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„Statistikaameti 2014.–2018. aastal tehtavate statistikatööde loetelu“  
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Euroopa Liidu õigusaktid või muud andmevajadust kindlaks määravad alused, mille 
nõuetest Statistikaamet 2014.–2018. aastal statistikatööde tegemisel lähtub 
 
Jrk 
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 1. PÕHISTATISTIKA 

 1. 1. Keskkond 

1. Keskkonna-
trendid 

10001 Anda teavet olulisemate keskkonnaprobleemide ja 
inimtegevuse kohta, mis võib viia keskkonnaprobleemide 
tekkimisele või süvenemisele 

Keskkonnakaitse ja -järelevalve 

2. Keskkonna-
kaitsekulutuste  
arvepidamine 

10101 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) 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 691/2011, 
6. juuli 2011, Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise 
kohta 

Keskkonnaseisund 

3. Õhu ja vee 
seire 

10201 Anda ühiskonnale teavet õhu ja vee kvaliteedi, ilmastiku ning 
radioaktiivsuse kohta 

Loodusvarad ja nende kasutamine 

4. Veekasutus 10302 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, 
23. oktoober 2000, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika 
alane tegevusraamistik 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/56/EÜ, 
17. juuni 2008, millega kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv) 
Eurostati/OECD ühisküsimustiku „Keskkonnaseisund“ osa 
„Siseveekogud“ 
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5. Veekogude  
rikastamine 

10303 Ühine kalanduspoliitika (CFP) 
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 

6. Metsavaru 10304 Eurostati/OECD ühisküsimustiku „Keskkonnaseisund“ osa 
„Metsandus“ 

Surve keskkonnaseisundile 

7. Jäätmekäitlus 10401 Jäätmeseadus 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2150/2002, 
25. november 2002, jäätmestatistika kohta 

8. Kliimamuutust 
põhjustavate 
gaaside 
heitkogus ja 
sidumine 

10403 2007/589/EÜ: Komisjoni otsus, 18. juuli 2007, millega 
kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2003/87/EÜ kohaselt kasvuhoonegaaside heiteseire ja 
aruandluse suunised 
Eurostati/OECD ühisküsimustiku „Keskkonnaseisund“ osa 
„Õhuemissioonid“ 

9. Välisõhu 
saastamine 

10405 Eurostati/OECD ühisküsimustiku „Keskkonnaseisund“ osa 
„Õhuemissioonid“ 

10. Õhuemissioo-
nide 
arvepidamine 

10406 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 691/2011, 
6. juuli 2011, Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise 
kohta 

Põllumajanduskeskkonna näitajad 

11. Põllumajan-
duskeskkonna 
näitajad 

10501 Eurostati ja OECD keskkonna-põllumajandusnäitajate 
ühisküsimustik  

12. Taimekaitseva-
hendite 
kasutamine 

10502 Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1185/2009, 
25. november 2009, mis käsitleb pestitsiidide statistikat 

13. Taimekaitseva-
hendite 
turulelaskmine 

10503 Taimekaitseseadus 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1185/2009, 
25. november 2009, mis käsitleb pestitsiidide statistikat 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1107/2009, 
21. oktoober 2009, taimekaitsevahendite turulelaskmise ja 
nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta 

1. 2. Majandus 

Ehitus 

14. Ehitusettevõte-
te aasta 
majandusnäita-
jad 

20320 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96, 25. juuni 1996, ühenduses 
kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse 
arvepidamise süsteemi kohta 
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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Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 295/2008, 
11. märts 2008, ettevõtluse struktuurstatistika kohta 
(uuestisõnastamine) 
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 
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 

15. Ehitusettevõte-
te kvartali 
majandusnäita-
jad 

20101 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 

16. Eluruumide ja 
mitteeluhoone-
te  ehitus 

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 

17. Ehitusmahuin-
deksid 

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 

Energeetika 

18. Energia 
tarbimise ja 
tootmise 
kuuarvestus 

20205 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1099/2008, 
22. oktoober 2008, energiastatistika kohta 

19. Energia 
tarbimise ja 
tootmise 
aastaarvestus 

20206 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1099/2008, 
22. oktoober 2008, energiastatistika kohta 

Ettevõtete majandusnäitajad 

20. Ettevõtete 
aasta 
majandusnäita-
jad 

20300 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96, 25. juuni 1996, ühenduses 
kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse 
arvepidamise süsteemi kohta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 177/2008, 
20. veebruar 2008, millega luuakse statistika eesmärgil 
moodustatud ettevõtlusregistrite ühine raamistik ja 
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tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2186/93 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 295/2008, 
11. märts 2008, ettevõtluse struktuurstatistika kohta 
(uuestisõnastamine) 
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 
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 

21. Ettevõtete 
kvartali 
majandusnäita-
jad 

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 

22. Ettevõtete 
finantsnäitajad 

20318 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96, 25. juuni 1996, ühenduses 
kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse 
arvepidamise süsteemi kohta 

23. Välismaiste 
tütarettevõtete 
majandusnäita-
jad 

20319 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 716/2007, 
20. juuni 2007, välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust 
käsitleva ühenduse statistika kohta 
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 

Hinnad 

24. Ehitushinnain-
deks 

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 (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 
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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 
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 

25. Ekspordihinna-
indeks 

20403 Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) 
Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) 

26. 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 (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 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 656/2007, 14. juuni 2007, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 586/2001 kiirstatistikat käsitleva 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1165/98 rakendamise kohta tööstuse 
põhirühmade määratluse puhul 
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 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 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 
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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 

27. Põllumajan-
dussaaduste 
tootmise 
vahendite 
ostuhinnain-
deks 

20405 Põllumajandusministeerium 
Rahandusministeerium 
Saada sisendit statistikatööle 21207 „Põllumajanduse 
majanduslik arvepidamine“ 

