
Vabariigi Valitsuse korraldus 

„Statistikaameti 2019.–2023. aastal tehtavate statistikatööde loetelu“  

Lisa 2 

 

Euroopa Liidu õigusaktid või muud andmevajadust kindlaks määravad alused, mille nõuetest 

Statistikaamet 2019.–2023. aastal statistikatööde tegemisel lähtub 

 

Jrk 

nr 

Statistikatöö 

nimetus 

Statis-

tikatöö 

kood 

Õiguslik alus või avalikku huvi esindav asutus või statistikatöö 

eesmärk 

 

1. PÕHISTATISTIKA 

 1.1. Keskkond 

1. Keskkonna-

trendid 

10001 Eesmärk: Statistikatöö eesmärk on anda teavet olulisemate 

keskkonnaprobleemide ja nende tekkimist või süvenemist põhjustava 

inimtegevuse kohta. Keskkonnaministeerium kasutab andmeid 

keskkonnaülevaate ja -strateegia koostamisel, ökosüsteemide 

hindamisel, kliimapoliitika kujundamisel, jäätmekava koostamisel, 

põlevkivi, metsanduse, looduskaitse ja ehitusmaavarade arengukava 

koostamisel ning kasvuhoonegaaside aruandluses 
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Jrk 

nr 

Statistikatöö 

nimetus 

Statis-

tikatöö 

kood 

Õiguslik alus või avalikku huvi esindav asutus või statistikatöö 

eesmärk 

1.2. Keskkonnakaitse ja -järelevalve 

2. Keskkonna-

kaitsekulutuste 

arvepidamine 

10101 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 295/2008, 11. märts 

2008, ettevõtluse struktuurstatistika kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs 

kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 251/2009, 11. märts 2009, millega 

rakendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 

(EÜ) nr 295/2008 seoses struktuurilise ettevõtlusstatistika jaoks 

koostatavate andmesarjadega ning tegevusaladel põhineva toodete 

statistilise klassifikaatori (CPA) läbivaatamisest tulenevate 

kohandustega;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 538/2014, 16. aprill 

2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 691/2011 Euroopa 

keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 250/2009, 11. märts 2009, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

295/2008 seoses NACE Rev.1.1 ja NACE Rev.2 klassifikaatori 

näitajate määratluste, andmete edastamise tehnilise vormingu, 

topeltaruandluse nõuetega ja ettevõtluse struktuurstatistika suhtes 

lubatavate eranditega (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EL) nr 446/2014, 2. mai 2014, millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

295/2008 ettevõtluse struktuurstatistika kohta ning komisjoni määrusi 

(EÜ) nr 251/2009 ja (EL) nr 275/2010 ettevõtluse struktuurstatistika 

jaoks koostatavate andmesarjade ja selle kvaliteedi hindamise 

kriteeriumide osas (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 439/2014, 29. aprill 2014, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 250/2009, millega rakendatakse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 295/2008 ettevõtluse 

struktuurstatistika kohta seoses näitajate määratluste ja andmete 

edastamise tehnilise vorminguga (EMPs kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 691/2011, 6. juuli 

2011, Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs 

kohaldatav tekst)  

3. Keskkonna-

maksude 

arvepidamine 

10104 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 691/2011, 6. juuli 

2011, Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs 

kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 538/2014, 16. aprill 

2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 691/2011 Euroopa 

keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs kohaldatav tekst)  
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Jrk 

nr 

Statistikatöö 

nimetus 

Statis-

tikatöö 

kood 

Õiguslik alus või avalikku huvi esindav asutus või statistikatöö 

eesmärk 

 

4. Energia 

arvepidamine 

10105 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 691/2011, 6. juuli 

2011, Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs 

kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 538/2014, 16. aprill 

2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 691/2011 Euroopa 

keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs kohaldatav tekst)  

5. Keskkonna-

kaitse kaupade 

ja -teenuste 

sektori 

arvepidamine 

10106 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2174, 24. november 2015, 

keskkonnakaupade ja -teenuste ning majandustegevusalade 

soovitusliku loendi, Euroopa keskkonnamajanduslikus arvepidamises 

kasutatava andmeedastusvormingu ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EL) nr 691/2011 kohaste kvaliteediaruannete üksikasjade, 

ülesehituse ja esitamissageduse kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 691/2011, 6. juuli 

2011, Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs 

kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 538/2014, 16. aprill 

2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 691/2011 Euroopa 

keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs kohaldatav tekst)  

6. Keskkonna-

kaitsekulutuste 

arvepidamine, 

makrotasand 

10107 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 691/2011, 6. juuli 

2011, Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs 

kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 538/2014, 16. aprill 

2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 691/2011 Euroopa 

keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 251/2009, 11. märts 2009, millega 

rakendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 

(EÜ) nr 295/2008 seoses struktuurilise ettevõtlusstatistika jaoks 

koostatavate andmesarjadega ning tegevusaladel põhineva toodete 

statistilise klassifikaatori (CPA) läbivaatamisest tulenevate 

kohandustega;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 295/2008, 11. märts 

2008, ettevõtluse struktuurstatistika kohta (uuestisõnastamine) VIII 

lisa  

 Loodusvarad ja nende kasutamine 

7. Veekasutus 10302 Eurostati/OECD ühisküsimustiku „Keskkonnaseisund“ osa 

„Siseveekogud“ 

8. Metsavaru 10304 Euroopa Liidu Statistikaamet (Eurostat) 

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) 

Eesmärk: Statistikatöö eesmärk on anda ülevaade Eesti metsavaru (sh 

metsamaa ning territooriumi metsasuse), hukkunud ja kahjustatud 

puistute pindala kohta. Peale selle annab statistikatöö teavet biomassi 

ja seotud süsiniku koguse kohta metsamaal puuliigi kaupa 



4 
 

  

Jrk 

nr 

Statistikatöö 

nimetus 

Statis-

tikatöö 

kood 

Õiguslik alus või avalikku huvi esindav asutus või statistikatöö 

eesmärk 

 Surve keskkonnaseisundile 

9. Jäätmekäitlus 10401 Komisjoni määrus (EÜ) nr 1445/2005, 5. september 2005, milles 

määratletakse jäätmestatistika nõuetekohased kvaliteedi hindamise 

kriteeriumid ja kvaliteediaruannete sisu Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EÜ) nr 2150/2002 kohaldamiseks;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 221/2009, 11. märts 

2009, millega muudetakse komisjoni rakendusvolituste osas määrust 

(EÜ) nr 2150/2002 jäätmestatistika kohta;  

Komisjoni määrus (EL) nr 849/2010, 27. september 2010, millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

2150/2002 jäätmestatistika kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2150/2002, 

25. november 2002, jäätmestatistika kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Jäätmeseadus 

10. Õhuemissioo-

nide 

arvepidamine 

10406 Komisjoni määrus (EÜ) nr 251/2009, 11. märts 2009, millega 

rakendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 

(EÜ) nr 295/2008 seoses struktuurilise ettevõtlusstatistika jaoks 

koostatavate andmesarjadega ning tegevusaladel põhineva toodete 

statistilise klassifikaatori (CPA) läbivaatamisest tulenevate 

kohandustega;  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 439/2014, 29. aprill 2014, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 250/2009, millega rakendatakse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 295/2008 ettevõtluse 

struktuurstatistika kohta seoses näitajate määratluste ja andmete 

edastamise tehnilise vorminguga (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EL) nr 446/2014, 2. mai 2014, millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

295/2008 ettevõtluse struktuurstatistika kohta ning komisjoni määrusi 

(EÜ) nr 251/2009 ja (EL) nr 275/2010 ettevõtluse struktuurstatistika 

jaoks koostatavate andmesarjade ja selle kvaliteedi hindamise 

kriteeriumide osas (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 250/2009, 11. märts 2009, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

295/2008 seoses NACE Rev.1.1 ja NACE Rev.2 klassifikaatori 

näitajate määratluste, andmete edastamise tehnilise vormingu, 

topeltaruandluse nõuetega ja ettevõtluse struktuurstatistika suhtes 

lubatavate eranditega (EMPs kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 295/2008, 11. märts 

2008, ettevõtluse struktuurstatistika kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs 

kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 691/2011, 6. juuli 

2011, Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs 

kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 538/2014, 16. aprill 

2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 691/2011 Euroopa 

keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs kohaldatav tekst)  
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Jrk 

nr 

Statistikatöö 

nimetus 

Statis-

tikatöö 

kood 

Õiguslik alus või avalikku huvi esindav asutus või statistikatöö 

eesmärk 

Põllumajanduskeskkonna näitajad 

11. Taimekaitse-

vahendite 

turulelaskmine 

10503 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1185/2009, 25. 

november 2009, mis käsitleb pestitsiidide statistikat (EMPs kohaldatav 

tekst);  

Komisjoni määrus (EL) 2017/269, 16. veebruar 2017, millega 

muudetakse toimeainete loetelu osas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrust (EÜ) nr 1185/2009, mis käsitleb pestitsiidide statistikat;  

Komisjoni määrus (EL) nr 656/2011, 7. juuli 2011, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

1185/2009, mis käsitleb pestitsiidide statistikat, seoses mõistete ja 

toimeainete loeteluga (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1264/2014, 26. november 2014, 

millega muudetakse määrust (EL) nr 408/2011, millega rakendatakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1185/2009, mis 

käsitleb pestitsiidide statistikat, seoses edastamise vorminguga  

Materjalivoo arvepidamine 

12. Materjalivoo 

arvepidamine 

10601 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 691/2011, 6. juuli 

2011, Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs 

kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 538/2014, 16. aprill 

2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 691/2011 Euroopa 

keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs kohaldatav tekst)  

 

1.2. Majandus 

13. Kasumitaotlu-

seta 

organisatsioo-

nide 

majandus-

näitajad 

20001 Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 724/2014, 26. juuni 2014, 

andmevahetusstandardi kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 549/2013 (Euroopa Liidus kasutatava Euroopa 

rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta) nõutavate 

andmete edastamiseks (EMPs kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2516/2000, 7. 

november 2000, millega muudetakse ühenduses kasutatava Euroopa 

rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi (ESA 95) ühiseid 

põhimõtteid maksude ja sotsiaalmaksete kohta ja nõukogu määrust 

(EÜ) nr 2223/96;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 

2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja 

regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst)  
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Jrk 

nr 

Statistikatöö 

nimetus 

Statis-

tikatöö 

kood 

Õiguslik alus või avalikku huvi esindav asutus või statistikatöö eesmärk 

 

14. Ettevõtete 

majandus-

näitajad 

(kvartal) 

20007 Nõukogu määrus (EÜ) nr 1165/98, 19. mai 1998, kiirstatistika kohta;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1158/2005, 6. juuli 

2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 

kiirstatistika kohta;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1502/2006, 28. september 2006, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

seoses liikmesriikidele lubatavate eranditega;  

Komisjoni määrus (EL) 2015/458, 19. märts 2015, millega muudetakse 

määrust (EÜ) nr 657/2007, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) 

nr 1165/98 kiirstatistika kohta Euroopa valimiskeemide kehtestamise 

osas;  

Komisjoni määrus (EL) nr 461/2012, 31. mai 2012, millega muudetakse 

nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta ning komisjoni 

määruseid (EÜ) nr 1503/2006, (EÜ) nr 657/2007 ja (EÜ) nr 1178/2008 

seoses uusi tööstustellimusi väljendavate muutujate väljajätmisest 

tulenevate kohandustega (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 329/2009, 22. aprill 2009, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

seoses muutujate loendi ajakohastamise, statistika koostamise sageduse 

ja muutujate suhtes kohaldatavate rühmitamise ja ühendamise 

tasemetega (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1178/2008, 28. november 2008, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta ning 

komisjoni määruseid (EÜ) nr 1503/2006 ja (EÜ) nr 657/2007 seoses 

statistiliste klassifikaatorite NACE ja CPA muutmisest tulenevate 

kohandustega;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 472/2008, 29. mai 2008, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

seoses klassifikaatori NACE Rev. 2 aegridade suhtes kohaldatava 

esimese võrdlusaastaga ning NACE Rev. 2 kohaselt edastatavate aastale 

2009 eelnevate aegridade detailsusastme, vormi, esimese 

vaatlusperioodi ja vaatlusperioodiga;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 657/2007, 14. juuni 2007, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

Euroopa valimiskeemide kehtestamise osas;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1503/2006, 28. september 2006, millega 

rakendatakse ja muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 

kiirstatistika kohta seoses muutujate määratlustemuutujate loendi ja 

andmete kogumise tihedusega;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 

2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja 

regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni rakendusotsus, 26. juuni 2014, mis käsitleb liikmesriikidele 

erandite tegemist statistiliste andmete edastamisel vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus 

kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise 

süsteemi kohta (teatavaks tehtud numbri C(2014) 4164 all) (EMPs 

kohaldatav tekst) 
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Jrk 

nr 

Statistikatöö 

nimetus 

Statis-

tikatöö 

kood 

Õiguslik alus või avalikku huvi esindav asutus või statistikatöö eesmärk 

 Ehitus 

15. Ehitusloa 

saanud ja 

kasutusse 

lubatud 

ehitised 

20102 Nõukogu määrus (EÜ) nr 1165/98, 19. mai 1998, kiirstatistika kohta;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1158/2005, 6. juuli 

2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 

kiirstatistika kohta;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1502/2006, 28. september 2006, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

seoses liikmesriikidele lubatavate eranditega;  

Komisjoni määrus (EL) 2015/458, 19. märts 2015, millega muudetakse 

määrust (EÜ) nr 657/2007, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) 

nr 1165/98 kiirstatistika kohta Euroopa valimiskeemide kehtestamise 

osas;  

Komisjoni määrus (EL) nr 461/2012, 31. mai 2012, millega muudetakse 

nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta ning komisjoni 

määruseid (EÜ) nr 1503/2006, (EÜ) nr 657/2007 ja (EÜ) nr 1178/2008 

seoses uusi tööstustellimusi väljendavate muutujate väljajätmisest 

tulenevate kohandustega (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 329/2009, 22. aprill 2009, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

seoses muutujate loendi ajakohastamise, statistika koostamise sageduse 

ja muutujate suhtes kohaldatavate rühmitamise ja ühendamise 

tasemetega (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1178/2008, 28. november 2008, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta ning 

komisjoni määruseid (EÜ) nr 1503/2006 ja (EÜ) nr 657/2007 seoses 

statistiliste klassifikaatorite NACE ja CPA muutmisest tulenevate 

kohandustega;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 472/2008, 29. mai 2008, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

seoses klassifikaatori NACE Rev. 2 aegridade suhtes kohaldatava 

esimese võrdlusaastaga ning NACE Rev. 2 kohaselt edastatavate aastale 

2009 eelnevate aegridade detailsusastme, vormi, esimese 

vaatlusperioodi ja vaatlusperioodiga;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 657/2007, 14. juuni 2007, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

Euroopa valimiskeemide kehtestamise osas;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1503/2006, 28. september 2006, millega 

rakendatakse ja muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 

kiirstatistika kohta seoses muutujate määratlustemuutujate loendi ja 

andmete kogumise tihedusega  
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Jrk 

nr 

Statistikatöö 

nimetus 

Statis-

tikatöö 

kood 

Õiguslik alus või avalikku huvi esindav asutus või statistikatöö eesmärk 

16. Ehitusmahu-

indeksid 

20103 Nõukogu määrus (EÜ) nr 1165/98, 19. mai 1998, kiirstatistika kohta;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1158/2005, 6. juuli 

2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 

kiirstatistika kohta;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1502/2006, 28. september 2006, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

seoses liikmesriikidele lubatavate eranditega;  

Komisjoni määrus (EL) 2015/458, 19. märts 2015, millega muudetakse 

määrust (EÜ) nr 657/2007, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) 

nr 1165/98 kiirstatistika kohta Euroopa valimiskeemide kehtestamise 

osas;  

