
5. A termelői ár változót (310.) a NACE Rev. 2. következő tevékenységeinek és csoportosításai-
nak megfelelően kell átadni:

49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80, 81.2;
50.1 és 50.2 összege;
69.1, 69.2 és 70.2 összege;

A NACE Rev. 2. 78-as ágazat a toborzott munkaerő és a közvetített munkaerő teljes árára vonat-
kozik.”

4.4. A D. melléklet f) pontjának („Részletezési szint”) 7. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„7. A NACE Rev. 2. 63-as ágazatban a termelői ár változót (310.) csak 2 számjegyű szinten kell
megadnia azon tagállamoknak, amelyek árbevétele a NACE Rev. 2. ezen ágazatában egy adott
bázisévben az Európai Közösség összesített számadatának 4%-ánál kisebb értéket reprezentál.”

4.5. A D. melléklet h) pontjának („Kísérleti tanulmányok”) 3. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„3. az adatfelvétel alkalmazhatóságának és megvalósíthatóságának az értékelése:

i) a NACE Rev. 2. 64.2 és 70.1 alágazat szerinti vagyonkezelés (holding) üzletvezetési tevékeny-
ségről;

ii) a NACE Rev. 2. 68. ágazat szerinti ingatlan-ügyletekről;

iii) a NACE Rev. 2. 72. ágazat szerinti tudományos kutatási, fejlesztési tevékenységről;

iv) a NACE Rev. 2. 77. ágazat szerinti kölcsönzés, operatív lízing;

v) a NACE Rev. 2. K, P, Q, R, S nemzetgazdasági ágról.”

4.6. A D. melléklet i) pontja („Első referencia-időszak”) a következő bekezdéssel egészül ki:

„Az első referencia-időszak, amelyről valamennyi változót meg kell adni a NACE Rev. 2.-ben:
2009 első negyedéve.”

4.7. A D. melléklet j) pontja („Átmeneti időszak”) helyébe a következő szöveg lép:

„j) Átmeneti időszak

A 18. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően 2008. augusztus 11-ig terjedő átmeneti
időszak engedélyezhető a 310-es változó vonatkozásában. A 18. cikkben megállapított eljá-
rással összhangban további egy év átmeneti időszak engedélyezhető a 310-es változónak a
NACE Rev.2. 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 és 81-es ágazatában történő bevezetésére. Ezen
átmeneti időszakokon kívül a 18. cikkben megállapított eljárással összhangban további egy
év átmeneti időszak engedélyezhető azon tagállamoknak, amelyek árbevétele az a) pont
(„Alkalmazási kör”) alatt említett NACE Rev 2. tevékenységekből egy adott bázisévben az
Európai Közösség összesített számadatának 1%-ánál kisebb értéket reprezentál.”

IV. MELLÉKLET

A 2150/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az 1. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„1. szakasz – Felvételi kör

A statisztikákat minden olyan tevékenységre vonatkozóan el kell készíteni, amelyet a NACE REV 2. A–U
nemzetgazdasági ágaiba soroltak be. Ezek a nemzetgazdasági ágak minden gazdasági tevékenységet
lefednek.
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Ez a melléklet kiterjed továbbá az alábbiakra is:

a) háztartások által termelt hulladékok;

b) hulladékhasznosítás és/vagy -ártalmatlanítás során keletkező hulladékok.”

2. A 8. szakasz 1.1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.1. a NACE REV 2. alábbi tételei:

Tétel NACE Rev. 2. kód Megnevezés

1 1. ágazat Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó
szolgáltatások

2. ágazat Erdőgazdálkodás

2 3. ágazat Halászat, halgazdálkodás

3 B nemzetgazdasági ág Bányászat, kőfejtés

4 10. ágazat Élelmiszergyártás

11. ágazat Italgyártás

12. ágazat Dohánytermék gyártása

5 13. ágazat Textília gyártása

14. ágazat Ruházati termék gyártása

15. ágazat Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása

6 16. ágazat Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása

7 17. ágazat Papír, papírtermék gyártása

18. ágazat Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

8 19. ágazat Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

9 20. ágazat Vegyi anyag, -termék gyártása

21. ágazat Gyógyszergyártás

22. ágazat Gumi-, műanyag termék gyártása

10 23. ágazat Nemfém ásványi termék gyártása

11 24. ágazat Fémalapanyag gyártása

25. ágazat Fémfeldolgozási termék gyártása

12 26. ágazat Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

27. ágazat Villamos berendezés gyártása

28. ágazat Gép, gépi berendezés gyártása

29. ágazat Közúti jármű gyártása

30. ágazat Egyéb jármű gyártása

13 31. ágazat Bútorgyártás

32. ágazat Egyéb feldolgozóipari tevékenység

33. ágazat Gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezés

14 D nemzetgazdasági ág Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

15 36. ágazat Víztermelés, -kezelés, -ellátás

37. ágazat Szennyvíz gyűjtése, kezelése
39. ágazat Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

16 38. ágazat Hulladékgazdálkodás

17 F nemzetgazdasági ág Építőipar
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Tétel NACE Rev. 2. kód Megnevezés

18 Szolgáltató tevékenységek

G nemzetgazdasági ág
(kivéve: 46.77)

Kereskedelem, gépjárműjavítás

H nemzetgazdasági ág Szállítás, raktározás

I nemzetgazdasági ág Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

J nemzetgazdasági ág Információ, kommunikáció

K nemzetgazdasági ág Pénzügyi, biztosítási tevékenység

L nemzetgazdasági ág Ingatlanügyletek

M nemzetgazdasági ág Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
N nemzetgazdasági ág Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység

O nemzetgazdasági ág Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

P nemzetgazdasági ág Oktatás

Q nemzetgazdasági ág Humán-egészségügyi, szociális ellátás

R nemzetgazdasági ág Művészet, szórakoztatás, szabadidő

S nemzetgazdasági ág Egyéb szolgáltatás

T nemzetgazdasági ág Háztartás munkaadói tevékenysége; termék előállítása, szolgáltatás
végzése saját fogyasztásra

U nemzetgazdasági ág Területen kívüli szervezetek, testületek

19 46.77 szakágazat Hulladék-nagykereskedelem

”

V. MELLÉKLET

A 808/2004/EK rendelet I. mellékletének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b) Lefedettség

E modul az Európai Közösségekben végzett gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása
(NACE Rev. 2.) C–N és R nemzetgazdasági ágán, valamint a 95. ágazatán belüli gazdasági tevé-
kenységekre vonatkozik. A sikeres előzetes próbafelmérések függvényében a K nemzetgazdasági ág
is bekerülhet a modulba.

A statisztikákat vállalkozási egységekre vonatkozóan állítják össze.”

P6_TA(2006)0412

A közösség rendkívüli pénzügyi segélye Koszovó számára *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Koszovó számára nyújtandó kivételes pénzügyi
támogatásról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0207 – C6-0171/2006 –

2006/0068(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0207) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 308. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0171/2006),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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