28. Põllumajan-
dussaaduste 
tootjahinnain-
deks 

20406 Põllumajandusministeerium 
Rahandusministeerium 
Saada sisendit statistikatööle 21207 „Põllumajanduse 
majanduslik arvepidamine“ 

29. Tarbijahinna-
indeks 

20407 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2494/95, 23. oktoober 1995, 
tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta 
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 2214/96, 20. november 1996, 
tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta: THHI 
osaindeksite edastamine ja levitamine 
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 
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 
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 
miinimum-standardite 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 miinimum-standardite osas ja 
muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 2214/96 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1749/1999, 23. juuli 1999, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 2214/96, mis käsitleb 
tarbijahindade harmoneeritud indeksite osaindekseid 
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 
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indeksis 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 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 2602/2000, 17. november 2000, 
millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad tarbijahindade harmoneeritud 
indeksis hinnaalanduste käsitlemise miinimum-standardite 
kohta 
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 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 (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 
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 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 
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 (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 (EL) nr 93/2013, 1. veebruar 2013, millega 
kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) 
nr 2494/95 (tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta) 
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rakendamiseks seoses omaniku kasutuses olevate eluasemete 
hinnaindeksi loomisega 
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 

30. Tootjahinnain-
deks 

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 
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 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 656/2007, 14. juuni 2007, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 586/2001 kiirstatistikat käsitleva 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1165/98 rakendamise kohta tööstuse 
põhirühmade määratluse puhul 
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 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 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 596/2009, 
18. juuni 2009, millega kohandatakse teatavaid 
asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid 
õigusakte nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga 
regulatiivmenetluse osas 
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31. Elektrienergia 
ja  maagaasi 
hind 

20409 Nõukogu direktiiv, 29. juuni 1990, ühenduse menetluse kohta 
tööstuslikele lõpptarbijatele määratud gaasi- ja elektrihindade 
läbipaistvuse parandamiseks (90/377/EEC) 

32. 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 
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  

33. Eluaseme 
hinnaindeks 

20412 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 

34. Äriteenuste 
tootjahinnain-
deks 

20413 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 
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 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 
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 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 
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vaatlusperioodiga 
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 

35. Põllumajan-
dusmaa ostu-, 
müügi- ja 
rendihind 

20415 Põllumajandusministeerium 
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat) 

Infotehnoloogia ja side 

36. Info- ja 
kommunikatsi-
oonitehnoloo-
gia sektori 
aastaarvestus 

20503 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) 
Anda ülevaadet info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
sektori ettevõtete kohta Eesti ettevõtluses 

37. Info- ja 
kommunikatsi-
oonitehnoloo-
gia sektori 
kvartaliarves-
tus 

20504 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
Anda ülevaadet info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
sektori ettevõtete kaalu kohta Eesti ettevõtluses 

38. Infotehnoloo-
gia ettevõttes 

20505 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 808/2004, 
21. aprill 2004, infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika 
kohta 

39. Infotehnoloo-
gia leibkonnas 

20506 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 808/2004, 
21. aprill 2004, infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika 
kohta 

40. Side 20507 Eurostati küsimustik COINS Gentlemen's Agreement 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
Konkurentsiamet 

41. Sideteenused 20508 Eurostati küsimustik COINS Gentlemen's Agreement 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
Konkurentsiamet 

Kalandus 

42. Kalapüük 20701 Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3880/91, 17. detsember 1991, 
Atlandi ookeani kirdeosas kalastavate liikmesriikide 
nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta 
Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2018/93, 30. juuni 1993, Loode-
Atlandi piirkonnas kalastavate liikmesriikide saagi ja 
kalandustegevuse statistiliste andmete esitamise kohta 

43. 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 
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Kinnisvara 

44. Elamumajan-
dus 

20801 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
Keskkonnaministeerium  
Rahandusministeerium  
ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UN ECE) küsimustik 

45. Kinnisvarate-
hingud 

20803 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
Keskkonnaministeerium  
Rahandusministeerium  
Eesti Pank 
Anda teavet kinnisvara ostu-müügitehingute kohta 

46. Kinnisvaraette-
võtete aasta 
majandusnäita-
jad 

20322 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96, 25. juuni 1996, ühenduses 
kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse 
arvepidamise süsteemi kohta 
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 
(uuestisõnastamine) 
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 
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 

Majandusüksused 

47. Majandusük-
suste statistika 

20902 Nõukogu määrus (EMÜ) nr 696/93, 15. märts 1993, statistiliste 
üksuste kohta ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja 
analüüsimiseks 
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 
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 177/2008, 
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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 
(uuestisõnastamine) 

48. 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 
(uuestisõnastamine) 

49. 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 

50. Metsandus 21001 Eurostati/OECD ühisküsimustiku „Keskkonnaseisund“ osa 
„Metsandus“ 
Keskkonnaministeerium. Põllumajandusministeerium 

Palk ja tööjõukulu 

51. Palk 21101 Euroopa Parlamendi Ja Nõukogu määrus (EÜ) Nr 450/2003, 
27. veebruar 2003, tööjõukuluindeksi kohta 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1216/2003, 7. juuli 2003, millega 
rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) 
nr 450/2003 tööjõukuluindeksi kohta 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 224/2007, 1. märts 2007, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1216/2003 tööjõukuluindeksiga 
kaetava majandustegevuse osas 

52. Vabad 
ametikohad ja 
tööjõu 
liikumine 

21104 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 453/2008, 
23. aprill 2008, ühenduse vabade ametikohtade 
kvartalistatistika kohta 
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 
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otstarbekusuuringute määratlemise osas 

53. Tööjõukuluin-
deksid 

21106 Euroopa Parlamendi Ja Nõukogu määrus (EÜ) Nr 450/2003, 
27. veebruar 2003, tööjõukuluindeksi kohta 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1216/2003, 7. juuli 2003, millega 
rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) 
nr 450/2003 tööjõukuluindeksi kohta 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 224/2007, 1. märts 2007, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1216/2003 tööjõukuluindeksiga 
kaetava majandustegevuse osas 