Komisjoni määrus (EL) nr 461/2012, 31. mai 2012, millega muudetakse 

nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta ning komisjoni 

määruseid (EÜ) nr 1503/2006, (EÜ) nr 657/2007 ja (EÜ) nr 1178/2008 

seoses uusi tööstustellimusi väljendavate muutujate väljajätmisest 

tulenevate kohandustega (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 329/2009, 22. aprill 2009, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

seoses muutujate loendi ajakohastamise, statistika koostamise sageduse 

ja muutujate suhtes kohaldatavate rühmitamise ja ühendamise 

tasemetega (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1178/2008, 28. november 2008, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta ning 

komisjoni määruseid (EÜ) nr 1503/2006 ja (EÜ) nr 657/2007 seoses 

statistiliste klassifikaatorite NACE ja CPA muutmisest tulenevate 

kohandustega;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 472/2008, 29. mai 2008, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

seoses klassifikaatori NACE Rev. 2 aegridade suhtes kohaldatava 

esimese võrdlusaastaga ning NACE Rev. 2 kohaselt edastatavate aastale 

2009 eelnevate aegridade detailsusastme, vormi, esimese 

vaatlusperioodi ja vaatlusperioodiga;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 657/2007, 14. juuni 2007, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

Euroopa valimiskeemide kehtestamise osas;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1503/2006, 28. september 2006, millega 

rakendatakse ja muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 

kiirstatistika kohta seoses muutujate määratlustemuutujate loendi ja 

andmete kogumise tihedusega  
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Jrk 

nr 

Statistikatöö 

nimetus 

Statis-

tikatöö 

kood 

Õiguslik alus või avalikku huvi esindav asutus või statistikatöö eesmärk 

Energeetika 

17. Energia 

tarbimine ja 

tootmine 

(kuu) 

20205 Komisjoni määrus (EL) nr 431/2014, 24. aprill 2014, millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

1099/2008 energiastatistika kohta seoses kodumajapidamiste 

energiatarbimist käsitleva iga-aastase statistika rakendamisega (EMPs 

kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EL) nr 147/2013, 13. veebruar 2013, millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

1099/2008 energiastatistika kohta seoses igakuise ja iga-aastase 

energiastatistika ajakohastamise rakendamisega;  

Komisjoni määrus (EL) nr 844/2010, 20. september 2010, millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

1099/2008 energiastatistika kohta seoses tuumaenergia iga-aastase 

statistika sisseseadmise ja metoodikaga seotud viidete kohandamisega 

vastavalt klassifikaatorile NACE Rev. 2 (EMPs kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1099/2008, 22. 

oktoober 2008, energiastatistika kohta (EMPs kohaldatav tekst)  

18. Energia 

tarbimine ja 

tootmine 

(aasta) 

20206 Komisjoni määrus (EL) nr 431/2014, 24. aprill 2014, millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

1099/2008 energiastatistika kohta seoses kodumajapidamiste 

energiatarbimist käsitleva iga-aastase statistika rakendamisega (EMPs 

kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EL) nr 147/2013, 13. veebruar 2013, millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

1099/2008 energiastatistika kohta seoses igakuise ja iga-aastase 

energiastatistika ajakohastamise rakendamisega;  

Komisjoni määrus (EL) nr 844/2010, 20. september 2010, millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

1099/2008 energiastatistika kohta seoses tuumaenergia iga-aastase 

statistika sisseseadmise ja metoodikaga seotud viidete kohandamisega 

vastavalt klassifikaatorile NACE Rev. 2 (EMPs kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1099/2008, 22. 

oktoober 2008, energiastatistika kohta (EMPs kohaldatav tekst)  
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Jrk 

nr 

Statistikatöö 

nimetus 

Statis-

tikatöö 

kood 

Õiguslik alus või avalikku huvi esindav asutus või statistikatöö eesmärk 

Ettevõtte majandusnäitajad 

19. Ettevõtete 

majandus-

näitajad 

(aasta) 

20300 Komisjoni määrus (EL) nr 446/2014, 2. mai 2014, millega muudetakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 295/2008 ettevõtluse 

struktuurstatistika kohta ning komisjoni määrusi (EÜ) nr 251/2009 ja 

(EL) nr 275/2010 ettevõtluse struktuurstatistika jaoks koostatavate 

andmesarjade ja selle kvaliteedi hindamise kriteeriumide osas (EMPs 

kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 250/2009, 11. märts 2009, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

295/2008 seoses NACE Rev.1.1 ja NACE Rev.2 klassifikaatori 

näitajate määratluste, andmete edastamise tehnilise vormingu, 

topeltaruandluse nõuetega ja ettevõtluse struktuurstatistika suhtes 

lubatavate eranditega (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 439/2014, 29. aprill 2014, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 250/2009, millega rakendatakse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 295/2008 ettevõtluse 

struktuurstatistika kohta seoses näitajate määratluste ja andmete 

edastamise tehnilise vorminguga (EMPs kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 295/2008, 11. märts 

2008, ettevõtluse struktuurstatistika kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs 

kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 138/2004, 5. 

detsember 2003, põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses (EMPs 

kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 306/2005, 24. veebruar 2005, millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 138/2004 

(põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses) I lisa;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 909/2006, 20. juuni 2006, millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 138/2004 

(põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses) I ja II lisa;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 212/2008, 7. märts 2008, millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) 

nr 138/2004 (põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses) I lisa  

20. Ettevõtete 

finants-

näitajad 

20318 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 

2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja 

regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst)  
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Jrk 

nr 

Statistikatöö 

nimetus 

Statis-

tikatöö 

kood 

Õiguslik alus või avalikku huvi esindav asutus või statistikatöö eesmärk 

 

21. Välismaiste 

tütarettevõtete 

majandus-

näitajad 

20319 Komisjoni määrus (EÜ) nr 747/2008, 30. juuli 2008, millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 716/2007 

välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva ühenduse 

statistika kohta seoses NACE Rev. 2 klassifikaatori tunnuste 

määratluste ja rakendamisega (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 364/2008, 23. aprill 2008, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

716/2007 seoses välismaiste tütarettevõtete kaubandusstatistika 

edastamise tehnilise vormingu ja liikmesriikidele lubatud eranditega;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 834/2009, 11. september 2009, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

716/2007 (välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva 

ühenduse statistika kohta) kvaliteediaruannete osas (EMPs kohaldatav 

tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 716/2007, 20. juuni 

2007, välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva 

ühenduse statistika kohta (EMPs kohaldatav tekst)  
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Jrk 

nr 

Statistikatöö 

nimetus 

Statis-

tikatöö 

kood 

Õiguslik alus või avalikku huvi esindav asutus või statistikatöö 

eesmärk 

Hinnad  

22. Ehitushinna-

indeks 

20401 Nõukogu määrus (EÜ) nr 1165/98, 19. mai 1998, kiirstatistika kohta;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1158/2005, 6. juuli 

2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 

kiirstatistika kohta;  

Komisjoni määrus (EL) nr 461/2012, 31. mai 2012, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

ning komisjoni määruseid (EÜ) nr 1503/2006, (EÜ) nr 657/2007 ja 

(EÜ) nr 1178/2008 seoses uusi tööstustellimusi väljendavate 

muutujate väljajätmisest tulenevate kohandustega (EMPs kohaldatav 

tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 329/2009, 22. aprill 2009, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

seoses muutujate loendi ajakohastamise, statistika koostamise 

sageduse ja muutujate suhtes kohaldatavate rühmitamise ja 

ühendamise tasemetega (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1178/2008, 28. november 2008, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

ning komisjoni määruseid (EÜ) nr 1503/2006 ja (EÜ) nr 657/2007 

seoses statistiliste klassifikaatorite NACE ja CPA muutmisest 

tulenevate kohandustega;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 472/2008, 29. mai 2008, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

seoses klassifikaatori NACE Rev. 2 aegridade suhtes kohaldatava 

esimese võrdlusaastaga ning NACE Rev. 2 kohaselt edastatavate 

aastale 2009 eelnevate aegridade detailsusastme, vormi, esimese 

vaatlusperioodi ja vaatlusperioodiga;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 657/2007, 14. juuni 2007, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

Euroopa valimiskeemide kehtestamise osas;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1503/2006, 28. september 2006, millega 

rakendatakse ja muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 

kiirstatistika kohta seoses muutujate määratlustemuutujate loendi ja 

andmete kogumise tihedusega;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1893/2006, 20. 

detsember 2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade 

statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu 

määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad 

konkreetseid statistikavaldkondi;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 596/2009, 18. juuni 

2009, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 

sätestatud menetluse kohaseid õigusakte nõukogu otsusega 

1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas;  

Komisjoni otsus, 22. veebruar 1994, rahvamajanduse kogutoodangu 

turuhindadesse arvutamise ühtlustamist käsitleva nõukogu direktiivi 

89/130/EMÜ, Euratom rakendamiseks võetavate meetmete kohta 

23. Ekspordihinna-

indeks 

20403 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 

2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja 

regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst)  
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nr 
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eesmärk 

 

24. Impordihinna-

indeks 

20404 Nõukogu määrus (EÜ) nr 1165/98, 19. mai 1998, kiirstatistika kohta;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1158/2005, 6. juuli 

2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 

kiirstatistika kohta;  

Komisjoni määrus (EL) 2015/458, 19. märts 2015, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 657/2007, millega rakendatakse nõukogu 

määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta Euroopa valimiskeemide 

kehtestamise osas;  

Komisjoni määrus (EL) nr 461/2012, 31. mai 2012, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

ning komisjoni määruseid (EÜ) nr 1503/2006, (EÜ) nr 657/2007 ja 

(EÜ) nr 1178/2008 seoses uusi tööstustellimusi väljendavate 

muutujate väljajätmisest tulenevate kohandustega (EMPs kohaldatav 

tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 329/2009, 22. aprill 2009, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

seoses muutujate loendi ajakohastamise, statistika koostamise 

sageduse ja muutujate suhtes kohaldatavate rühmitamise ja 

ühendamise tasemetega (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1178/2008, 28. november 2008, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

ning komisjoni määruseid (EÜ) nr 1503/2006 ja (EÜ) nr 657/2007 

seoses statistiliste klassifikaatorite NACE ja CPA muutmisest 

tulenevate kohandustega;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 472/2008, 29. mai 2008, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

seoses klassifikaatori NACE Rev. 2 aegridade suhtes kohaldatava 

esimese võrdlusaastaga ning NACE Rev. 2 kohaselt edastatavate 

aastale 2009 eelnevate aegridade detailsusastme, vormi, esimese 

vaatlusperioodi ja vaatlusperioodiga;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 657/2007, 14. juuni 2007, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

Euroopa valimiskeemide kehtestamise osas;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1503/2006, 28. september 2006, millega 

rakendatakse ja muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 

kiirstatistika kohta seoses muutujate määratlustemuutujate loendi ja 

andmete kogumise tihedusega;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 596/2009, 18. juuni 

2009, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 

sätestatud menetluse kohaseid õigusakte nõukogu otsusega 

1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1893/2006, 20. 

detsember 2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade 

statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu 

määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad 

konkreetseid statistikavaldkondi  
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nr 
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Statis-

tikatöö 

kood 
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25. Põllumajandus-

saaduste tootmise 

vahendite 

ostuhinnaindeks 

20405 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 

2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja 

regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 138/2004, 5. 

detsember 2003, põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses 

(EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 212/2008, 7. märts 2008, millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 

nr 138/2004 (põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses) I lisa;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 306/2005, 24. veebruar 2005, millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 

nr 138/2004 (põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses) I lisa;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 909/2006, 20. juuni 2006, millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 

138/2004 (põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses) I ja II lisa  

26. Põllumajandus-

saaduste 

tootjahinnaindeks 

20406 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 

2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja 

regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 138/2004, 5. 

detsember 2003, põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses 

(EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 212/2008, 7. märts 2008, millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 

nr 138/2004 (põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses) I lisa;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 306/2005, 24. veebruar 2005, millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 

nr 138/2004 (põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses) I lisa;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 909/2006, 20. juuni 2006, millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 

138/2004 (põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses) I ja II lisa  
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nr 
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27. Tarbijahinna-

indeks 

20407 Komisjoni määrus (EÜ) nr 1749/96, 9. september 1996, tarbijahindade 

harmoneeritud indekseid käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 

esialgsete rakendusmeetmete kohta;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1921/2001, 28. september 2001, millega 

kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud 

rakenduseeskirjad tarbijahindade harmoneeritud indeksi läbivaatamise 

miinimumstandardite kohta ja muudetakse määrust (EÜ) nr 

2602/2000;  

Komisjoni määrus (EL) nr 119/2013, 11. veebruar 2013, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 2214/96 (tarbijahindade harmoneeritud 

indeksite kohta: THHI osaindeksite edastamine ja levitamine) seoses 

konstantse maksumääraga tarbijahindade harmoneeritud indeksite 

kehtestamisega;  

Komisjoni määrus (EL) nr 93/2013, 1. veebruar 2013, millega 

kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 

2494/95 (tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta) 

rakendamiseks seoses omaniku kasutuses olevate eluasemete 

hinnaindeksi loomisega (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EL) 2015/2010, 11. november 2015, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 1708/2005, millega kehtestatakse 

nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad 

ühtlustatud tarbijahindade harmoneeritud indeksi ühise 

vaatlusperioodi suhtes;  

Komisjoni määrus (EL) nr 1114/2010, 1. detsember 2010, millega 

sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud 

rakenduseeskirjad tarbijahindade harmoneeritud indeksite (THHIde) 

kaalude kvaliteedi miinimumstandardite kohta ja tunnistatakse 

kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 2454/97;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 330/2009, 22. aprill 2009, millega 

kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud 

rakenduseeskirjad tarbijahinna harmoneeritud indeksites (THHI) 

hooajatoodete käsitlemise miinimumstandardite kohta;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1334/2007, 14. november 2007, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 1749/96 tarbijahindade harmoneeritud 

indekseid käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 esialgsete 

rakendusmeetmete kohta;  

Nõukogu määrus (EÜ) nr 701/2006, 25. aprill 2006, millega 

sätestatakse määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud 

rakenduseeskirjad seoses tarbijahindade harmoneeritud indeksi jaoks 

hindade kogumise perioodiga;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1708/2005, 19. oktoober 2005, millega 

kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud 

rakenduseeskirjad ühtlustatud tarbijahindade harmoneeritud indeksi 

ühise vaatlusperioodi suhtes ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2214/96;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1920/2001, 28. september 2001, millega 

kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud 

rakenduseeskirjad tarbijahindade harmoneeritud indeksis protsendina 

tehingu väärtusest väljendatud teenustasude käsitlemise 

miinimumstandardite kohta ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2214/96;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2602/2000, 17. november 2000, millega 
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kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud 

rakenduseeskirjad tarbijahindade harmoneeritud indeksis 

hinnaalanduste käsitlemise miinimumstandardite kohta;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2601/2000, 17. november 2000, millega 

kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud 

rakenduseeskirjad ostuhindade tarbijahindade harmoneeritud 

indeksisse kandmise ajastamise kohta;  

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2166/1999, 8. oktoober 1999, millega 

kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad määruse (EÜ) nr 2494/95 

rakendamiseks tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalkaitsesektori toodete 

tarbijahindade harmoneeritud indeksis käsitlemise 

miinimumstandardite kohta;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1617/1999, 23. juuli 1999, millega 

kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 

2494/95 rakendamiseks tarbijahindade harmoneeritud indeksis 

kindlustuse käsitlemise miinimumstandardite osas ja muudetakse 

komisjoni määrust (EÜ) nr 2214/96;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2646/98, 9. detsember 1998, millega 

kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 

2494/95 rakendamiseks tarbijahindade harmoneeritud indeksi 

hinnaloendite käsitlemise miinimumstandardite kohta;  

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1688/98, 20. juuli 1998, millega 

muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1749/96 tarbijahindade 

harmoneeritud indeksi geograafilise ja rahvastikulise ulatuse osas;  

