48 70 7 Antal kvinnliga medlemmar

2. Ytterligare information om icke fristående pensionsfonder:

Kod Rubrik Anmärkningar

11 15 1 Antal företag med icke fristående pensionsfonder, uppdelat efter storleks-
klass för antal medlemmar

48 40 1 Tekniska avsättningar, netto, för icke fristående pensionsfonder

48 72 0 Antal medlemmar i icke fristående pensionsfonder

48 66 1 Geografisk fördelning av antalet aktiva medlemmar i icke fristående
pensionsfonder

48 66 2 Geografisk fördelning av antalet aktiva medlemmar med uppskjuten
pension för icke fristående pensionsfonder

48 66 3 Geografisk fördelning av antalet pensionerade som tar emot pension från
en icke fristående pensionsfond

48 66 4 Geografisk fördelning av antalet personer som tar emot efterlevandepen-
sion från icke fristående pensionsfonder

48 09 0 Pensionsutbetalningar från icke fristående pensionsfonder

3. Information om derivat och poster som inte redovisas i balansräkningen.

Pilotstudierna skall genomföras för att bedöma hur relevant och genomförbart det är att samla in uppgifterna, varvid
fördelarna med att ha tillgång till uppgifterna skall ställas i relation till kostnaderna för att samla in dem och belast-
ningen på företagen.

Avsnitt 10

Övergångsperiod

För den här detaljerade modulen skall övergångsperioden inte vara längre än tre år från och med inledningen av det
första referensåret för sammanställning av statistik som anges i avsnitt 5. Denna period får förlängas med ytterligare en
period av högst tre år i enlighet med det förfarande som anges i artikel 13 i den här förordningen.”
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