54. Töötülid, 
streigid ja 
töösulud 

21107 Vabariigi Valitsus. Ministeeriumid 
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) 

Põllumajandus 

55. Põllumajan-
dus-,  
metsamajan-
dus- ja 
kalandusette-
võtete aasta 
majandusnäita-
jad 

20003 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 138/2004, 
5. detsember 2003, põllumajanduse arvepidamise kohta 
ühenduses 
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) 
lisa I 

56. Põllumajan-
dus-, 
metsamajan-
dus-  ja 
kalandusette-
võtete kvartali 
majandusnäita-
jad 

20004 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 

57. Põllumajan-
duskultuuride  
kasvupind 

21201 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 

58. Loomade  ja  
lindude  
kokkuost 

21202 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 
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59. Loomakasva-
tuse 
aastastatistika 

21203 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 

60. Loomakasva-
tuse 
kvartalistatisti-
ka 

21204 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 

61. Piima 
kokkuost ja 
kasutamine 

21206 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) 
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) 
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) 

62. Põllumajandu-
se majanduslik 
arvepidamine 

21207 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 138/2004, 
5. detsember 2003, põllumajanduse arvepidamise kohta 
ühenduses 
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) 
lisa I 
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63. Põllumajan-
dussaadused 

21211 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 138/2004, 
5. detsember 2003, põllumajanduse arvepidamise kohta 
ühenduses 
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) 
lisa I 

64. Saak 21212 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 

65. Põllumajan-
dussaaduste 
ressurss  ja 
kasutamine 

21213 Nõukogu määrus (EÜ) nr 1493/1999, 17. mai 1999, veinituru 
ühise korralduse kohta 
Nõukogu määrus (EÜ) nr 318/2006, 20. veebruar 2006, 
suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 436/2009, 26. mai 2009, millega 
kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu 
määrusele (EÜ) nr 479/2008 seoses istandusregistriga, 
kohustuslike deklaratsioonide esitamise ja turu jälgimiseks 
vajaliku teabe kogumisega, toodete veo saatedokumentidega 
ning veinisektoris peetavate registritega 

66. Taimekasvatus 21214 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 

67. Teravili 21215 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 138/2004, 
5. detsember 2003, põllumajanduse arvepidamise kohta 
ühenduses 

68. Piimatooted 21217 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) 
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) 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/107/EÜ, 
5. detsember 2003, millega muudetakse nõukogu direktiivi 
96/16/EÜ piima ja piimatoodete statistiliste vaatluste kohta 
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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) 

69. Põllumajan-
dusliku 
raamatupida-
mise 
andmebaasi 
valimiplaani 
koostamine ja 
valimi 
täiendamine 

21218 Nõukogu määrus (EÜ) nr 1217/2009, 30. november 2009, 
millega luuakse Euroopa Ühenduse põllumajanduslike 
majapidamiste tulusid ja majandustegevust käsitlevate 
raamatupidamisandmete kogumise võrk 
Komisjoni määrus (EL) nr 1291/2009, 18. detsember 2009, mis 
käsitleb aruandvate ettevõtete väljavalimist 
põllumajandusettevõtete tulude kindlaksmääramiseks 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1242/2008, 8. detsember 2008, 
millega kehtestatakse ühenduse põllumajandusettevõtete 
liigitus 

70. Mahepõlluma-
jandus 

21222 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 
Nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 834/2007 
mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks 
tunnistamise kohta 

Rahandus 

71. Finantsinstitut-
sioonide 
arvepidamine 

21301 Raamatupidamise seadus 
Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid (IAS; IFRS) 
Raamatupidamise Toimkonna juhendid 
Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96, 25. juuni 1996, ühenduses 
kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse 
arvepidamise süsteemi kohta 
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 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1112/2001, 6. juuni 2001, erandite 
kohta nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 58/97 sätetest seoses 
kindlustusteenuste statistikaga 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1667/2003, 1. september 2003, 
millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 58/97 
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seoses struktuurilise ettevõtlusstatistika suhtes lubatavate 
eranditega 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1668/2003, 1. september 2003, 
millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 58/97 
seoses struktuurilise ettevõtlusstatistika edastamise tehnilise 
vorminguga ja muudetakse komisjoni määrust (EÜ) 
nr 2702/98, mis käsitleb struktuurilise ettevõtlusstatistika 
edastamise tehnilist vormingut 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1669/2003, 1. september 2003, 
millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 58/97 
seoses struktuurilise ettevõtlusstatistika jaoks koostatavate 
andmesarjadega ja muudetakse komisjoni määrust (EÜ) 
nr 2701/98, mis käsitleb struktuurilise ettevõtlusstatistika jaoks 
koostatavaid andmesarju 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1670/2003, 1. september 2003, 
millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 58/97 
seoses struktuurilise ettevõtlusstatistika tunnuste määratlustega 
ja muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 2700/98 
struktuurilises ettevõtlusstatistikas kasutatavate tunnuste 
määratluste kohta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 716/2007, 
20. juuni 2007, välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust 
käsitleva ühenduse statistika kohta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 295/2008, 
11. märts 2008, ettevõtluse struktuurstatistika kohta 
(uuestisõnastamine) 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 97/2009, 2. veebruar 2009, millega 
rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) 
nr 295/2008 (ettevõtluse struktuurstatistika kohta) paindliku 
mooduli kasutamise osas 