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1687/98, 20. juuli 1998, millega 

muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1749/96 tarbijahindade 

harmoneeritud indeksis sisalduvate kaupade ja teenuste kaetuse osas;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2214/96, 20. november 1996, 

tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta: THHI osaindeksite 

edastamine ja levitamine;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1749/1999, 23. juuli 1999, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 2214/96, mis käsitleb tarbijahindade 

harmoneeritud indeksite osaindekseid;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/792, 11. mai 2016, 

mis käsitleb tarbijahindade harmoneeritud indekseid ja eluaseme 

hinnaindeksit ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 

(EÜ) nr 2494/95;  

Perioodiliselt makstavate hüvitiste ümberarvutamise kord;  

Riikliku pensionikindlustuse seadus;  

Ravikindlustuse seadus 
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nr 
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28. Tööstustoodangu 

tootjahinnaindeks 

20408 Nõukogu määrus (EÜ) nr 1165/98, 19. mai 1998, kiirstatistika kohta;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1158/2005, 6. juuli 

2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 

kiirstatistika kohta;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1503/2006, 28. september 2006, millega 

rakendatakse ja muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 

kiirstatistika kohta seoses muutujate määratlustemuutujate loendi ja 

andmete kogumise tihedusega;  

Komisjoni määrus (EL) 2015/458, 19. märts 2015, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 657/2007, millega rakendatakse nõukogu 

määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta Euroopa valimiskeemide 

kehtestamise osas;  

Komisjoni määrus (EL) nr 461/2012, 31. mai 2012, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

ning komisjoni määruseid (EÜ) nr 1503/2006, (EÜ) nr 657/2007 ja 

(EÜ) nr 1178/2008 seoses uusi tööstustellimusi väljendavate 

muutujate väljajätmisest tulenevate kohandustega (EMPs kohaldatav 

tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 329/2009, 22. aprill 2009, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

seoses muutujate loendi ajakohastamise, statistika koostamise 

sageduse ja muutujate suhtes kohaldatavate rühmitamise ja 

ühendamise tasemetega (EMPs kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 596/2009, 18. juuni 

2009, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 

sätestatud menetluse kohaseid õigusakte nõukogu otsusega 

1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1178/2008, 28. november 2008, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

ning komisjoni määruseid (EÜ) nr 1503/2006 ja (EÜ) nr 657/2007 

seoses statistiliste klassifikaatorite NACE ja CPA muutmisest 

tulenevate kohandustega;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 472/2008, 29. mai 2008, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

seoses klassifikaatori NACE Rev. 2 aegridade suhtes kohaldatava 

esimese võrdlusaastaga ning NACE Rev. 2 kohaselt edastatavate 

aastale 2009 eelnevate aegridade detailsusastme, vormi, esimese 

vaatlusperioodi ja vaatlusperioodiga;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 657/2007, 14. juuni 2007, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

Euroopa valimiskeemide kehtestamise osas;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1893/2006, 20. 

detsember 2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade 

statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu 

määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad 

konkreetseid statistikavaldkondi  
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29. Elektrienergia 

ja maagaasi 

hind 

20409 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1952, 26. oktoober 

2016, mis käsitleb Euroopa maagaasi- ja elektrihinnastatistikat ning 

millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2008/92/EÜ  

30. Ostujõu pariteet 20411 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1445/2007, 11. 

detsember 2007, millega kehtestatakse ostujõu pariteetide 

alusandmete esitamise ning nende arvutamise ja levitamise 

ühiseeskirjad (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EL) nr 193/2011, 28. veebruar 2011, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

1445/2007 ostujõu pariteetidega seotud kvaliteedikontrolli süsteemi 

osas;  

Komisjoni määrus (EL) 2015/1163, 15. juuli 2015, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

1445/2007 ostujõu pariteetide puhul kasutatavate alajaotuste loetelu 

osas  (EMPs kohaldatav tekst)  

31. Eluaseme 

hinnaindeks 

20412 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/792, 11. mai 2016, 

mis käsitleb tarbijahindade harmoneeritud indekseid ja eluaseme 

hinnaindeksit ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 

(EÜ) nr 2494/95;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1176/2011, 16. 

november 2011, makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamise 

ja korrigeerimise kohta;  

Komisjoni määrus (EL) nr 93/2013, 1. veebruar 2013, millega 

kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 

2494/95 (tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta) 

rakendamiseks seoses omaniku kasutuses olevate eluasemete 

hinnaindeksi loomisega (EMPs kohaldatav tekst)  
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32. Äriteenuste 

tootjahinnaindeks 

20413 Komisjoni määrus (EÜ) nr 1503/2006, 28. september 2006, millega 

rakendatakse ja muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 

kiirstatistika kohta seoses muutujate määratlustemuutujate loendi ja 

andmete kogumise tihedusega;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 329/2009, 22. aprill 2009, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

seoses muutujate loendi ajakohastamise, statistika koostamise 

sageduse ja muutujate suhtes kohaldatavate rühmitamise ja 

ühendamise tasemetega (EMPs kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 596/2009, 18. 

juuni 2009, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 

251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte nõukogu otsusega 

1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas;  

Komisjoni määrus (EL) nr 461/2012, 31. mai 2012, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

ning komisjoni määruseid (EÜ) nr 1503/2006, (EÜ) nr 657/2007 ja 

(EÜ) nr 1178/2008 seoses uusi tööstustellimusi väljendavate 

muutujate väljajätmisest tulenevate kohandustega (EMPs 

kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 472/2008, 29. mai 2008, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

seoses klassifikaatori NACE Rev. 2 aegridade suhtes kohaldatava 

esimese võrdlusaastaga ning NACE Rev. 2 kohaselt edastatavate 

aastale 2009 eelnevate aegridade detailsusastme, vormi, esimese 

vaatlusperioodi ja vaatlusperioodiga;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 657/2007, 14. juuni 2007, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

Euroopa valimiskeemide kehtestamise osas;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1178/2008, 28. november 2008, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

ning komisjoni määruseid (EÜ) nr 1503/2006 ja (EÜ) nr 657/2007 

seoses statistiliste klassifikaatorite NACE ja CPA muutmisest 

tulenevate kohandustega;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1893/2006, 20. 

detsember 2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade 

statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse 

nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis 

käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi;  

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1165/98, 19. mai 1998, kiirstatistika 

kohta;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1158/2005, 6. 

juuli 2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 

kiirstatistika kohta  

33 Põllumajandusmaa 

müügi- ja 

rendihind 

20415 Euroopa Liidu Statistikaamet (Eurostat) 

Eesmärk: Statistikatöö eesmärk on anda sisend Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjatele makstavate 

otsetoetuste mõju hindamiseks põllumajandusmaa müügi- ja 

rendihinnale 
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 Infotehnoloogia ja side 

34. Infotehnoloogia 

ettevõttes 

20505 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1006/2009, 16. 

september 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 808/2004 

infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta (EMPs kohaldatav 

tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 808/2004, 

21. aprill 2004, infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta 

(EMPs kohaldatav tekst)  

35. Infotehnoloogia 

leibkonnas 

20506 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 808/2004, 

21. aprill 2004, infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta 

(EMPs kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1006/2009, 16. 

september 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 808/2004 

infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta (EMPs kohaldatav 

tekst);  

Komisjoni määrus (EL) nr 1196/2014, 30. oktoober 2014, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

808/2004 infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta  

 

 Kalandus 

36. Kalapüük 20701 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1921/2006, 18. 

detsember 2006, mis käsitleb statistiliste andmete esitamist 

kalandustoodete lossimise kohta liikmesriikides ja millega 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1382/91 (EMPs 

kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2009, 11. märts 

2009, nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta 

liikmesriikide poolt, kes kalastavad teatavates väljaspool Atlandi 

ookeani põhjaosa asuvates piirkondades (uuesti sõnastatud) (EMPs 

kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 217/2009, 11. märts 

2009, Loode-Atlandi piirkonnas kalastavate liikmesriikide saagi ja 

kalandustegevuse statistiliste andmete esitamise kohta (uuesti 

sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 218/2009, 11. märts 

2009, Atlandi ookeani kirdeosas kalastavate liikmesriikide 

nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta (uuesti sõnastatud) 

(EMPs kohaldatav tekst) 

 

37. Kalakasvatus 20702 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 762/2008, 9. juuli 

2008, liikmesriikide vesiviljelust käsitleva statistika esitamise ja 

nõukogu määruse (EÜ) nr 788/96 kehtetuks tunnistamise kohta 

(EMPs kohaldatav tekst)  
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 Kinnisvara 

38. Elamumajandus 20801 Eesmärk: Statistikatöö eesmärk on esitada andmeid elamumajanduse 

kohta (kasutatavate eluruumide tüüp, arv, asustatus ja pindala, tubade 

arv, kraanivee, vesikloseti, vanni või duši, keskkütte olemasolu, 

eluruumi hoone ehitusaasta) ning teha elamufondi seiret. Andmeid 

kasutavad nt riigiasutused, rahvusvahelised statistika- ja 

teadusasutused 

 Majandusüksused 

39. Majandus-

üksuste 

statistika 

20902 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 177/2008, 

20. veebruar 2008, millega luuakse statistika eesmärgil moodustatud 

ettevõtlusregistrite ühine raamistik ja tunnistatakse kehtetuks 

nõukogu määrus (EMÜ) nr 2186/93;  

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 696/93, 15. märts 1993, statistiliste 

üksuste kohta ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja 

analüüsimiseks;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 295/2008, 11. märts 

2008, ettevõtluse struktuurstatistika kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs 

kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1893/2006, 20. 

detsember 2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade 

statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse 

nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis 

käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1158/2005, 6. juuli 

2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 

kiirstatistika kohta;  

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1165/98, 19. mai 1998, kiirstatistika kohta  

40. Ettevõtluse 

demograafia 

20903 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 177/2008, 

20. veebruar 2008, millega luuakse statistika eesmärgil moodustatud 

ettevõtlusregistrite ühine raamistik ja tunnistatakse kehtetuks 

nõukogu määrus (EMÜ) nr 2186/93;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 295/2008, 11. märts 

2008, ettevõtluse struktuurstatistika kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs 

kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EL) nr 446/2014, 2. mai 2014, millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

295/2008 ettevõtluse struktuurstatistika kohta ning komisjoni 

määrusi (EÜ) nr 251/2009 ja (EL) nr 275/2010 ettevõtluse 

struktuurstatistika jaoks koostatavate andmesarjade ja selle kvaliteedi 

hindamise kriteeriumide osas (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 439/2014, 29. aprill 2014, 

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 250/2009, millega rakendatakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 295/2008 

ettevõtluse struktuurstatistika kohta seoses näitajate määratluste ja 

andmete edastamise tehnilise vorminguga (EMPs kohaldatav tekst)  
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41. Kontsernid 20904 Nõukogu määrus (EMÜ) nr 696/93, 15. märts 1993, statistiliste 

üksuste kohta ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja 

analüüsimiseks;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 177/2008, 

20. veebruar 2008, millega luuakse statistika eesmärgil moodustatud 

ettevõtlusregistrite ühine raamistik ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

määrus (EMÜ) nr 2186/93  

 Metsamajandus 

42. Metsandus 21001 Eurostati/OECD ühisküsimustiku „Keskkonnaseisund“ osa 

„Metsandus“ 

 Palk ja tööjõukulu 

43. Töötasu 21101 Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) 

Eesmärk: Statistikatöö eesmärk on anda teavet keskmise kuu- ja 

tunnipalga ning tööjõukulu kohta tegevusala, maakonna ja omaniku 

liigi järgi. Andmed annavad sisendi tööviljakuse mõõtmiseks ning on 

vajalikud majandusotsuste tegemiseks, trendide jälgimiseks ja tööturul 

toimuvate muutuste hindamiseks. Andmeid kasutatakse Euroopa Liidu 

(EL) määrusega kehtestatud tööjõukuluindeksite arvutamiseks. Ühtne 

metoodika tagab andmete rahvusvahelise võrreldavuse 

44. Vabad 

ametikohad ja 

tööjõu 

liikumine 

21104 Komisjoni määrus (EÜ) nr 1062/2008, 28. oktoober 2008, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

453/2008 (ühenduse vabade ametikohtade kvartalistatistika kohta) 

sesoonse korrigeerimise menetluste ja kvaliteediaruannete osas;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 19/2009, 13. jaanuar 2009, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

453/2008 (ühenduse vabade ametikohtade kvartalistatistika kohta) 

vaba ametikoha, andmete kogumise võrdluskuupäevade, andmete 

edastamisele esitatavate nõuete ja otstarbekusuuringute määratlemise 

osas;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 453/2008, 23. aprill 

2008, ühenduse vabade ametikohtade kvartalistatistika kohta (EMPs 

kohaldatav tekst)  
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45. Tööjõukulu-

indeks 

21106 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 450/2003, 

27. veebruar 2003, tööjõukuluindeksi kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 224/2007, 1. märts 2007, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 1216/2003 tööjõukuluindeksiga kaetava 

majandustegevuse osas;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1216/2003, 7. juuli 2003, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) 

nr 450/2003 tööjõukuluindeksi kohta  

46. Töötülid, 

streigid ja 

töösulud 

21107 Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) 

Eesmärk: Statistikatöö eesmärk on anda teavet registreeritud streikide 

ja töösulgude kestuse ja osalejate arvu kohta 

47. Palgalõhe 21108 Eurostati töötasude statistika Gentlemen's Agreement 

Eesmärk: Statistikatöö eesmärk on anda teavet mees- ja naistöötajate 

brutotunnitasu erinevuse kohta tegevusala põhigruppide järgi 

 Põllumajandus 

48. Loomakasvatus 

ja lihatootmine 

21203 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 138/2004, 5. 

detsember 2003, põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses (EMPs 

kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 889/2008, 5. september 2008, millega 

kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 

(mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete 

märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses 

mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 617/2008, 27. juuni 2008, millega 

kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud 

rakenduseeskirjad haudemunade ja kodulindude tibude turustusnormide 

kohta;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1165/2008, 19. 

november 2008, elusloomade ja liha statistika kohta ning millega 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 93/23/EMÜ, 93/24/EMÜ ja 

93/25/EMÜ (EMPs kohaldatav tekst);  

Nõukogu direktiiv 96/16/EÜ, 19. märts 1996, piima ja piimatoodete 

statistiliste vaatluste kohta;  

Komisjoni otsus, 18. detsember 1996, millega kehtestatakse nõukogu 

direktiivi 96/16/EÜ (piima ja piimatoodete statistiliste vaatluste kohta) 

rakendussätted (97/80/EÜ);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/107/EÜ, 5. detsember 

2003, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/16/EÜ piima ja 

piimatoodete statistiliste vaatluste kohta;  

2005/288/EÜ: Komisjoni otsus, 18. märts 2005, millega muudetakse 

otsust 97/80/EÜ, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 96/16/EÜ 

(piima ja piimatoodete statistiliste vaatluste kohta) rakendussätted 

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 754 all) 
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49. Piim ja selle 

kasutamise 

arvepidamine 

21206 Nõukogu direktiiv 96/16/EÜ, 19. märts 1996, piima ja 

piimatoodete statistiliste vaatluste kohta;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/107/EÜ, 5. 

detsember 2003, millega muudetakse nõukogu direktiivi 

96/16/EÜ piima ja piimatoodete statistiliste vaatluste kohta;  

Komisjoni otsus, 18. detsember 1996, millega kehtestatakse 

nõukogu direktiivi 96/16/EÜ (piima ja piimatoodete statistiliste 

vaatluste kohta) rakendussätted (97/80/EÜ);  

Nõukogu otsus, 6. oktoober 1998, millega muudetakse 

komisjoni otsust 97/80/EÜ, milles sätestatakse nõukogu 

direktiivi 96/16/EÜ (piima ja piimatoodete statistiliste vaatluste 

kohta) rakendussätted (98/582/EÜ);  

2005/288/EÜ: Komisjoni otsus, 18. märts 2005, millega 

muudetakse otsust 97/80/EÜ, millega kehtestatakse nõukogu 

direktiivi 96/16/EÜ (piima ja piimatoodete statistiliste vaatluste 

kohta) rakendussätted (teatavaks tehtud numbri K(2005) 754 

all) 

50. Põllumajanduse 

majanduslik 

arvepidamine 

21207 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 138/2004, 5. 

detsember 2003, põllumajanduse arvepidamise kohta 

ühenduses (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 306/2005, 24. veebruar 2005, 

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) nr 138/2004 (põllumajanduse arvepidamise kohta 

ühenduses) I lisa;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 212/2008, 7. märts 2008, millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 

nr 138/2004 (põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses) I 

lisa;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 909/2006, 20. juuni 2006, millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 

138/2004 (põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses) I ja 

II lisa  

51. Põllumajandussaaduste 

arvepidamine 

21213 Eurostat 

Eesmärk: Viinamarjaveini ressursi ja kasutamise andmeid 

kasutatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 

raames veinituru jälgimiseks. Teravilja ja õliseemnete ressursi 

ja kasutamise andmeid kasutatakse Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika turukorralduses. Maaeluministeerium 

kasutab põllumajandussaaduste arvepidamise andmeid ka riigi 

isevarustatuse taseme arvutamisel, mis on toidujulgeoleku 

seisukohalt oluline näitaja. Tarbimise andmed annavad 

ülevaate riigi vajadustest ja tarbimise trendidest. Samuti 

kasutab Maaeluministeerium neid andmeid arengukavade 

koostamisel (sh mõõdikutes ja indikaatorites) ning analüüside 

tegemisel 
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52. Taimekasvatus 21214 Komisjoni määrus (EÜ) nr 889/2008, 5. september 2008, millega 

kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 

(mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike 

toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses 

mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 543/2009, 18. juuni 

2009, põllumajanduskultuuride statistika kohta ja millega 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 837/90 ja 

(EMÜ) nr 959/93 (EMPs kohaldatav tekst)  

 Rahandus 

53. Finantsva-

henduse ja 

finantsvahen-

duse 

abitegevuse 

majandus-

näitajad (aasta) 

21300 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 

2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja 

regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 716/2007, 20. juuni 

2007, välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva 

ühenduse statistika kohta (EMPs kohaldatav tekst)  

54. Finantsvahen-

duse ja 

finantsvahen-

duse 

abitegevuse 

majandus-

näitajad 

(kvartal) 

21301 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 

2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja 

regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 716/2007, 20. juuni 

2007, välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva 

ühenduse statistika kohta (EMPs kohaldatav tekst)  

55 Kindlustusette-

võtete 

majandus-

näitajad (kuu) 

21302 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 716/2007, 20. juuni 

2007, välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva 

ühenduse statistika kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 

2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja 

regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 250/2009, 11. märts 2009, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

295/2008 seoses NACE Rev.1.1 ja NACE Rev.2 klassifikaatori 

näitajate määratluste, andmete edastamise tehnilise vormingu, 

topeltaruandluse nõuetega ja ettevõtluse struktuurstatistika suhtes 

lubatavate eranditega (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1225/1999, 27. mai 1999, mis käsitleb 

kindlustusteenuste statistika näitajate määratlusi;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1226/1999, 28. mai 1999, mis käsitleb 

kindlustusteenuste statistikas lubatavaid erandeid;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1227/1999, 28. mai 1999, mis käsitleb 

kindlustusteenuste statistika edastamise tehnilist vormingut;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1228/1999, 28. mai 1999, mis käsitleb 

kindlustusteenuste statistika jaoks koostatavaid andmesarju  
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56. Valitsemis-

sektori 

rahandus 

21303 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 

2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja 

regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Nõukogu määrus (EÜ) nr 479/2009, 25. mai 2009, Euroopa Ühenduse 

asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust 

käsitleva protokolli kohaldamise kohta (kodifitseeritud versioon);  

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1222/2004, 28. juuni 2004, kvartaalset 

valitsemissektori võlga käsitlevate andmete kogumise ja edastamise 

kohta;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 501/2004, 10. märts 

2004, valitsemissektori rahastamiskontode kvartaliandmete kohta;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1221/2002, 10. juuni 

2002, valitsemissektori muude kontode kui rahastamiskontod 

kvartaliandmete kohta;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1176/2011, 16. 

november 2011, makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamise 

ja korrigeerimise kohta;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 473/2013, 21. mai 

2013, euroala liikmesriikide eelarvekavade seire ja hindamise ning 

nende ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimise tagamise ühiste 

eeskirjade kohta;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 472/2013, 21. mai 

2013, millega tugevdatakse majanduse ja eelarve järelevalvet euroala 

liikmesriikide üle, millel on või võivad tekkida tõsised raskused 

finantsstabiilsuse tagamisel;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1173/2011, 16. 

november 2011, eelarvejärelevalve tõhusa rakendamise kohta 

euroalal;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1174/2011, 16. 

november 2011, euroalal esineva ülemäärase makromajandusliku 

tasakaalustamatuse korrigeerimiseks võetavate täitemeetmete kohta;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1175/2011, 16. 

november 2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 

1466/97 eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika 

järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta;  

Nõukogu määrus (EL) nr 679/2010, 26. juuli 2010, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 479/2009 seoses statistikaandmete 

kvaliteediga ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1161/2005, 6. juuli 

2005, muude kontode kui rahastamiskontode kvartaliandmete 

koostamise kohta institutsiooniliste sektorite kaupa;  

Nõukogu direktiiv 2011/85/EL, 8. november 2011, liikmesriikide 

eelarveraamistiku nõuete kohta 
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57. Pensionifondid 21304 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 

2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja 

regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 295/2008, 11. märts 

2008, ettevõtluse struktuurstatistika kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs 

kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 250/2009, 11. märts 2009, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

295/2008 seoses NACE Rev.1.1 ja NACE Rev.2 klassifikaatori 

näitajate määratluste, andmete edastamise tehnilise vormingu, 

topeltaruandluse nõuetega ja ettevõtluse struktuurstatistika suhtes 

lubatavate eranditega (EMPs kohaldatav tekst)  

58. Pensionide 

satelliitkonto 

21305 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 

2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja 

regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst)  
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59. Kindlustus-

ettevõtete 

majandus-

näitajad 

(kvartal) 

21307 Komisjoni määrus (EÜ) nr 1225/1999, 27. mai 1999, mis käsitleb 

kindlustusteenuste statistika näitajate määratlusi;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 

2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja 

regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 250/2009, 11. märts 2009, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

295/2008 seoses NACE Rev.1.1 ja NACE Rev.2 klassifikaatori 

näitajate määratluste, andmete edastamise tehnilise vormingu, 

topeltaruandluse nõuetega ja ettevõtluse struktuurstatistika suhtes 

lubatavate eranditega (EMPs kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 716/2007, 20. juuni 

2007, välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva 

ühenduse statistika kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1228/1999, 28. mai 1999, mis käsitleb 

kindlustusteenuste statistika jaoks koostatavaid andmesarju;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1227/1999, 28. mai 1999, mis käsitleb 

kindlustusteenuste statistika edastamise tehnilist vormingut;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1226/1999, 28. mai 1999, mis käsitleb 

kindlustusteenuste statistikas lubatavaid erandeid  

60. Kindlustus-

ettevõtete 

majandus-

näitajad (aasta) 

21308 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 

2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja 

regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1225/1999, 27. mai 1999, mis käsitleb 

kindlustusteenuste statistika näitajate määratlusi;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1226/1999, 28. mai 1999, mis käsitleb 

kindlustusteenuste statistikas lubatavaid erandeid;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1227/1999, 28. mai 1999, mis käsitleb 

kindlustusteenuste statistika edastamise tehnilist vormingut;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1228/1999, 28. mai 1999, mis käsitleb 

kindlustusteenuste statistika jaoks koostatavaid andmesarju;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 716/2007, 20. juuni 

2007, välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva 

ühenduse statistika kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 250/2009, 11. märts 2009, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

295/2008 seoses NACE Rev.1.1 ja NACE Rev.2 klassifikaatori 

näitajate määratluste, andmete edastamise tehnilise vormingu, 

topeltaruandluse nõuetega ja ettevõtluse struktuurstatistika suhtes 

lubatavate eranditega (EMPs kohaldatav tekst)  
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Rahvamajanduse arvepidamine 

61. Rahva-

majanduse 

arvepidamine 

(aasta) 

21401 Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003, 15. juuli 2003, 

rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades 

(rahvamajanduse kogutulu määrus);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 109/2005, 24. jaanuar 2005, liikmesriikide 

majandusterritooriumi määratluse kohta nõukogu määruse (EÜ, 

Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta 

turuhindades) kohaldamise eesmärgil;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1722/2005, 20. oktoober 2005, 

eluasemeteenuste hindamise põhimõtete kohta, nõukogu määruse 

(EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise 

kohta turuhindades) kohaldamiseks;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 

2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja 

regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 724/2014, 26. juuni 2014, 

andmevahetusstandardi kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 549/2013 (Euroopa Liidus kasutatava Euroopa 

rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta) 

nõutavate andmete edastamiseks (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/1342, 22. aprill 2015, 

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 

549/2013 A lisas esitatud tegevusaladel põhineva toodete 

klassifitseerimise metoodikat;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1365/2006, 6. 

september 2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat ja 

millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 80/1119/EMÜ;  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2304, 19. detsember 2016, 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 kohaselt 

edastatud andmete kvaliteediaruandeid puudutavate üksikasjade, 

aruannete struktuuri, esitamise sageduse ja hindamisnäitajate kohta;  

Komisjoni otsus, 22. veebruar 1994, rahvamajanduse kogutoodangu 

turuhindadesse arvutamise ühtlustamist käsitleva nõukogu direktiivi 

89/130/EMÜ, Euratom rakendamiseks võetavate meetmete kohta;  

Komisjoni otsus, 24. juuli 1998, käibemaksupettuste käsitlemise kohta 

rahvamajanduse arvepidamises (erinevused teoreetilise 

käibemaksulaekumise ja tegeliku käibemaksulaekumise vahel) 

(teatavaks tehtud numbri K(1998) 2202 all) 
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62. Turismi 

satelliitkonto 

21403 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 

2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja 

regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96, 25. juuni 1996, ühenduses 

kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise 

süsteemi kohta  

63. Rahva-

majanduse 

arvepidamine 

(kvartal) 

21405 Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003, 15. juuli 2003, 

rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades 

(rahvamajanduse kogutulu määrus);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 109/2005, 24. jaanuar 2005, liikmesriikide 

majandusterritooriumi määratluse kohta nõukogu määruse (EÜ, 

Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta 

turuhindades) kohaldamise eesmärgil;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1722/2005, 20. oktoober 2005, 

eluasemeteenuste hindamise põhimõtete kohta, nõukogu määruse 

(EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise 

kohta turuhindades) kohaldamiseks;  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 724/2014, 26. juuni 2014, 

andmevahetusstandardi kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 549/2013 (Euroopa Liidus kasutatava Euroopa 

rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta) 

nõutavate andmete edastamiseks (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/1342, 22. aprill 2015, 

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 

549/2013 A lisas esitatud tegevusaladel põhineva toodete 

klassifitseerimise metoodikat;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1365/2006, 6. 

september 2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat ja 

millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 80/1119/EMÜ;  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2304, 19. detsember 2016, 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 kohaselt 

edastatud andmete kvaliteediaruandeid puudutavate üksikasjade, 

aruannete struktuuri, esitamise sageduse ja hindamisnäitajate kohta;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 

2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja 

regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni otsus, 22. veebruar 1994, rahvamajanduse kogutoodangu 

turuhindadesse arvutamise ühtlustamist käsitleva nõukogu direktiivi 

89/130/EMÜ, Euratom rakendamiseks võetavate meetmete kohta;  

Komisjoni otsus, 24. juuli 1998, käibemaksupettuste käsitlemise kohta 

rahvamajanduse arvepidamises (erinevused teoreetilise 

käibemaksulaekumise ja tegeliku käibemaksulaekumise vahel) 

(teatavaks tehtud numbri K(1998) 2202 all) 
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64. Regionaalne 

SKP 

21406 Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003, 15. juuli 2003, 

rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades 

(rahvamajanduse kogutulu määrus);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 109/2005, 24. jaanuar 2005, liikmesriikide 

majandusterritooriumi määratluse kohta nõukogu määruse (EÜ, 

Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta 

turuhindades) kohaldamise eesmärgil;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1722/2005, 20. oktoober 2005, 

eluasemeteenuste hindamise põhimõtete kohta, nõukogu määruse 

(EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise 

kohta turuhindades) kohaldamiseks;  

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/1342, 22. aprill 2015, 

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 

549/2013 A lisas esitatud tegevusaladel põhineva toodete 

klassifitseerimise metoodikat;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1365/2006, 6. 

september 2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat ja 

millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 80/1119/EMÜ;  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2304, 19. detsember 2016, 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 kohaselt 

edastatud andmete kvaliteediaruandeid puudutavate üksikasjade, 

aruannete struktuuri, esitamise sageduse ja hindamisnäitajate kohta;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 

2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja 

regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 724/2014, 26. juuni 2014, 

andmevahetusstandardi kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 549/2013 (Euroopa Liidus kasutatava Euroopa 

rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta) 

nõutavate andmete edastamiseks (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni otsus, 22. veebruar 1994, rahvamajanduse kogutoodangu 

turuhindadesse arvutamise ühtlustamist käsitleva nõukogu direktiivi 

89/130/EMÜ, Euratom rakendamiseks võetavate meetmete kohta;  

Komisjoni otsus, 24. juuli 1998, käibemaksupettuste käsitlemise kohta 

rahvamajanduse arvepidamises (erinevused teoreetilise 

käibemaksulaekumise ja tegeliku käibemaksulaekumise vahel) 

(teatavaks tehtud numbri K(1998) 2202 all) 
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65. Sektorikontod 21407 Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003, 15. juuli 2003, 

rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades 

(rahvamajanduse kogutulu määrus);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 109/2005, 24. jaanuar 2005, liikmesriikide 

majandusterritooriumi määratluse kohta nõukogu määruse (EÜ, 

Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta 

turuhindades) kohaldamise eesmärgil;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1722/2005, 20. oktoober 2005, 

eluasemeteenuste hindamise põhimõtete kohta, nõukogu määruse 

(EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise 

kohta turuhindades) kohaldamiseks;  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 724/2014, 26. juuni 2014, 

andmevahetusstandardi kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 549/2013 (Euroopa Liidus kasutatava Euroopa 

rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta) 

nõutavate andmete edastamiseks (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/1342, 22. aprill 2015, 

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 

549/2013 A lisas esitatud tegevusaladel põhineva toodete 

klassifitseerimise metoodikat;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1365/2006, 6. 

september 2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat ja 

millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 80/1119/EMÜ;  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2304, 19. detsember 2016, 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 kohaselt 

edastatud andmete kvaliteediaruandeid puudutavate üksikasjade, 

aruannete struktuuri, esitamise sageduse ja hindamisnäitajate kohta;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 

2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja 

regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni otsus, 22. veebruar 1994, rahvamajanduse kogutoodangu 

turuhindadesse arvutamise ühtlustamist käsitleva nõukogu direktiivi 

89/130/EMÜ, Euratom rakendamiseks võetavate meetmete kohta;  

Komisjoni otsus, 24. juuli 1998, käibemaksupettuste käsitlemise kohta 

rahvamajanduse arvepidamises (erinevused teoreetilise 

käibemaksulaekumise ja tegeliku käibemaksulaekumise vahel) 

(teatavaks tehtud numbri K(1998) 2202 all) 
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66. Pakkumise ja 

kasutamise 

tabelid 

21408 Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003, 15. juuli 2003, 

rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades 

(rahvamajanduse kogutulu määrus);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 109/2005, 24. jaanuar 2005, liikmesriikide 

majandusterritooriumi määratluse kohta nõukogu määruse (EÜ, 

Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta 

turuhindades) kohaldamise eesmärgil;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1722/2005, 20. oktoober 2005, 

eluasemeteenuste hindamise põhimõtete kohta, nõukogu määruse 

(EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise 

kohta turuhindades) kohaldamiseks;  