72. Kindlustus 21302 Raamatupidamise seadus 
Kindlustustegevuse seadus 
Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid (IAS; IFRS) 
Raamatupidamise Toimkonna juhendid 
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 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1112/2001, 6. juuni 2001, erandite 
kohta nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 58/97 sätetest seoses 
kindlustusteenuste statistikaga 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1667/2003, 1. september 2003, 
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millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 58/97 
seoses struktuurilise ettevõtlusstatistika suhtes lubatavate 
eranditega 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1668/2003, 1. september 2003, 
millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 58/97 
seoses struktuurilise ettevõtlusstatistika edastamise tehnilise 
vorminguga ja muudetakse komisjoni määrust (EÜ) 
nr 2702/98, mis käsitleb struktuurilise ettevõtlusstatistika 
edastamise tehnilist vormingut 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1669/2003, 1. september 2003, 
millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 58/97 
seoses struktuurilise ettevõtlusstatistika jaoks koostatavate 
andmesarjadega ja muudetakse komisjoni määrust (EÜ) 
nr 2701/98, mis käsitleb struktuurilise ettevõtlusstatistika jaoks 
koostatavaid andmesarju 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1670/2003, 1. september 2003, 
millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 58/97 
seoses struktuurilise ettevõtlusstatistika tunnuste määratlustega 
ja muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 2700/98 
struktuurilises ettevõtlusstatistikas kasutatavate tunnuste 
määratluste kohta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 716/2007, 
20. juuni 2007, välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust 
käsitleva ühenduse statistika kohta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 295/2008, 
11. märts 2008, ettevõtluse struktuurstatistika kohta 
(uuestisõnastamine) 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 97/2009, 2. veebruar 2009, millega 
rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) 
nr 295/2008 (ettevõtluse struktuurstatistika kohta) paindliku 
mooduli kasutamise osas 
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 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 2056/2002, 
5. november 2002, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, 
Euratom) nr 58/97 struktuurilise ettevõtlusstatistika kohta 

73. Valitsemissek-
tori  rahandus 

21303 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96, 25. juuni 1996, ühenduses 
kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse 
arvepidamise süsteemi kohta 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 264/2000, 3. veebruar 2000, 
nõukogu määruse (EÜ) nr 2223/96 rakendamise kohta seoses 
avaliku sektori lühiajalise rahandusstatistikaga 
Nõukogu määrus (EÜ) nr 475/2000, 28. veebruar 2000, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 3605/93 Euroopa Ühenduse 



 
 
Jrk 
nr 

Statistikatöö 
nimetus 

Statis-
tikatöö 
kood 

Õiguslik alus või avalikku huvi esindav asutus või statistikatöö 
eesmärk 

 

19 

asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetlust käsitleva protokolli kohaldamise kohta 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1500/2000, 10. juuli 2000, millega 
rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 
valitsemissektori kulude ja tulude suhtes 
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 
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 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2558/2001, 
3. detsember 2001, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) 
nr 2223/96 seoses vahetuslepingute ja tähtpäevaintressiga 
lepingute kohaste arvelduste ümberliigitamisega 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 113/2002, 23. jaanuar 2002, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 seoses 
täpsustatud kuluklassifikaatoritega kuluartiklite lõikes 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 351/2002, 25. veebruar 2002, 
millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3605/93 seoses 
ESA 95le viitamisega 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1221/2002, 
10. juuni 2002, valitsemissektori muude kontode kui 
rahastamiskontod kvartaliandmete kohta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 501/2004, 
10. märts 2004, valitsemissektori rahastamiskontode 
kvartaliandmete kohta 
Nõukogu määrus (EÜ) nr 1222/2004, 28. juuni 2004, 
kvartaalset valitsemissektori võlga käsitlevate andmete 
kogumise ja edastamise kohta 
Nõukogu määrus (EÜ) nr 3605/93, 22. november 1993, 
Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamise 
kohta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1161/2005, 
6. juuli 2005, muude kontode kui rahastamiskontode 
kvartaliandmete koostamise kohta institutsiooniliste sektorite 
kaupa 
Nõukogu määrus (EÜ) nr 2103/2005, 12. detsember 2005, 
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 3605/93 seoses 
statistiliste andmete kvaliteediga ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetluse raames 
Nõukogu määrus (EÜ) nr 479/2009, 25. mai 2009, Euroopa 
Ühenduse asutamislepingule lisatud ülemäärase 
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eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamise 
kohta (kodifitseeritud versioon) 
Nõukogu määrus (EL) nr 679/2010, 26. juuli 2010, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 479/2009 seoses 
statistikaandmete kvaliteediga ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetluse raames 

74. Investeerimis-
fondid 

21304 Raamatupidamise seadus 
Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid (IAS; IFRS) 
Raamatupidamise Toimkonna juhendid 
Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96, 25. juuni 1996, ühenduses 
kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse 
arvepidamise süsteemi kohta 
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 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1112/2001, 6. juuni 2001, erandite 
kohta nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 58/97 sätetest seoses 
kindlustusteenuste statistikaga 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1667/2003, 1. september 2003, 
millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 58/97 
seoses struktuurilise ettevõtlusstatistika suhtes lubatavate 
eranditega 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1668/2003, 1. september 2003, 
millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 58/97 
seoses struktuurilise ettevõtlusstatistika edastamise tehnilise 
vorminguga ja muudetakse komisjoni määrust (EÜ) 
nr 2702/98, mis käsitleb struktuurilise ettevõtlusstatistika 
edastamise tehnilist vormingut 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1669/2003, 1. september 2003, 
millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 58/97 
seoses struktuurilise ettevõtlusstatistika jaoks koostatavate 
andmesarjadega ja muudetakse komisjoni määrust (EÜ) 
nr 2701/98, mis käsitleb struktuurilise ettevõtlusstatistika jaoks 
koostatavaid andmesarju 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1670/2003, 1. september 2003, 
millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 58/97 
seoses struktuurilise ettevõtlusstatistika tunnuste määratlustega 
ja muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 2700/98 
struktuurilises ettevõtlusstatistikas kasutatavate tunnuste 
määratluste kohta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 716/2007, 
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20. juuni 2007, välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust 
käsitleva ühenduse statistika kohta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 295/2008, 
11. märts 2008, ettevõtluse struktuurstatistika kohta 
(uuestisõnastamine) 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 97/2009, 2. veebruar 2009, millega 
rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) 
nr 295/2008 (ettevõtluse struktuurstatistika kohta) paindliku 
mooduli kasutamise osas 