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/1342, 22. aprill 2015, 

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 

549/2013 A lisas esitatud tegevusaladel põhineva toodete 

klassifitseerimise metoodikat;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 

2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja 

regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 724/2014, 26. juuni 2014, 

andmevahetusstandardi kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 549/2013 (Euroopa Liidus kasutatava Euroopa 

rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta) 

nõutavate andmete edastamiseks (EMPs kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1365/2006, 6. 

september 2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat ja 

millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 80/1119/EMÜ;  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2304, 19. detsember 2016, 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 kohaselt 

edastatud andmete kvaliteediaruandeid puudutavate üksikasjade, 

aruannete struktuuri, esitamise sageduse ja hindamisnäitajate kohta;  

Komisjoni otsus, 22. veebruar 1994, rahvamajanduse kogutoodangu 

turuhindadesse arvutamise ühtlustamist käsitleva nõukogu direktiivi 

89/130/EMÜ, Euratom rakendamiseks võetavate meetmete kohta;  

Komisjoni otsus, 24. juuli 1998, käibemaksupettuste käsitlemise kohta 

rahvamajanduse arvepidamises (erinevused teoreetilise 

käibemaksulaekumise ja tegeliku käibemaksulaekumise vahel) 

(teatavaks tehtud numbri K(1998) 2202 all) 
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67. Kogurahvatulu ja 

kaalutud 

keskmise 

käibemaksumäära 

statistika EÜ 

eelarve 

omavahendite 

kohta 

21410 Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003, 15. juuli 2003, 

rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades 

(rahvamajanduse kogutulu määrus);  

Komisjoni määrus (EÜ, Euratom) nr 116/2005, 26. jaanuar 2005, 

mittemaksukohustuslastele ja maksukohustuslastele nende 

käibemaksust vabastatud tegevuse puhul käibemaksu 

tagasimaksmiste käsitluse kohta nõukogu direktiivi (EÜ, 

Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutoodangu 

turuhindadesse arvutamise ühtlustamise kohta) kohaldamisel;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1722/2005, 20. oktoober 2005, 

eluasemeteenuste hindamise põhimõtete kohta, nõukogu määruse 

(EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutulu 

ühtlustamise kohta turuhindades) kohaldamiseks;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 109/2005, 24. jaanuar 2005, 

liikmesriikide majandusterritooriumi määratluse kohta nõukogu 

määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutulu 

ühtlustamise kohta turuhindades) kohaldamise eesmärgil;  

Nõukogu otsus, 26. mai 2014, Euroopa Liidu omavahendite 

süsteemi kohta (2014/335/EL, Euratom);  

2005/816/EÜ,Euratom: Komisjoni otsus, 21. november 2005, 

millega Eesti Vabariigil lubatakse kasutada käibemaksu-

omavahendite baasi arvutamisel teatavaid ligikaudseid arvestusi 

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 4423 all);  

Nõukogu kuues direktiiv 77/388, 17. mai 1977, kumuleeruvate 

käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 

kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas;  

2007/436/EÜ, Euratom: Nõukogu otsus, 7. juuni 2007, Euroopa 

ühenduste omavahendite süsteemi kohta 
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 Sisekaubandus 

68. Kaubandus-

ettevõtete 

majandusnäitajad 

(kuu) 

21601 Komisjoni määrus (EÜ) nr 1502/2006, 28. september 2006, 

millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 

kiirstatistika kohta seoses liikmesriikidele lubatavate eranditega;  

Komisjoni määrus (EL) 2015/458, 19. märts 2015, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 657/2007, millega rakendatakse 

nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta Euroopa 

valimiskeemide kehtestamise osas;  

Komisjoni määrus (EL) nr 461/2012, 31. mai 2012, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika 

kohta ning komisjoni määruseid (EÜ) nr 1503/2006, (EÜ) nr 

657/2007 ja (EÜ) nr 1178/2008 seoses uusi tööstustellimusi 

väljendavate muutujate väljajätmisest tulenevate kohandustega 

(EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 329/2009, 22. aprill 2009, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika 

kohta seoses muutujate loendi ajakohastamise, statistika 

koostamise sageduse ja muutujate suhtes kohaldatavate 

rühmitamise ja ühendamise tasemetega (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1178/2008, 28. november 2008, 

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 

kiirstatistika kohta ning komisjoni määruseid (EÜ) nr 1503/2006 

ja (EÜ) nr 657/2007 seoses statistiliste klassifikaatorite NACE ja 

CPA muutmisest tulenevate kohandustega;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 472/2008, 29. mai 2008, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika 

kohta seoses klassifikaatori NACE Rev. 2 aegridade suhtes 

kohaldatava esimese võrdlusaastaga ning NACE Rev. 2 kohaselt 

edastatavate aastale 2009 eelnevate aegridade detailsusastme, 

vormi, esimese vaatlusperioodi ja vaatlusperioodiga;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 657/2007, 14. juuni 2007, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika 

kohta Euroopa valimiskeemide kehtestamise osas;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1503/2006, 28. september 2006, 

millega rakendatakse ja muudetakse nõukogu määrust (EÜ) 

nr 1165/98 kiirstatistika kohta seoses muutujate 

määratlustemuutujate loendi ja andmete kogumise tihedusega;  

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1165/98, 19. mai 1998, kiirstatistika 

kohta;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1158/2005, 6. 

juuli 2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) 

nr 1165/98 kiirstatistika kohta  
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69. Kaubanduse 

mahuindeksid 

21603 Komisjoni määrus (EÜ) nr 1502/2006, 28. september 2006, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

seoses liikmesriikidele lubatavate eranditega;  

Komisjoni määrus (EL) 2015/458, 19. märts 2015, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 657/2007, millega rakendatakse nõukogu 

määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta Euroopa valimiskeemide 

kehtestamise osas;  

Komisjoni määrus (EL) nr 461/2012, 31. mai 2012, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

ning komisjoni määruseid (EÜ) nr 1503/2006, (EÜ) nr 657/2007 ja 

(EÜ) nr 1178/2008 seoses uusi tööstustellimusi väljendavate 

muutujate väljajätmisest tulenevate kohandustega (EMPs kohaldatav 

tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 329/2009, 22. aprill 2009, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

seoses muutujate loendi ajakohastamise, statistika koostamise 

sageduse ja muutujate suhtes kohaldatavate rühmitamise ja 

ühendamise tasemetega (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1178/2008, 28. november 2008, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

ning komisjoni määruseid (EÜ) nr 1503/2006 ja (EÜ) nr 657/2007 

seoses statistiliste klassifikaatorite NACE ja CPA muutmisest 

tulenevate kohandustega;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 472/2008, 29. mai 2008, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

seoses klassifikaatori NACE Rev. 2 aegridade suhtes kohaldatava 

esimese võrdlusaastaga ning NACE Rev. 2 kohaselt edastatavate 

aastale 2009 eelnevate aegridade detailsusastme, vormi, esimese 

vaatlusperioodi ja vaatlusperioodiga;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 657/2007, 14. juuni 2007, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

Euroopa valimiskeemide kehtestamise osas;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1503/2006, 28. september 2006, millega 

rakendatakse ja muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 

kiirstatistika kohta seoses muutujate määratlustemuutujate loendi ja 

andmete kogumise tihedusega;  

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1165/98, 19. mai 1998, kiirstatistika kohta;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1158/2005, 6. juuli 

2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 

kiirstatistika kohta  
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 Teadus. Tehnoloogia. Innovatsioon 

70. Teadus- ja 

arendustegevus 

21701 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1608/2003/EÜ, 22. juuli 

2003, teadust ja tehnoloogiat käsitleva ühenduse statistika koostamise 

ja arendamise kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 753/2004, 22. aprill 2004, Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1608/2003/EÜ teaduse ja 

tehnoloogia statistika rakendamise kohta;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 995/2001, 22. mai 2001, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) 

nr 2516/2000, millega muudetakse Euroopa rahvamajanduse ja 

regionaalse arvepidamise süsteemi (ESA 95) ühiseid põhimõtteid 

maksude ja sotsiaalmaksete osas  

 Transport 

71. Kaubavedu 

maanteedel 

22003 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 70/2012, 18. jaanuar 

2012, kaupade autovedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta (EMPs 

kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EL) nr 202/2010, 10. märts 2010, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 6/2003 kaupade autovedu käsitleva 

statistika avaldamise kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1304/2007, 7. november 2007, millega 

muudetakse nõukogu direktiivi 95/64/EÜ, nõukogu määrust (EÜ) 

nr 1172/98 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) 

nr 91/2003 ja (EÜ) nr 1365/2006 seoses teataval viisil transporditud 

kaupade ühtse klassifikaatori NST 2007 kehtestamisega;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 833/2007, 16. juuli 2007, nõukogu 

määrusega (EÜ) nr 1172/98 (kaupade autovedu käsitlevate statistiliste 

aruannete kohta) ettenähtud üleminekuperioodi lõpetamise kohta;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 642/2004, 6. aprill 2004, mis käsitleb 

nõukogu määruse (EÜ) nr 1172/98 (kaupade autovedu käsitlevate 

statistiliste aruannete kohta) kohaselt kogutavate andmete 

täpsusnõudeid;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 6/2003, 30. detsember 2002, kaupade 

autovedu käsitleva statistika avaldamise kohta;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2163/2001, 7. november 2001, kaupade 

autoveo statistiliste andmete edastamise tehnilise korra kohta;  

Komisjoni määrus (EL) nr 520/2010, 16. juuni 2010, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 831/2002 seoses juurdepääsuga 

konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil seoses 

kättesaadavate uuringute ning statistiliste andmete allikatega (EMPs 

kohaldatav tekst);  

UNECE, ITF ja Eurostati transpordistatistika ühisküsimustik 

Gentlemen's Agreement  
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72. Raudtee-

transport 

22015 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/2032, 26. oktoober 

2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 91/2003 raudteeveo 

statistika kohta seoses selliste andmete kogumisega, mis käsitlevad 

kaupu, reisijaid ja õnnetusi;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 332/2007, 27. märts 2007, raudteeveo 

statistiliste andmete edastamise tehnilise korra kohta;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1304/2007, 7. november 2007, millega 

muudetakse nõukogu direktiivi 95/64/EÜ, nõukogu määrust (EÜ) 

nr 1172/98 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) 

nr 91/2003 ja (EÜ) nr 1365/2006 seoses teataval viisil transporditud 

kaupade ühtse klassifikaatori NST 2007 kehtestamisega;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1192/2003, 3. juuli 2003, millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 91/2003 

raudteeveo statistika kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 91/2003, 16. 

detsember 2002, raudteeveo statistika kohta;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/643, 18. aprill 

2018,  raudteeveo statistika kohta  

73. Liiklus-

õnnetused 

22025 Euroopa Liidu Statistikaamet (Eurostat) 

ÜRO Euroopa Majanduskomisjon (UNECE)  

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO)  

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)  

Rahvusvaheline Transpordifoorum (ITF)  

Rahvusvaheline Maanteeliit (IRF) 

Eesmärk: Vabariigi Valitsuse vastuvõetud riiklik 

liiklusohutusprogramm ja selle rakendusplaan näevad liiklusohutuse 

parandamises nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil suurt rolli. Muude 

liiklusega seotud tegevuste hulgas on riigil kohustus kavandada 

tegevused ka liiklusohutusliku olukorra hindamiseks ja 

analüüsimiseks 

74 Transpordi-

taristu 

22026 Euroopa Liidu Statistikaamet (Eurostat) 

ÜRO Euroopa Majanduskomisjon (UNECE) 

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) 

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) 

Rahvusvaheline Transpordifoorum (ITF) 

Rahvusvaheline Maanteeliit (IRF) 

Eesmärk: Transpordipoliitika eesmärk on tagada kättesaadavad, 

mugavad, ohutud, kiired ja kestlikud liikumisvõimalused inimestele ja 

ettevõtetele. Kvaliteetne taristu ja hästi toimiv transpordisüsteem on 

igapäevaelu toimimiseks hädavajalik. Transpordisüsteemile 

esitatavaid nõudeid mõjutab nõudlus, mis peale elatustaseme ja 

majanduse struktuuri sõltub ka asustuse ja linnade struktuurist. 

Kompaktsem struktuur võimaldab lühemaid liikumisi, mis 

transpordisüsteemi koormust vähendab. Transpordistatistika 

võimaldab mõõta transporditaristu muutusi ajas 
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75. Registreeritud 

liiklusvahendid 

22027 Euroopa Liidu Statistikaamet (Eurostat) 

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) 

ÜRO Euroopa Majanduskomisjon (UNECE) 

Rahvusvaheline Transpordifoorum (ITF) 

Eesmärk: Transpordivahendite statistika mõõdab liiklusregistris, 

tsiviilõhusõidukite registris, raudteeliiklusregistris, Eesti 

laevaregistrites ning trammi- ja trollitranspordiettevõtte registreeritud 

sõidukite andmeid, võimaldab neid analüüsida ajas ning võrrelda 

ruumis 

76. Veondus-

ettevõtete 

sõitjate ja 

kaubavedu 

22029 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1365/2006, 6. 

september 2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat ja 

millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 80/1119/EMÜ;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1954, 26. oktoober 

2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1365/2006, mis käsitleb 

kaupade siseveetranspordi statistikat, seoses delegeeritud ja 

rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete 

vastuvõtmiseks;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 425/2007, 19. aprill 2007, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

1365/2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistika;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/974, 4. juuli 2018, 

mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat (kodifitseeritud 

tekst)  

77. Veetransport 22031 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/42/EÜ, 6. mai 2009, 

kaupade ja reisijate merevedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta 

(uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1304/2007, 7. november 2007, millega 

muudetakse nõukogu direktiivi 95/64/EÜ, nõukogu määrust (EÜ) 

nr 1172/98 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) 

nr 91/2003 ja (EÜ) nr 1365/2006 seoses teataval viisil transporditud 

kaupade ühtse klassifikaatori NST 2007 kehtestamisega;  

2010/216/: Komisjoni otsus, 14. aprill 2010, millega muudetakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/42/EÜ kaupade ja 

reisijate merevedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta;  

Komisjoni delegeeritud otsus, 3. veebruar 2012, millega muudetakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/42/EÜ kaupade ja 

reisijate merevedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta 
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78. Õhutransport 22032 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 437/2003, 27. veebruar 

2003, reisijate, kauba ja posti õhuvedu käsitlevate statistiliste aruannete 

kohta;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 158/2007, 16. veebruar 2007, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 1358/2003 seoses ühenduse lennujaamade 

loendiga (EMPs kohaldatav tekst);  

UNECE, ITF ja Eurostati transpordistatistika ühisküsimustik 

Gentlemen's Agreement;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 546/2005, 8. aprill 2005, millega 

kohandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

437/2003 seoses tähiste andmisega andmeid esitavatele riikidele ja 

muudetakse määrust (EÜ) nr 1358/2003 seoses ühenduse lennujaamade 

loendi ajakohastamisega;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1358/2003, 31. juuli 2003, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

437/2003 reisijate, kauba ja posti õhuvedu käsitlevate statistiliste 

aruannete kohta ja muudetakse selle I ja II lisa  

 Turism, majutus ja toitlustus 

79. Majutus-

tegevus 

22101 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 692/2011, 6. juuli 

2011, mis käsitleb Euroopa turismistatistikat ja millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu direktiiv 95/57/EÜ (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1051/2011, 20. oktoober 2011, 

millega rakendatakse Euroopa turismistatistikat käsitlevat Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 692/2011 seoses 

kvaliteediandmete struktuuriga ja andmete edastamisega  

80. Eesti elanike 

reisimine 

22107 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 692/2011, 6. juuli 

2011, mis käsitleb Euroopa turismistatistikat ja millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu direktiiv 95/57/EÜ (EMPs kohaldatav tekst)  

81. Majutuskohad 22109 Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1051/2011, 20. oktoober 2011, 

millega rakendatakse Euroopa turismistatistikat käsitlevat Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 692/2011 seoses 

kvaliteediandmete struktuuriga ja andmete edastamisega;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 692/2011, 6. juuli 

2011, mis käsitleb Euroopa turismistatistikat ja millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu direktiiv 95/57/EÜ (EMPs kohaldatav tekst)  
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 Tööstus 

82. Tööstus-

toodangu 

indeks 

22201 Nõukogu määrus (EÜ) nr 1165/98, 19. mai 1998, kiirstatistika kohta;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1158/2005, 6. juuli 

2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 

kiirstatistika kohta;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1502/2006, 28. september 2006, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

seoses liikmesriikidele lubatavate eranditega;  

Komisjoni määrus (EL) 2015/458, 19. märts 2015, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 657/2007, millega rakendatakse nõukogu 

määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta Euroopa valimiskeemide 

kehtestamise osas;  

Komisjoni määrus (EL) nr 461/2012, 31. mai 2012, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

ning komisjoni määruseid (EÜ) nr 1503/2006, (EÜ) nr 657/2007 ja 

(EÜ) nr 1178/2008 seoses uusi tööstustellimusi väljendavate 

muutujate väljajätmisest tulenevate kohandustega EMPs kohaldatav 

tekst;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 329/2009, 22. aprill 2009, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

seoses muutujate loendi ajakohastamise, statistika koostamise 

sageduse ja muutujate suhtes kohaldatavate rühmitamise ja 

ühendamise tasemetega (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1178/2008, 28. november 2008, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

ning komisjoni määruseid (EÜ) nr 1503/2006 ja (EÜ) nr 657/2007 

seoses statistiliste klassifikaatorite NACE ja CPA muutmisest 

tulenevate kohandustega;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 472/2008, 29. mai 2008, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

seoses klassifikaatori NACE Rev. 2 aegridade suhtes kohaldatava 

esimese võrdlusaastaga ning NACE Rev. 2 kohaselt edastatavate 

aastale 2009 eelnevate aegridade detailsusastme, vormi, esimese 

vaatlusperioodi ja vaatlusperioodiga;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 657/2007, 14. juuni 2007, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta 

Euroopa valimiskeemide kehtestamise osas;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1503/2006, 28. september 2006, millega 

rakendatakse ja muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 

kiirstatistika kohta seoses muutujate määratlustemuutujate loendi ja 

andmete kogumise tihedusega  

83. Tööstustooted 22203 Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3924/91, 19. detsember 1991, ühenduse 

tööstustoodangu statistilise vaatluse sisseseadmise kohta;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 912/2004, 29. aprill 2004, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3924/91 ühenduse 

tööstustoodangu statistilise vaatluse sisseseadmise kohta  
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 Väliskaubandus 

84. Kaupade 

välis-

kaubandus 

22303 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 638/2004, 

31. märts 2004, liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse 

statistika ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 3330/91 kehtetuks 

tunnistamise kohta;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 471/2009, 6. mai 

2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta 

kolmandate riikidega ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

määrus (EÜ) nr 1172/95;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1915/2005, 24. november 2005, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 1982/2004 kaupade koguse 

registreerimise lihtsustamise ja kaupade teatavat liikumist käsitleva 

teabe suhtes;  

Komisjoni määrus (EL) nr 113/2010, 9. veebruar 2010, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta 

kolmandate riikidega) seoses kaubavahetusandmete katvuse ja 

andmete määratlemisega ning kaubavahetusstatistika koostamisega 

ettevõtte tunnuste ja arve esitamise vääringu järgi ning seoses 

erikaupade või -liikumistega;  

Komisjoni määrus (EL) nr 96/2010, 4. veebruar 2010, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 1982/2004 (millega rakendatakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 638/2004 

liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika kohta) seoses 

lihtsustusläve, kaubandusega ettevõtte tunnuste järgi, erikaupade ja     

-liikumiste ning tehinguliikide koodidega;  

Komisjoni määrus (EL) nr 92/2010, 2. veebruar 2010, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta 

kolmandate riikidega) tolliasutuste ja riikide statistikaasutuste vahelise 

teabevahetuse, statistika koostamise ja kvaliteedihindamise osas;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 91/2003, 16. 

detsember 2002, raudteeveo statistika kohta;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 222/2009, 11. märts 

2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 638/2004 

liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika kohta;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1982/2004, 18. november 2004, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) 

nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika kohta 

ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 1901/2000 

ja (EMÜ) nr 3590/92;  

Komisjoni määrus (EL) nr 91/2010, 2. veebruar 2010, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 1982/2004 (millega rakendatakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 638/2004 

liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika kohta) statistilistest 

andmetest väljajäetavate kaupade loetelu, maksuhalduri edastatava 

teabe ja kvaliteedihindamise osas;  

Komisjoni määrus (EL) nr 1093/2013, 4. november 2013 , millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

638/2004 ja komisjoni määrust (EÜ) nr 1982/2004 seoses Intrastati 
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süsteemi lihtsustamise ja Intrastati teabe kogumisega;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 659/2014, 15. mai 

2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 638/2004 

liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika kohta seoses 

delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate 

meetmete vastuvõtmiseks, samuti seoses teabe edastamisega 

tolliasutuste poolt, konfidentsiaalsete andmete vahetamisega 

liikmesriikide vahel ja statistilise väärtuse määratlemisega;  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1253, 29. juuli 2016, millega 

muudetakse määrust (EL) nr 92/2010 seoses tolliasutuste ja riikide 

statistikaasutuste vahelise teabevahetuse ning statistika koostamisega 

(EMPs kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1724, 14. 

september 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 471/2009, mis 

käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate 

riikidega, seoses delegeeritud ja rakendamisvolituste andmisega 

komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks  
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Jrk 

nr 

Statistikatöö 
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Õiguslik alus või avalikku huvi esindav asutus või statistikatöö 

eesmärk 

 

85. Teenuste 

väliskaubandus 

22304 Euroopa Liidu Statistikaamet (Eurostat) 

Eesmärk: Tänapäeval liiguvad koos kaupadega üle piiri ka teenused 

ning ka majanduses tekkiv lisandväärtus liigub üle riigi piiri nii 

kaupade kui ka teenuste näol. Seetõttu on oluline kaupade ja teenuste 

liikumist analüüsida ning avaldada nii kaupade kui ka teenuste kohta 

võimalikult üksikasjalik statistika. Vajalikud sisendandmed teenuste 

kohta saadakse Eesti Pangalt 

   1.3. Rahvastik 

 Rahvastikunäitajad ja koosseis 

86. Rahvastik 30101 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1260/2013, 20. 

november 2013, Euroopa rahvastikustatistika kohta (EMPs kohaldatav 

tekst);  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 205/2014, 4. märts 2014, millega 

kehtestatakse ühtsed tingimused Euroopa rahvastikustatistikat 

käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1260/2013 

rakendamiseks seoses andmete jaotuse, tähtaegade ja muudatustega  

 Rahvastikusündmused 

87. Rahvastiku-

sündmused. 

Abielud 

30201 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1260/2013, 20. 

november 2013, Euroopa rahvastikustatistika kohta (EMPs kohaldatav 

tekst)  

88. Rahvastiku-

sündmused. 

Abielu-

lahutused 

30202 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1260/2013, 20. 

november 2013, Euroopa rahvastikustatistika kohta (EMPs kohaldatav 

tekst)  

89. Rahvastiku-

sündmused. 

Abordid 

30203 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1260/2013, 20. 

november 2013, Euroopa rahvastikustatistika kohta (EMPs kohaldatav 

tekst);  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 205/2014, 4. märts 2014, millega 

kehtestatakse ühtsed tingimused Euroopa rahvastikustatistikat 

käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1260/2013 

rakendamiseks seoses andmete jaotuse, tähtaegade ja muudatustega  

90. Rahvastiku-

sündmused. 

Ränne 

30204 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1260/2013, 20. 

november 2013, Euroopa rahvastikustatistika kohta (EMPs kohaldatav 

tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 862/2007, 11. juuli 

2007, mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat 

ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 311/76 

võõrtöötajaid käsitleva statistika koostamise kohta;  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 205/2014, 4. märts 2014, millega 

kehtestatakse ühtsed tingimused Euroopa rahvastikustatistikat 

käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1260/2013 
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rakendamiseks seoses andmete jaotuse, tähtaegade ja muudatustega;  

Komisjoni määrus (EL) nr 351/2010, 23. aprill 2010, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

862/2007  
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91. Rahvastiku-

sündmused. 

Surma-

juhtumid ja     

-põhjused 

30205 Komisjoni määrus (EL) nr 328/2011, 5. aprill 2011, millega 

rakendatakse seoses surmapõhjuseid käsitleva statistikaga Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2008 rahvatervist ning 

töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta;  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 205/2014, 4. märts 2014, millega 

kehtestatakse ühtsed tingimused Euroopa rahvastikustatistikat 

käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1260/2013 

rakendamiseks seoses andmete jaotuse, tähtaegade ja muudatustega;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1260/2013, 20. 

november 2013, Euroopa rahvastikustatistika kohta (EMPs kohaldatav 

tekst)  

92. Rahvastiku-

sündmused. 

Sünnid 

30206 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1260/2013, 20. 

november 2013, Euroopa rahvastikustatistika kohta (EMPs kohaldatav 

tekst);  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 205/2014, 4. märts 2014, millega 

kehtestatakse ühtsed tingimused Euroopa rahvastikustatistikat 

käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1260/2013 

rakendamiseks seoses andmete jaotuse, tähtaegade ja muudatustega  
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 Sotsiaalelu 

93. Sotsiaaluuring 40003 Komisjoni määrus (EÜ) nr 1982/2003, 21. oktoober 2003, Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja 

elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) 

rakendamise kohta seoses valimi võtmise ja jälgimise eeskirjadega;  

Komisjoni määrus (EL) 2015/458, 19. märts 2015, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 657/2007, millega rakendatakse nõukogu 

määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta Euroopa valimiskeemide 

kehtestamise osas;  

Komisjoni määrus (EL) nr 481/2010, 1. juuni 2010, Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja 

elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) 

rakendamise kohta ebasoodsate asjaolude põlvkondadevahelist 

edasikandumist käsitlevate 2011. aasta teiseste sihtmuutujate loetelu 

osas;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 315/2006, 22. veebruar 2006, Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja 

elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU–SILC) kohta) 

rakendamise kohta seoses elamistingimusi käsitleva teiseste 

sihtmuutujate loeteluga;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 16/2004, 6. jaanuar 2004, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-

SILC) kohta) seoses teiseste sihtmuutujate loeteluga, mis on seotud 

vaesuse ülekandumisega ühelt põlvkonnalt teisele;  

Komisjoni määrus (EL) nr 112/2013, 7. veebruar 2013, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) 

nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-

SILC) kohta) materiaalset puudust käsitlevate teiseste sihtmuutujate 

2014. aasta loetelu osas;  

Nõukogu määrus (EÜ) nr 362/2008, 14. aprill 2008, Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja 

elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) 

rakendamise kohta seoses materiaalset puudust käsitlevate teiseste 

sihtmuutujate 2009. aasta loeteluga;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 28/2004, 5. jaanuar 2004, Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja 

elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) 

rakendamise kohta seoses kvaliteedi vahe- ja lõpparuande üksikasjalik 

sisuga;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1983/2003, 7. november 2003, Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja 

elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) 

rakendamise kohta seoses esmaste sihtmuutujate loeteluga;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003, 

16. juuni 2003, tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-

SILC) kohta  
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 1.4. Sotsiaalelu 

94. Sissetulek, 

vaesus ja 

materiaalne 

ilmajäetus 

40009 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003, 

16. juuni 2003, tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-

SILC) kohta  

95. Laste heaolu 40012 Eesmärk: Statistikatöö eesmärk on arendada koostöös 

Sotsiaalministeeriumi ja õiguskantsleri lasteombudsmani bürooga  

välja laste heaolu mõõtmise kontseptsioon, kujundada laste heaolu 

mõõtmise näitajad ja avaldada need pideva aegreana statistika 

andmebaasis. Sotsiaalministeerium kasutab statistikatöö kaudu 

saadavat teavet mõõdikuna strateegilistes raamdokumentides, 

olukorrast ülevaate andmisel strateegiliste raamdokumentide 

koostamisel, õigusaktide väljatöötamisel, mõjuanalüüsides ja 

operatiivjuhtimises 

96. Vanema-

ealiste tervis 

ja elamis-

tingimused 

40018 Eesmärk: Eesti rahvastik vananeb. Oluline on jälgida rahvastiku 

vananemisega seotud muutusi ühiskonnas. Põhieesmärk on anda 

teavet vanemaealiste (50 ja vanemad) tervise ja elamistingimuste 

kohta 

97. Lõimumine 40023 Eesmärk: Statistikatöö eesmärk on anda teavet eestlaste ja muu 

emakeelega Eesti elanikkonna lõimumisprotsessidest tööhõives, 

sotsiaalelus ning hariduses. Andmebaas on loodud eri riiklike 

andmebaaside andmete ristkasutamise teel ning seda tarbivad eri 

ministeeriumid ja nende koostööpartnerid 

  Elujärg 

98. Turismi 

uuring 

40202 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 692/2011, 6. juuli 

2011, mis käsitleb Euroopa turismistatistikat ja millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu direktiiv 95/57/EÜ (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 253/2013, 15. jaanuar 2013, 

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 

692/2011 II lisa seoses muudatustega edastatavate muutujate ja 

jaotuste osas, mis tehti pärast rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse 

(ISCED) läbivaatamist (EMPs kohaldatav tekst)  

99. Elamis-

tingimused 

40205 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003, 

16. juuni 2003, tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-

SILC) kohta  

  Haridus 

100. Huviharidus 40304 ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (UNESCO) 

Eesmärk: Statistikatöö eesmärk on anda teavet huvihariduse 

kohta 
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101. Haridus-

kulutused 

40308 ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsioon (UNESCO), 

OECD, Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat) 

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 452/2008, 23. aprill 

2008, milles käsitletakse statistika koostamist ja arendamist hariduse 

ja elukestva õppe valdkonnas (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EL) nr 912/2013, 23. september 2013, millega 

rakendatakse haridus- ja koolitussüsteemide osas Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu määrust (EÜ) nr 452/2008, milles käsitletakse statistika 

koostamist ja arendamist hariduse ja elukestva õppe valdkonnas 

(EMPs kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1175/2011, 16. 

november 2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 

1466/97 eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika 

järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta;  

Komisjoni määrus (EL) nr 88/2011, 2. veebruar 2011, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

452/2008 (milles käsitletakse statistika koostamist ja arendamist 

hariduse ja elukestva õppe valdkonnas) seoses haridus- ja 

koolitussüsteeme käsitleva statistikaga (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EL) nr 823/2010, 17. september 2010, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

452/2008 (milles käsitletakse statistika koostamist ja arendamist 

hariduse ja elukestva õppe valdkonnas) seoses täiskasvanute 

elukestvas õppes osalemise statistikaga;  

Komisjoni otsus, 17. detsember 2010, erandite kehtestamise kohta 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 452/2008 (milles 

käsitletakse statistika koostamist ja arendamist hariduse ja elukestva 

õppe valdkonnas) rakendamisel Belgia, Saksamaa, Eesti, Iirimaa, 

Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Ungari, Malta, Poola, 

Portugali, Soome ja Ühendkuningriigi puhul (teatavaks tehtud numbri 

K(2010) 9126 all) 

102. Taseme-

haridus 

40310 ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsioon (UNESCO), 

OECD, Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat) 

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 452/2008, 23. aprill 

2008, milles käsitletakse statistika koostamist ja arendamist hariduse 

ja elukestva õppe valdkonnas (EMPs kohaldatav tekst)  

  Kultuur 

103. Film 40402 Nõukogu otsus, 18. mai 2006, kultuuri väljendusvormide 

mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni sõlmimise kohta 

(2006/515/EÜ) 

104. Muuseum 40407 ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (UNESCO) 

Euroopa Muuseumistatistika Organisatsioon (EGMUS) 

Eesmärk: Statistikatöö eesmärk on anda teavet muuseumide kogude, 

külastajate, muuseumitöö, töötajate ja majandusnäitajate kohta 
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105. Muusika 40408 ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (UNESCO) 

Eesmärk: Statistikatöö eesmärk on pakkuda ülevaadet Eesti 

kontserdikorraldajate kontsertide, kontserdikülastajate arvu ja 

kontserdi tulude kohta. Andmeid kasutab Kultuuriministeerium 

mõõdikuna strateegilistes raamdokumentides, õigusaktide 

väljatöötamisel, mõjuanalüüsides ja operatiivjuhtimises. Ülevaate 

saamine muusikaelu kohta Eestis võimaldab edaspidi hinnata ka 

muusika ekspordipotentsiaali ja muusikatööstuse panust Eesti 

majandusse. Statistikatöö on kaudselt seotud muusikaharidusega 

ja muusikategijate pealekasvuga Eestis, mis on omakorda osa 

eesti rahvuskultuuri säilimisest ja edasikestmisest. 