Rahvamajanduse arvepidamine 

75. Rahvamajan-
duse 
aastaarvestus 

21401 Kavandatav Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
Liidus kasutatava rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise 
süsteemi kohta 
Määruse eelnõud ESA 2010 andmeedastusprogrammi kohta on 
ettevalmistamisel 
Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96, 25. juuni 1996, ühenduses 
kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse 
arvepidamise süsteemi kohta 
Nõukogu määrus (EÜ) nr 448/98, 16. veebruar 1998, millega 
täiendatakse ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2223/96 Euroopa 
rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi (ESA) 
raames kaudselt mõõdetavate finantsvahendusteenuste (FISIM) 
jaotamise osas 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1500/2000, 10. juuli 2000, millega 
rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 
valitsemissektori kulude ja tulude suhtes 
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 
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 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2558/2001, 
3. detsember 2001, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) 
nr 2223/96 seoses vahetuslepingute ja tähtpäevaintressiga 
lepingute kohaste arvelduste ümberliigitamisega 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 113/2002, 23. jaanuar 2002, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 seoses 
täpsustatud kuluklassifikaatoritega kuluartiklite lõikes 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1889/2002, 23. oktoober 2002, 
millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 448/98, millega 
täiendatakse ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2223/96 Euroopa 
rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi (ESA) 
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raames kaudselt mõõdetavate finantsvahendusteenuste (FISIM) 
jaotamise osas 
Komisjoni otsus, 17. detsember 2002, milles selgitatakse 
täpsemalt nõukogu määruse (EÜ) nr 2223/96 lisa A seoses 
hindade ja mahtude mõõtmise põhimõtetega rahvamajanduse 
arvepidamises (teatavaks tehtud numbri K(2002) 5054 all) 
(2002/990/EÜ) 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1392/2007, 
13. november 2007, millega muudetakse nõukogu määrust 
(EÜ) nr 2223/96 seoses rahvamajanduse arvepidamise andmete 
edastamisega 
Komisjoni määrus (EL) nr 715/2010, 10. august 2010, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 seoses 
kohandustega, mida tehakse majanduse tegevusalade statistilise 
klassifikaatori NACE Revision 2 ja tegevusaladel põhineva 
toodete statistilise klassifikaatori (CPA) läbivaatamise järel 
rahvamajanduse arvepidamise süsteemides 

76. Rahvamajan-
duse 
kvartaliarves-
tus 

21405 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96, 25. juuni 1996, ühenduses 
kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse 
arvepidamise süsteemi kohta 
Nõukogu määrus (EÜ) nr 448/98, 16. veebruar 1998, millega 
täiendatakse ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2223/96 Euroopa 
rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi (ESA) 
raames kaudselt mõõdetavate finantsvahendusteenuste (FISIM) 
jaotamise osas 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1500/2000, 10. juuli 2000, millega 
rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 
valitsemissektori kulude ja tulude suhtes 
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 
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 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2558/2001, 
3. detsember 2001, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) 
nr 2223/96 seoses vahetuslepingute ja tähtpäevaintressiga 
lepingute kohaste arvelduste ümberliigitamisega 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 113/2002, 23. jaanuar 2002, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 seoses 
täpsustatud kuluklassifikaatoritega kuluartiklite lõikes 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1889/2002, 23. oktoober 2002, 
millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 448/98, millega 
täiendatakse ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2223/96 Euroopa 
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rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi (ESA) 
raames kaudselt mõõdetavate finantsvahendusteenuste (FISIM) 
jaotamise osas 
Komisjoni otsus, 17. detsember 2002, milles selgitatakse 
täpsemalt nõukogu määruse (EÜ) nr 2223/96 lisa A seoses 
hindade ja mahtude mõõtmise põhimõtetega rahvamajanduse 
arvepidamises (teatavaks tehtud numbri K(2002) 5054 all) 
(2002/990/EÜ) 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1161/2005, 
6. juuli 2005, muude kontode kui rahastamiskontode 
kvartaliandmete koostamise kohta institutsiooniliste sektorite 
kaupa 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1392/2007, 
13. november 2007, millega muudetakse nõukogu määrust 
(EÜ) nr 2223/96 seoses rahvamajanduse arvepidamise andmete 
edastamisega 
Komisjoni määrus (EL) nr 715/2010, 10. august 2010, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 seoses 
kohandustega, mida tehakse majanduse tegevusalade statistilise 
klassifikaatori NACE Revision 2 ja tegevusaladel põhineva 
toodete statistilise klassifikaatori (CPA) läbivaatamise järel 
rahvamajanduse arvepidamise süsteemides 
Määruse eelnõud ESA 2010 andmeedastusprogrammi kohta on 
ettevalmistamisel 
Kavandatav Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
Liidus kasutatava rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise 
süsteemi kohta 

77. Turismi 
satelliitkonto 

21403 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96, 25. juuni 1996, ühenduses 
kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse 
arvepidamise süsteemi kohta 
Kavandatav Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
Liidus kasutatava rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise 
süsteemi kohta 
Määruse eelnõud ESA 2010 andmeedastusprogrammi kohta on 
ettevalmistamisel 

78. Rahvamajan-
duse 
arvepidamise 
abinäitajad 

21404 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96, 25. juuni 1996, ühenduses 
kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse 
arvepidamise süsteemi kohta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1392/2007, 
13. november 2007, millega muudetakse nõukogu määrust 
(EÜ) nr 2223/96 seoses rahvamajanduse arvepidamise andmete 
edastamisega 
Komisjoni määrus (EL) nr 715/2010, 10. august 2010, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 seoses 
kohandustega, mida tehakse majanduse tegevusalade statistilise 
klassifikaatori NACE Revision 2 ja tegevusaladel põhineva 
toodete statistilise klassifikaatori (CPA) läbivaatamise järel 
rahvamajanduse arvepidamise süsteemides 
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Määruse eelnõud ESA 2010 andmeedastusprogrammi kohta on 
ettevalmistamisel 
Kavandatav Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
Liidus kasutatava rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise 
süsteemi kohta 