Kontserdikorraldajate, kontserdikülastajate ja kontsertide arv 

näitab ühest küljest nõudlust selle valdkonna teenuste järele ja 

teisest küljest pakkujate võimalusi ning tegevuse intensiivsust 

aastate ja maakondade kaupa 

106. Rahvakultuur 40409 Nõukogu otsus, 18. mai 2006, kultuuri väljendusvormide 

mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni sõlmimise 

kohta (2006/515/EÜ) 

107. Raamatukogu 40410 Nõukogu otsus, 18. mai 2006, kultuuri väljendusvormide 

mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni sõlmimise 

kohta (2006/515/EÜ) 

108. Ringhääling 40411 Nõukogu otsus, 18. mai 2006, kultuuri väljendusvormide 

mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni sõlmimise 

kohta (2006/515/EÜ) 

109. Sport 40412 Nõukogu otsus, 18. mai 2006, kultuuri väljendusvormide 

mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni sõlmimise 

kohta (2006/515/EÜ) 

110. Teater 40414 Nõukogu otsus, 18. mai 2006, kultuuri väljendusvormide 

mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni sõlmimise 

kohta (2006/515/EÜ) 

111. Trükitoodang 40415 Nõukogu otsus, 18. mai 2006, kultuuri väljendusvormide 

mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni sõlmimise 

kohta (2006/515/EÜ) 

112. Kultuuri 

tööhõive- ja 

kultuurisektori 

majandusnäitajad 

40416 Euroopa Liidu Statistikaamet (Eurostat), ESSnet Culture 

Eesmärk: Statistikatöö eesmärk on anda teavet Eesti kultuuri 

valdkonna tööhõive ja kultuurisektori majandustegevuse kohta 
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 Sotsiaalne kaitse 

113. Sotsiaal-

teenused 

40501 Eesmärk: Statistikatöö eesmärk on anda teavet hoolekandeasutustes 

osutatavate ja muude sotsiaalteenuste kohta 

114. Sotsiaal-

kaitse-

kulutused 

40509 Komisjoni määrus (EÜ) nr 10/2008, 8. jaanuar 2008, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

458/2007 Euroopa integreeritud sotsiaalkaitsestatistika süsteemi 

(ESSPROS) kohta seoses ESSPROSi põhisüsteemi ning 

pensionisaajate moodulit käsitlevate andmete üksikasjaliku 

klassifitseerimise, kasutatavate määratluste ja andmelevi eeskirjade 

ajakohastamisega;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 458/2007, 25. aprill 

2007, Euroopa integreeritud sotsiaalkaitsestatistika süsteemi 

(ESSPROS) kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1322/2007, 12. november 2007, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

458/2007 Euroopa integreeritud sotsiaalkaitsestatistika süsteemi 

(ESSPROS) kohta seoses andmete edastamise sobivate vormide, 

edastatavate tulemuste, ESSPROSi põhisüsteemi kvaliteedihindamise 

kriteeriumide ning pensionisaajate mooduliga  

 Tervis 

115. Registreeritud 

tööõnnetused 

40601 Komisjoni määrus (EL) nr 349/2011, 11. aprill 2011, millega 

rakendatakse tööõnnetusi käsitleva statistikaga Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2008 rahvatervist ning töötervishoidu 

ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2008, 16. 

detsember 2008, rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust 

käsitleva ühenduse statistika kohta (EMPs kohaldatav tekst)  

116. Püsiv 

töövõimetus 

ja puue 

40606 Eesmärk: Statistikatöö eesmärk on anda ülevaade Eestis elavatest 

erineva puude ning töövõimetuse astmega inimestest, neile määratud 

puude ja töövõimetuse määrast ning vastavatest põhjustest. Puudega 

ning töövõimetute inimeste arvu teadmine  võimaldab arendada neile 

suunatud teenuseid, mis omakorda aitaks neil täiel määral 

ühiskonnaelus osaleda. Samuti aitab vastav teave arendada nii 

asjassepuutuvat riiklikku poliitikat kui ka teha võrdlusi 

rahvusvahelisel tasandil. Peale selle on töövõimetute kohta andmete 

kogumine ja avaldamine kindlasti oluline rakenduvat töövõimereformi 

silmas pidades 

117. Puudega 

inimeste 

lõimumine 

40611 Eesmärk: Statistikatöö eesmärk on mõõta puudega inimeste 

toimetulekut, sotsiaalset kaasatust tööellu ja ühiskonda ning uurida 

nende ajakasutust ja tervislikku seisundit. Isiku-uuringute andmed 

lingitakse Sotsiaalkindlustusameti/töötukassa andmetega puude ja 

püsiva töövõimetuse olemasolu kohta, tänu millele saab uuringutes 

osalenute andmeid täiendada puude raskusastme ja püsiva 

töövõimetuse andmetega. Seejärel arvutatakse näitajad nii puudega 

kui ka töövõimetusega inimeste kohta 
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118. Tervis 40612 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2008, 16. 

detsember 2008, rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust 

käsitleva ühenduse statistika kohta (EMPs kohaldatav tekst)  

 Tööturg 

119. Tööjõu-

uuring 

40701 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 545/2014, 15. mai 

2014, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 tööjõu 

valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses (EMPs kohaldatav tekst);  

Nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98, 9. märts 1998, tööjõu valikvaatluse 

korraldamise kohta ühenduses;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1897/2000, 7. september 2000, millega 

kohaldatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 (tööjõu valikvaatluse 

korraldamise kohta ühenduses) tööpuuduse mõiste osas;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1991/2002, 8. 

oktoober 2002, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 

tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2104/2002, 28. november 2002, millega 

kohandatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 tööjõu valikvaatluse 

korraldamise kohta ühenduses ja komisjoni määrust (EÜ) nr 

1575/2000, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 

hariduse ja koolituse muutujate nimekirja ja alates aastast 2003 

andmeedastuses kasutatava kõnealuste muutujate kodifitseerimise 

osas;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2257/2003, 

25. november 2003, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) 

nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses, et 

kohandada vaadeldavate näitajate loetelu (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 377/2008, 25. aprill 2008, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 (tööjõu valikvaatluse 

korraldamise kohta ühenduses) alates 2009. aastast andmeedastuses 

kasutatavate koodide, struktuuriliste muutujate kohta andmete 

kogumiseks kasutatava alavalimi ja vaatluskvartalite 

kindlaksmääramise suhtes;  

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1851, 14. juuni 2016, 

millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud 

tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2019, 2020 

ja 2021  
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120. Tööhõive 

põhinäitajad 

40716 Nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98, 9. märts 1998, tööjõu valikvaatluse 

korraldamise kohta ühenduses;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 377/2008, 25. aprill 2008, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 (tööjõu valikvaatluse 

korraldamise kohta ühenduses) alates 2009. aastast andmeedastuses 

kasutatavate koodide, struktuuriliste muutujate kohta andmete 

kogumiseks kasutatava alavalimi ja vaatluskvartalite 

kindlaksmääramise suhtes;  

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1851, 14. juuni 2016, 

millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud 

tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2019, 2020 

ja 2021  

121. Tööga 

hõivatud 

40717 Eesmärk: Statistikatöö eesmärk on anda teavet tööga hõivatute 

tegevuse kohta viimase aasta jooksul. Teave võimaldab saada 

hinnangu tööhõive määra ning tööga hõivatute jaotuse kohta 

tegevusala, ametiala, hõivestaatuse, ettevõtte omaniku liigi jm järgi. 

Töökoha asukoht, kaugus elukohast ja tööleminekuks kuluv aeg 

võimaldab analüüsida liikumisi tööturul – hinnata ajutiselt välismaal 

töötamise ulatust, Eesti-siseseid liikumisi (näiteks kui palju inimesi 

käib Tallinnas tööl väljastpoolt Tallinna), töö- ja elukoha vahelise 

kauguse muutusi jms. Töötundide fikseerimise eesmärk on analüüsida 

täis- ja osaajaga töötamist, osaajaga töötamise põhjusi (sh 

hooldamiskohustuste tõttu), ajutise töölt puudumise, tavalisest vähem 

või rohkem töötamise põhjusi, ületunnitöö tegemist jms. Teave töö 

liigi (alaline või ajutine), vahetustega töötamise, õhtuti, öösiti, 

nädalavahetustel ja kodus töötamise, kaugtöö jms kohta võimaldab 

iseloomustada tööaja paindlikkust ja töökorraldust 

122. Töötud 40718 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1851, 14. juuni 2016, 

millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud 

tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2019, 2020 

ja 2021  

123. Majandus-

likult 

mitteaktiivne 

rahvastik 

40719 Eesmärk: Statistikatöö eesmärk on anda teavet mitteaktiivsuse 

põhjuste kohta, st miks inimene uuritaval perioodil ei töötanud ega 

otsinud tööd. Teave võimaldab arvutada mitmeid mitteaktiivsuse 

näitajaid: mitteaktiivsete arv, mitteaktiivsuse põhjused, heitunute arv 

jm 

124. Immigrant-

rahvastiku 

tööhõive 

40720 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1851, 14. juuni 2016, 

millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud 

tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2019, 2020 

ja 2021  

Õigus ja turvalisus 

125. Kuritegevus 40802 Eesmärk: Kuritegevuse statistika võimaldab poliitikakujundajatel ja 

teistel statistikakasutajatel saada usaldusväärset teavet kuritegevuse 

taseme ja leviku kohta Eestis. Kuritegevuse statistika neutraalsel ja 

adekvaatsel kajastamisel on oluline osa Eesti kui õigusriigi jätkumisel. 

Andmed võimaldavad võrrelda eri liiki kuritegude taset nii piirkonniti 

kui ka aastati. See info on aluseks turvalisust puudutavate meetmete 

tulemuste (või õnnestumise) analüüsimisel ning asendamatu osa uute 

meetmete väljatöötamisel nii kogu riigi kui ka maakondade tasemel 
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 Sotsiaalne tõrjutus ja vaesus 

126. Sotsiaalne 

tõrjutus – 

Laekeni 

indikaatorid 

41001 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003, 

16. juuni 2003, tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-

SILC) kohta  

  1.5. Eri valdkondade statistika 

 Regionaalne areng 

127. Piirkondlik 

areng 

50101 Euroopa Liidu Statistikaamet (Eurostat) 

Eesmärk: Statistikatöö eesmärk on anda Eesti piirkondlikku arengut 

kavandada võimaldavat statistilist teavet Eesti piirkondade kohta, 

koordineerida ja arendada piirkondliku statistika tegemist Eestis, 

suhelda piirkondliku statistika tarbijatega (täpsustada ja täita 

piirkondliku statistika tarbijate vajadusi ja leida neile lahendusi, 

selgitada riikliku statistika tegemise võimalusi). Samuti on eesmärk 

parandada Eesti ühiskonna statistilist kirjaoskust ning teha riiklikku 

piirkondlikku statistikat valdkondades, mida teised piirkondliku 

statistika tegijad ei kata 

Säästev areng 

128. Säästva 

arengu 

näitajad 

50201 Eesmärk: Statistikatöö eesmärk on anda ülevaade Eesti jätkusuutlikust 

arengust, mis lähtub strateegias „Säästev Eesti 21“ seatud 

põhieesmärkidest, milleks on suurendada heaolu kasvu ja sotsiaalset 

sidusust nii, et säiliks Eesti kultuuriruumi elujõulisus ja ökoloogiline 

tasakaal. Lisaks vaadatakse Eesti liikumist säästva arengu suunal 

vastavalt ÜRO tegevuskavale 2030 ja seal kirjeldatud üleilmsetele 

säästva arengu eesmärkidele. Riigikantselei on koostöös 

ministeeriumide ja valitsusväliste organisatsioonidega välja valinud 

näitajad, et analüüsida Eesti jaoks olulisi arengusuundumusi ja 

iseloomustada jätkusuutlikkuse vaatevinklist Eestile olulisi teemasid nii 

„Säästev Eesti 21“ kui ka ÜRO tegevuskava 2030 üleilmsetest säästva 

arengu eesmärkidest lähtuvalt  

 

 2. EBAREGULAARNE STATISTIKA 

  2.1. Majandus 

129. Laevastiku-

põhised 

majandus- ja 

sotsiaal-

näitajad 

20013 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1004, 17. mai 2017, 

kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva 

liidu raamistiku loomise ning ühise kalanduspoliitikaga seotud 

teadusliku nõustamise toetamise kohta ning millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 199/2008  



54 
 

 

Jrk 

nr 

Statistikatöö 

nimetus 

Statis-

tikatöö 

kood 

Õiguslik alus või avalikku huvi esindav asutus või statistikatöö eesmärk 

 2.2. Sotsiaalelu 

130. Sotsiaal-

uuringu 

moodul 

„Heaolu“ 

40015 Komisjoni määrus (EL) 2017/310,  22. veebruar 2017,  millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

1177/2003 tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) 

kohta seoses materiaalset puudust, heaolu ja eluasemeraskusi 

käsitlevate teiseste sihtmuutujate 2018. aasta loeteluga  

131. Euroopa 

sotsiaal-

uuring 

40022 Eesmärk: ESS on rahvusvaheline teaduslik võrdleva sotsiaaluurimuse 

metodoloogia alusel Euroopas tehtav uuring. Uuringu peaeesmärgid on: 

a) seletada institutsioonide, hoiakute, uskumuste ja inimeste käitumise 

vahelisi seoseid ning nende muutumist Euroopa riikides ning 

sotsiaalsetes rühmades; b) arendada kõrgekvaliteedilist sotsiaalteaduste 

võrdlevat uurimismetodoloogiat ja rahvusvahelist koostööd 

sotsiaalteaduste valdkonnas ja c) töötada välja sotsiaalindikaatorite 

kogum, mis mõõdab Euroopa riikide elanike heaolu 

 Tööturg 

132. Tööjõu-

uuringu 

moodul 

„Töö- ja 

pereelu 

kokku-

sobitamine“ 

40714 Nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98, 9. märts 1998, tööjõu valikvaatluse 

korraldamise kohta ühenduses;  

Komisjoni määrus (EL) nr 220/2010, 16. märts 2010, millega võetakse 

vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu valikvaatluse 

lisaküsimustike programm aastateks 2013–2015;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 377/2008, 25. aprill 2008, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 (tööjõu valikvaatluse 

korraldamise kohta ühenduses) alates 2009. aastast andmeedastuses 

kasutatavate koodide, struktuuriliste muutujate kohta andmete 

kogumiseks kasutatava alavalimi ja vaatluskvartalite 

kindlaksmääramise suhtes;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2257/2003, 

25. november 2003, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) 

nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses, et 

kohandada vaadeldavate näitajate loetelu (EMPs kohaldatav tekst)  

133. Tööjõu-

uuringu 

moodul 

„Töö- ja 

tööaja 

korraldus“ 

40721 Nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98, 9. märts 1998, tööjõu valikvaatluse 

korraldamise kohta ühenduses;  