79. Regionaalne 
sisemajanduse 
koguprodukt 

21406 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96, 25. juuni 1996, ühenduses 
kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse 
arvepidamise süsteemi kohta 
Nõukogu määrus (EÜ) nr 448/98, 16. veebruar 1998, millega 
täiendatakse ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2223/96 Euroopa 
rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi (ESA) 
raames kaudselt mõõdetavate finantsvahendusteenuste (FISIM) 
jaotamise osas 
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 
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 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 113/2002, 23. jaanuar 2002, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 seoses 
täpsustatud kuluklassifikaatoritega kuluartiklite lõikes 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1889/2002, 23. oktoober 2002, 
millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 448/98, millega 
täiendatakse ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2223/96 Euroopa 
rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi (ESA) 
raames kaudselt mõõdetavate finantsvahendusteenuste (FISIM) 
jaotamise osas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1392/2007, 
13. november 2007, millega muudetakse nõukogu määrust 
(EÜ) nr 2223/96 seoses rahvamajanduse arvepidamise andmete 
edastamisega 
Komisjoni määrus (EL) nr 715/2010, 10. august 2010, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 seoses 
kohandustega, mida tehakse majanduse tegevusalade statistilise 
klassifikaatori NACE Revision 2 ja tegevusaladel põhineva 
toodete statistilise klassifikaatori (CPA) läbivaatamise järel 
rahvamajanduse arvepidamise süsteemides 
Kavandatav Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
Liidus kasutatava rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise 
süsteemi kohta 
Määruse eelnõud ESA 2010 andmeedastusprogrammi kohta on 
ettevalmistamisel 
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80. Sektorikontod 21407 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96, 25. juuni 1996, ühenduses 
kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse 
arvepidamise süsteemi kohta 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1500/2000, 10. juuli 2000, millega 
rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 
valitsemissektori kulude ja tulude suhtes 
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 
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 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2558/2001, 
3. detsember 2001, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) 
nr 2223/96 seoses vahetuslepingute ja tähtpäevaintressiga 
lepingute kohaste arvelduste ümberliigitamisega 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 113/2002, 23. jaanuar 2002, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 seoses 
täpsustatud kuluklassifikaatoritega kuluartiklite lõikes 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1889/2002, 23. oktoober 2002, 
millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 448/98, millega 
täiendatakse ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2223/96 Euroopa 
rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi (ESA) 
raames kaudselt mõõdetavate finantsvahendusteenuste (FISIM) 
jaotamise osas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1392/2007, 
13. november 2007, millega muudetakse nõukogu määrust 
(EÜ) nr 2223/96 seoses rahvamajanduse arvepidamise andmete 
edastamisega 
Kavandatav Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
Liidus kasutatava rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise 
süsteemi kohta 
Määruse eelnõud ESA 2010 andmeedastusprogrammi kohta on 
ettevalmistamisel 

81. Pakkumise ja 
kasutamise 
tabelid 

21408 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96, 25. juuni 1996, ühenduses 
kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse 
arvepidamise süsteemi kohta 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1500/2000, 10. juuli 2000, millega 
rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 
valitsemissektori kulude ja tulude suhtes 
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 
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kohta ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 
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 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 359/2002, 
12. veebruar 2002, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) 
nr 2223/96 seoses ESA 95 kasutamisega käibemaksupõhistesse 
omavahenditesse liikmesriikide tehtavate osamaksete 
määramiseks 
Komisjoni otsus, 17. detsember 2002, milles selgitatakse 
täpsemalt nõukogu määruse (EÜ) nr 2223/96 lisa A seoses 
hindade ja mahtude mõõtmise põhimõtetega rahvamajanduse 
arvepidamises (teatavaks tehtud numbri K(2002) 5054 all) 
(2002/990/EÜ) 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1889/2002, 23. oktoober 2002, 
millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 448/98, millega 
täiendatakse ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2223/96 Euroopa 
rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi (ESA) 
raames kaudselt mõõdetavate finantsvahendusteenuste (FISIM) 
jaotamise osas 
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 (EÜ) nr 1392/2007, 
13. november 2007, millega muudetakse nõukogu määrust 
(EÜ) nr 2223/96 seoses rahvamajanduse arvepidamise andmete 
edastamisega 
Kavandatav Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
Liidus kasutatava rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise 
süsteemi kohta 
Määruse eelnõud ESA 2010 andmeedastusprogrammi kohta on 
ettevalmistamisel 

82. Kogurahvatulu 
ja kaalutud 
keskmise 
käibemaksu-
määra 
statistika EÜ 
eelarve 
omavahendite 
kohta 

21410 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96, 25. juuni 1996, ühenduses 
kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse 
arvepidamise süsteemi kohta 
Nõukogu kuues direktiiv 77/388, 17. mai 1977, kumuleeruvate 
käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas 
Nõukogu määrus (EMÜ, Euratom) nr 1553/89, 29. mai 1989, 
käibemaksust laekuvate omavahendite kogumise kindla ühtse 
korra kohta 
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, 
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liikmesriikide majandusterritooriumi määratluse kohta 
nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 
(rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades) 
kohaldamise eesmärgil 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1161/2005, 
6. juuli 2005, muude kontode kui rahastamiskontode 
kvartaliandmete koostamise kohta institutsiooniliste sektorite 
kaupa 
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 
2007/436/EÜ, Euratom: Nõukogu otsus, 7. juuni 2007, 
Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta 
Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 105/2009, 26. jaanuar 
2009, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) 
nr 1150/2000, millega rakendatakse ühenduste omavahendite 
süsteemi käsitlev otsus 2000/597/EÜ, Euratom 
Kavandatav Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
Liidus kasutatava rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise 
süsteemi kohta 
Määruse eelnõud ESA 2010 andmeedastusprogrammi kohta on 
ettevalmistamisel 