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1851, 14. juuni 2016, 

millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud 

tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2019, 2020 ja 

2021;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 377/2008, 25. aprill 2008, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 (tööjõu valikvaatluse 

korraldamise kohta ühenduses) alates 2009. aastast andmeedastuses 

kasutatavate koodide, struktuuriliste muutujate kohta andmete 

kogumiseks kasutatava alavalimi ja vaatluskvartalite 

kindlaksmääramise suhtes;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2257/2003, 

25. november 2003, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) 

nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses, et 

kohandada vaadeldavate näitajate loetelu (EMPs kohaldatav tekst)  
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 3. STATISTIKA ARENDUS 

  3.1. Majandus 

134. Aruandlus 

3.0 

20012 Eesmärk: Projekti „Aruandlus 3.0“ eesmärk on luua riigi toimimiseks 

olulise väärtusega personali- ja majandusarvestuse andmete automaatse 

liikumise tehnoloogiline lahendus, lähtudes minimaalsuse ja lihtsuse 

printsiibist. Projekti eeldatav lõpp on 2019. aasta detsember, 

andmeesitajail on võimalik alates 2020. aastast esitada kõiki vajalikke 

andmeid otse oma majandusarvepidamissüsteemidest ja Statistikaametil 

on võimekus andmeid vastu võtta, töödelda, teha statistilisi arvutusi ja 

avaldada statistikat. Esimesena tegeletakse palga ja töötamise 

teemagrupiga 

 3.2. Rahvastik 

135. Rahva ja 

eluruumide 

registri-

põhine 

loendus 

30003 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 763/2008, 9. juuli 

2008, rahva ja eluruumide loenduste kohta  

3.3. Eri valdkondade statistika 

136. Statistika 

arendus 

50022 Eesmärk: Statistikatöö raames vajaduspõhiste arendustegevuste 

tegemine 

 4. STATISTILINE ANALÜÜS 

137. Eesti 

statistika 

kvartalikiri 

50004 Eesmärk: Kvartalikirja kõige olulisem eesmärk on olla infokanal, mille 

kaudu saavad statistikatarbijad olla kursis Eesti ühiskonnas ja selle eri 

valdkondades aset leidvate protsessidega. Samuti on oluline 

kvartalikirja abil statistika vastu huvi tekitada ja statistilist kirjaoskust 

parandada. Seatud eesmärkide saavutamisel on peamine roll riiklikul 

statistikal ja selle põhjal analüütilise tervikpildi loomisel. 

Statistikatööde puhul, mille on tellinud eri ministeeriumid ja 

riigiasutused, on kvartalikiri vahend ja kanal, mis võimaldab esitada 

tellijatele ja avalikkusele statistikatööde käigus saadud teavet ja 

andmete põhjal tehtud analüüsi, mis on enamiku statistikatööde 

lahutamatu osa 

138. Andme-

edastus 

rahvus-

vahelistele 

organisat-

sioonidele 

50018 Eesmärk: Rahvusvahelised organisatsioonid (OECD, ÜRO, FAO, 

UNESCO jt), millega Eesti on ühinenud, vajavad riiklikku statistikat 

rahvusvaheliste võrdluste koostamiseks. Seetõttu saadetakse 

Statistikaametile regulaarselt küsimustikke eri valdkondi puudutava 

riikliku statistika saamiseks. Riikide võrdlus avaldatakse 

rahvusvaheliste organisatsioonide andmebaasides, interaktiivsetes 

rakendustes, väljaannetes, aruannetes jm. Statistikatöö koondab enda 

alla eri valdkondade statistikat sisaldavate küsimustike täitmise ja 

edastamise. Suur osa edastatavatest andmetest on avaldatud statistika 

andmebaasis 

 



56 
 

Jrk 

nr 

Statistikatöö 

nimetus 

Statis-

tikatöö 

kood 

Õiguslik alus või avalikku huvi esindav asutus või statistikatöö 

eesmärk 

 

139. Teema-

kogumik 

50019 Eesmärk: Statistikatöö „Teemakogumik“ (50019) raames avaldatav 

kogumik keskendub lapse subjektiivse heaolu eri aspektide 

käsitlemisele. Fookusesse võetakse lapsed Eestis võrdlevalt maailma 

teiste riikide lastega. Kogumiku empiiriliseks aluseks on rahvusvaheline 

laste heaolu uuring Children's Worlds (kvant, 2., 4. ja 6. kl õpilased). 

Analüüsitakse 2017/2018 kogutud andmeid rahvusvaheliselt võrdlevalt. 

Vajaduse korral tuuakse juurde andmeid ISCWeBi eelmisest voorust 

(2013/2014, 18 riiki). Eesti laste andmete analüüsi ilmestatakse lastelt 

kogutud kvalitatiivse materjaliga 

140. Piirkondliku 

arengu 

kogumik 

50103 Eesmärk: Statistikatöö eesmärk on pakkuda analüütilist ülevaadet Eesti 

piirkondliku arengu kohta eri aspektidest ning viia analüüsi tulemused 

Eesti piirkondliku arengu võtmerühmadeni – kohalike omavalitsuste 

ametnikud, volikogude liikmed, ministeeriumide regionaalvaldkonnaga 

tegelevad spetsialistid. Samuti on eesmärk parandada ühiskonna 

statistilist kirjaoskust ja anda objektiivne ülevaade Eesti 

regionaalarengule seatud eesmärkide saavutamisest 

  5. STATISTILINE REGISTER 

141. Hoonete ja 

ruumide 

statistiline 

register 

20014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 763/2008, 9. juuli 

2008, rahva ja eluruumide loenduste kohta;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1201/2009, 30. november 2009, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) 

nr 763/2008, rahva ja eluruumide loenduste kohta seoses andmete 

ning nende jaotuste tehniliste spetsifikatsioonidega  

142. Majandus-

üksuste 

statistilise 

registri 

haldamine 

20901 Nõukogu määrus (EMÜ) nr 696/93, 15. märts 1993, statistiliste 

üksuste kohta ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja 

analüüsimiseks;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 295/2008, 11. märts 

2008, ettevõtluse struktuurstatistika kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs 

kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1893/2006, 20. 

detsember 2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade 

statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu 

määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad 

konkreetseid statistikavaldkondi;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1158/2005, 6. juuli 

2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 

kiirstatistika kohta;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1165/2008, 19. 

november 2008, elusloomade ja liha statistika kohta ning millega 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 93/23/EMÜ, 93/24/EMÜ 

ja 93/25/EMÜ (EMPs kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 177/2008, 

20. veebruar 2008, millega luuakse statistika eesmärgil moodustatud 

ettevõtlusregistrite ühine raamistik ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

määrus (EMÜ) nr 2186/93  
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143. Põllu-

majanduslike 

majapidamiste 

statistilise 

registri 

haldamine 

21209 Komisjoni määrus (EÜ) nr 1200/2009, 30. november 2009, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

1166/2008, mis käsitleb põllumajanduslike majapidamiste 

struktuuriuuringuid ja põllumajanduslike tootmismeetodite uuringut, 

loomühikute koefitsientide ja karakteristikute määratluste osas;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1166/2008, 19. 

november 2008, mis käsitleb põllumajanduslike majapidamiste 

struktuuriuuringuid ja põllumajanduslike tootmismeetodite uuringut 

ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 

571/88;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1165/2008, 19. 

november 2008, elusloomade ja liha statistika kohta ning millega 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 93/23/EMÜ, 93/24/EMÜ 

ja 93/25/EMÜ (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/220, 3. veebruar 2015, milles 

sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1217/2009 (millega luuakse 

Euroopa Liidu põllumajanduslike majapidamiste tulusid ja 

majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumise võrk) 

rakenduseeskirjad;  

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1198/2014, 1. august 2014, 

millega täiendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1217/2009, millega 

luuakse Euroopa Liidu põllumajanduslike majapidamiste tulusid ja 

majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumise võrk;  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 543/2009, 18. juuni 

2009, põllumajanduskultuuride statistika kohta ja millega 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 837/90 ja 

(EMÜ) nr 959/93 (EMPs kohaldatav tekst)  

144. Isikute 

statistiline 

register 

30011 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 763/2008, 9. juuli 

2008, rahva ja eluruumide loenduste kohta;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1201/2009, 30. november 2009, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) 

nr 763/2008, rahva ja eluruumide loenduste kohta seoses andmete 

ning nende jaotuste tehniliste spetsifikatsioonidega  

 6. TSÜKLILINE STATISTIKA 

  6.1. Majandus 
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145. Jaekaubandus-

ettevõtted 

20312 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 295/2008, 11. märts 

2008, ettevõtluse struktuurstatistika kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs 

kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EL) nr 446/2014, 2. mai 2014, millega muudetakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 295/2008 ettevõtluse 

struktuurstatistika kohta ning komisjoni määrusi (EÜ) nr 251/2009 ja 

(EL) nr 275/2010 ettevõtluse struktuurstatistika jaoks koostatavate 

andmesarjade ja selle kvaliteedi hindamise kriteeriumide osas (EMPs 

kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 251/2009, 11. märts 2009, millega 

rakendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 

(EÜ) nr 295/2008 seoses struktuurilise ettevõtlusstatistika jaoks 

koostatavate andmesarjadega ning tegevusaladel põhineva toodete 

statistilise klassifikaatori (CPA) läbivaatamisest tulenevate 

kohandustega;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 250/2009, 11. märts 2009, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 

295/2008 seoses NACE Rev.1.1 ja NACE Rev.2 klassifikaatori 

näitajate määratluste, andmete edastamise tehnilise vormingu, 

topeltaruandluse nõuetega ja ettevõtluse struktuurstatistika suhtes 

lubatavate eranditega (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 439/2014, 29. aprill 2014, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 250/2009, millega rakendatakse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 295/2008 ettevõtluse 

struktuurstatistika kohta seoses näitajate määratluste ja andmete 

edastamise tehnilise vorminguga (EMPs kohaldatav tekst)  

146. Töötasu 

struktuur 

21102 Nõukogu määrus (EÜ) nr 530/1999, 9. märts 1999, töötasude ja 

tööjõukulude struktuurilise statistika kohta;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1916/2000, 8. september 2000, millega 

nähakse ette nõukogu määruse (EÜ) nr 530/1999 (töötasude ja 

tööjõukulude struktuurilise statistika kohta) rakendamine seoses 

töötasu struktuuri käsitleva informatsiooni määratlemise ja 

edastamisega;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 698/2006, 5. mai 2006, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 530/1999 seoses tööjõukulude 

ja töötasude struktuurilise statistika kvaliteedi hindamisega;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1738/2005, 21. oktoober 2005, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 1916/2000 seoses töötasu struktuuri 

käsitleva informatsiooni määratlemise ja edastamisega  

147. Tööandja 

kulutused 

töötajatele 

21103 Komisjoni määrus (EÜ) nr 1726/1999, 27. juuli 1999, millega nähakse 

ette sätted nõukogu määruse (EÜ) nr 530/1999 (töötasude ja 

tööjõukulude struktuurilise statistika kohta) rakendamiseks seoses 

tööjõukulusid käsitleva informatsiooni määratlemise ja edastamisega;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 698/2006, 5. mai 2006, millega 

rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 530/1999 seoses tööjõukulude 

ja töötasude struktuurilise statistika kvaliteedi hindamisega;  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1737/2005, 21. oktoober 2005, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 1726/1999 tööjõukulusid käsitleva 

informatsiooni määratlemise ja edastamise osas;  

Nõukogu määrus (EÜ) nr 530/1999, 9. märts 1999, töötasude ja 

tööjõukulude struktuurilise statistika kohta  
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148. Põllumajan-

dusloendus 

21210 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1166/2008, 19. 

november 2008, mis käsitleb põllumajanduslike majapidamiste 

struktuuriuuringuid ja põllumajanduslike tootmismeetodite uuringut 

ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 

571/88  

149. Innovatsioon 21702 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1608/2003/EÜ, 22. juuli 

2003, teadust ja tehnoloogiat käsitleva ühenduse statistika koostamise 

ja arendamise kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1450/2004, 13. august 2004, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1608/2003/EÜ 

innovatsiooni käsitleva ühenduse statistika koostamise ja arendamise 

kohta;  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 995/2012, 26. oktoober 2012, 

millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu otsuse nr 1608/2003/EÜ (teadust ja tehnoloogiat käsitleva 

ühenduse statistika koostamise ja arendamise kohta) rakendamiseks  

  6.2. Sotsiaalelu 

150. Ajakasutuse  

uuring 

40101 Euroopa Liidu Statistikaamet (Eurostat) 

Eesmärk: Statistikatöö eesmärk on anda ülevaade Eesti elanike 

ajakasutuse jaotusest (isiklikud tegevused, produktiivne tegevus, 

kodutöödega seotud tegevused, vaba aeg). Tööst saab teavet 

kasutatava transpordivahendi liigi, selles viibimise aja ja asukoha 

kohta, samuti on see oluline andmeallikas leibkonnakeskse sidususe 

mõõtmisel ja koosoldud ajast ülevaate andmisel, soopõhise statistika 

valdkonnas (naiste ja meeste ebavõrdsus) ning laste heaolu ja 

elukvaliteedi mõõtmisel 

151. Leibkonna 

eelarve 

uuring 

40203 Eesmärk: Statistikatöö eesmärk on anda teavet leibkondade 

igapäevaste kulutuste ja tarbimise kohta. Uuring võimaldab teada 

saada, millised on Eesti leibkondade kulutused ja eelarve. Uuring 

võetakse tihti aluseks, et analüüsida tarbimiskulutusi ja jälgida 

eestimaalaste kulutuste trende 

152. Täiskasvanute 

koolitus 

(ettevõtted) 

40305 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1552/2005, 7. 

september 2005, ettevõtetes korraldatavat kutseõpet käsitleva 

statistika kohta (EMPs kohaldatav tekst);  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 452/2008, 23. aprill 

2008, milles käsitletakse statistika koostamist ja arendamist hariduse 

ja elukestva õppe valdkonnas (EMPs kohaldatav tekst)  

153. Täiskasvanute 

koolitus 

(füüsiline 

isik) 

40309 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 452/2008, 23. aprill 

2008, milles käsitletakse statistika koostamist ja arendamist hariduse 

ja elukestva õppe valdkonnas (EMPs kohaldatav tekst)  
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154. Kultuuris 

osalemise 

uuring 

40422 ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (UNESCO) 

Euroopa Komisjon 

Eesmärk: Statistikatöö eesmärk on anda teavet elanike kultuuris 

osalemise harjumuste, kultuuriharrastuste ning nendega seotud 

sotsiaalsete aspektide kohta 

155. Euroopa 

terviseuuring 

40610 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2008, 16. 

detsember 2008, rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust 

käsitleva ühenduse statistika kohta (EMPs kohaldatav tekst) 

156. Tööelu-

uuring 

40901 Eesmärk: Statistikatöö eesmärk on pakkuda ülevaadet töö- ja 

tööajakorralduse, töötervishoiu, töötasustamise, töötajate arendamise, 

kaasamise ja kollektiivse töösuhte kohta Eestis. Enamik meist veedab 

tööl olles üldjuhul üle poole oma elust, mistõttu on oluline uurida 

peale töö olemasolu ka sellega rahulolu, aitamaks kaasa tööelu 

kvaliteedi täiustamisele. Andmeid kasutatakse tööpoliitika analüüsiks 

– kuidas hindavad tööelu olukorda nii töötajad kui ka tööandjad. 

Andmete põhjal saab tuvastada näiteks töökeskkonna ja -ohutusega 

seotud probleeme, tööga rahulolematuse põhjuseid, mis on omakorda 

sisendiks lahenduste väljatöötamisele. Sotsiaalministeerium ja 

Siseministeerium kasutavad statistikatöö kaudu saadavat teavet 

olukorrast ülevaate andmisel strateegiliste raamdokumentide 

koostamisel, õigusaktide väljatöötamisel, mõjuanalüüsides ja 

operatiivjuhtimises ning Siseministeerium ka tööelukvaliteedi 

strateegilise mõõdikuna 

 