83. Kasumitaotlu-
seta 
institutsioonide 
arvestus 

20001 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96, 25. juuni 1996, ühenduses 
kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse 
arvepidamise süsteemi kohta 
Kavandatav Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
Liidus kasutatava rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise 
süsteemi kohta 

Sisekaubandus 

84. Kaubanduset-
tevõtete kuu 
majandusnäita-
jad 

21601 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 

85. Kaubanduset-
tevõtete 
kvartali 
majandusnäita-
jad 

21602 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 

86. Kaubanduset-
tevõtete aasta 
majandusnäita-
jad 

20321 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96, 25. juuni 1996, ühenduses 
kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse 
arvepidamise süsteemi kohta 
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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Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 295/2008, 
11. märts 2008, ettevõtluse struktuurstatistika kohta 
(uuestisõnastamine) 
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 
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 

87. Jaemüügi 
mahuindeksid 

21603 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 

Teadus. Tehnoloogia. Innovatsioon 

88. Teadus- ja 
arendustegevus 

21701 Komisjoni määrus (EÜ) nr 753/2004, 22. aprill 2004, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1608/2003/EÜ teaduse ja 
tehnoloogia statistika rakendamise kohta 

Teenindus 

89. Teenindusette-
võtete aasta 
majandusnäita-
jad 

20323 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96, 25. juuni 1996, ühenduses 
kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse 
arvepidamise süsteemi kohta 
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 
(uuestisõnastamine) 
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 
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 
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(CPA) läbivaatamisest tulenevate kohandustega 

90. Teenindusette-
võtete kvartali 
majandusnäita-
jad 

20005 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 

Transport 

91. Liiklusõnnetu-
sed teel 

22002 Nõukogu otsus, 30. november 1993, ühenduse liiklusõnnetuste 
andmebaasi loomise kohta (93/704/EÜ) 
UN ECE, ITF ja Eurostati transpordistatistika ühisküsimustik 
Gentlemen's Agreement 

92. Kaubavedu  
maanteedel 

22003 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 70/2012, 
18. jaanuar 2012, kaupade autovedu käsitlevate statistiliste 
aruannete 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 
UN ECE, ITF ja Eurostati transpordistatistika ühisküsimustik 
Gentlemen's Agreement 

93. Raudteetrans-
port 

22015 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 91/2003, 
16. detsember 2002, raudteeveo statistika 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  
UN ECE, ITF ja Eurostati transpordistatistika ühisküsimustik 
Gentlemen's Agreement 

94. Transpordiet-
tevõtete aasta 
majandusnäita-
jad 

20324 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96, 25. juuni 1996, ühenduses 
kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse 
arvepidamise süsteemi kohta 
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 
(uuestisõnastamine) 
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 
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tehnilise vormingu, topeltaruandluse nõuetega ja ettevõtluse 
struktuurstatistika suhtes lubatavate eranditega 
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 

95. Transpordiet-
tevõtete 
kvartali 
majandusnäita-
jad 

22019 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 
UN ECE, ITF ja Eurostati transpordistatistika ühisküsimustik 
Gentlemen's Agreement 

96. Liiklusõnnetu-
sed  (õhu-, 
raudtee- ja 
meretransport) 

22025 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 91/2003, 
16. detsember 2002, raudteeveo statistika kohta 
UN ECE, ITF ja Eurostati transpordistatistika ühisküsimustik 
Gentlemen's Agreement 

97. Transpordita-
ristu 

22026 UN ECE, ITF ja Eurostati transpordistatistika ühisküsimustik 
Gentlemen's Agreement 

98. Registreeritud 
liiklusvahendid 

22027 UN ECE, ITF ja Eurostati transpordistatistika ühisküsimustik 
Gentlemen's Agreement 

99. Esmaselt 
registreeritud 
sõidukid 

22028 UN ECE, ITF ja Eurostati transpordistatistika ühisküsimustik 
Gentlemen's Agreement 

100. Transpordi 
üldandmed 

22029 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 91/2003, 
16. detsember 2002, raudteeveo statistika kohta 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 332/2007, 27. märts 2007, 
raudteeveo statistiliste andmete edastamise tehnilise korra 
kohta 

101. Sõitjatevedu 
maanteedel 

22030 UN ECE, ITF ja Eurostati transpordistatistika ühisküsimustik 
Gentlemen's Agreement 

102. Veetransport 22031 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 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/42/EÜ, 6. mai 
2009, kaupade ja reisijate merevedu käsitlevate statistiliste 
aruannete kohta (uuesti sõnastatud) 
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 
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muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2009/42/EÜ kaupade ja reisijate merevedu käsitlevate 
statistiliste aruannete kohta 

103. 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 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 
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 
UN ECE, ITF ja Eurostati transpordistatistika ühisküsimustik 
Gentlemen's Agreement 

Turism ja majutus 

104. Majutus 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 

105. Piiriületused 22102 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
Eesti Pank  
EAS Turismiarenduskeskus  
Anda teavet Schengeni viisaruumi välispiiri ületanud isikute 
arvu kohta Eestisse saabumisel 

106. Turismi ja 
majutuse 
ettevõtete aasta 
majandusnäita-
jad 

20325 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96, 25. juuni 1996, ühenduses 
kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse 
arvepidamise süsteemi kohta 
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 
(uuestisõnastamine) 
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 
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 
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(CPA) läbivaatamisest tulenevate kohandustega 

107. Turismi ja 
majutuse 
ettevõtete 
kvartali 
majandusnäita-
jad 

22106 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 

108. 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 

Tööstus 

109. Tööstusettevõ-
tete aasta 
majandusnäita-
jad 

20326 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96, 25. juuni 1996, ühenduses 
kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse 
arvepidamise süsteemi kohta 
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 
(uuestisõnastamine) 
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 
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 

110. Tööstusette-
võtete kvartali 
majandusnäita-
jad 

20006 Eesti Pank 
Tallinna Tehnikaülikool 
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) 
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) 
Annab ülevaate tööstusettevõtete tootlikkuse näitajatest 
tööstustoodangu alusel 

111. Tööstustoo-
dangu indeksid 

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 
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112. Tööstustooted 22203 Nõukogu määrus (EMÜ) Nr 3924/91, 19. detsember 1991, 
ühenduse tööstustoodangu statistilise vaatluse sisseseadmise 
kohta 
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) 
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) 
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 määrus (EÜ) nr 912/2004, 29. aprill 2004, millega 
rakendatakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3924/91 ühenduse 
tööstustoodangu statistilise vaatluse sisseseadmise 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) 

Väliskaubandus 

113. Väliskauban-
dus 

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 
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 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 222/2009, 
11. märts 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 638/2004 
liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika 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 (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 92/2010, 2. veebruar 2010, millega 
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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 
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 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 

 1. 3. Rahvastik 

Rahvastikunäitajad ja koosseis 

114. Rahvastik 30101 Eelnõu: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
rahvastikustatistika kohta 
Eurostat-UNSD-Council of Europe-UNECE demograafia 
küsimustik Gentlemen's Agreement 

Rahvastikusündmused 

115. Rahvastiku-
sündmused. 
Abielud 

30201 Eelnõu: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
rahvastikustatistika kohta 
Eurostat-UNSD-Council of Europe-UNECE demograafia 
küsimustik Gentlemen's Agreement 

116. Rahvastiku-
sündmused. 
Abielulahutu-
sed 

30202 Eelnõu: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
rahvastikustatistika kohta 
Eurostat-UNSD-Council of Europe-UNECE demograafia 
küsimustik Gentlemen's Agreement 

117. Rahvastiku- 
sündmused. 
Abordid 

30203 Eurostat-UNSD-Council of Europe-UNECE demograafia 
küsimustik Gentlemen's Agreement 

118. Rahvastiku-
sündmused. 
Ränne 

30204 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 määrus (EL) nr 351/2010, 23. aprill 2010, millega 
rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) 
nr 862/2007 (mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise 
kaitse statistikat) sünniriigi rühmade, eelmise või järgmise 
alalise elukohariigi rühmade ja kodakondsuse rühmade 
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kategooriate määratlemise osas 
United Nations Recommendations on Statistics of International 
Migration, 1998 
Eurostat-UNSD-Council of Europe-UNECE demograafia 
küsimustik Gentlemen's Agreement 

119. Rahvastiku-
sündmused. 
Surmajuhtu-
mid ja 
-põhjused 

30205 Eurostat-UNSD-Council of Europe-UNECE demograafia 
küsimustik Gentlemen's Agreement 
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 

120. Rahvastiku-
sündmused. 
Sünnid 

30206 Eelnõu: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
rahvastikustatistika kohta 
Eurostat-UNSD-Council of Europe-UNECE demograafia 
küsimustik Gentlemen's Agreement 

 1. 4. Sotsiaalelu 

121. Sotsiaaluuring 40003 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003, 
16. juuni 2003, tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse 
statistika (EU-SILC) kohta 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1980/2003, 21. oktoober 2003, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 
(tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) 
kohta) rakendamise kohta seoses mõistete ja ajakohastatud 
mõistetega 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1981/2003, 21. oktoober 2003, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 
(tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) 
kohta) rakendamise kohta seoses välitöö aspektidega ja 
arvestamise menetlustega 
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 (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 
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 
Nõukogu määrus (EÜ) nr 362/2008, 14. aprill 2008, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja 
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elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) 
rakendamise kohta seoses materiaalset puudust käsitlevate 
teiseste sihtmuutujate 2009. aasta loeteluga 
Komisjoni määrus (EL) nr 62/2012, 24. jaanuar 2012, millega 
rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) 
nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika 
(EU-SILC) kohta) seoses heaolu käsitleva teiseste 
sihtmuutujate 2013. aasta loeteluga 
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 

122. Vanemaealiste 
toimetulek 

40009 Sotsiaalministeerium 
Anda ülevaade Eesti vanemaealiste sotsiaalsest tõrjutusest, 
elatustaseme säilitamisest, põlvkonnasisesest ja põlvkondade 
vahelisest solidaarsusest 

123. Heaolu 
mõõtmine 

40012 Sotsiaalministeerium 
Arendada heaolu mõõtmiseks rahvusvaheliselt harmoneeritud 
indikaatorid, mis võimaldavad Eestit võrrelda teiste 
liikmesriikidega ning riigisiseselt süvendatult hinnata 
elanikkonna heaolu muutumist ajas 

124. Materiaalne 
ilmajäetus 

40016 Sotsiaalministeerium 
Anda ülevaadet sotsiaalsest tõrjutusest ühiskonnas 

125. Absoluutne 
vaesus 

40017 Sotsiaalministeerium 
Anda ülevaadet Eesti elanike eluolust absoluutse vaesuse 
näitajate kaudu 

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 

Elujärg 

127. Turismi 
moodul-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 

128. Leibkonna 
elamistingimu-
sed 

40205 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003, 
16. juuni 2003, tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse 
statistika (EU-SILC) kohta 

Haridus 

129. Huvialaharidus 40304 Kultuuriministeerium 
Eesti Maaomavalitsuste Liit. Kohalikud omavalitsused 
Saada sisendit statistikatööle 21303 „Valitsemissektori 
rahandus“ 
ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon 
(UNESCO) 
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130. Hariduskulutu-
sed 

40308 Metoodika UOE (UNESCO-UIS/ OECD/ Eurostat) 
andmekogumise manuaalis 
Gentlemen's Agreement 

131. Tasemeharidus 40310 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 452/2008, 
23. aprill 2008, milles käsitletakse statistika koostamist ja 
arendamist hariduse ja elukestva õppe valdkonnas 

132. Edukus 
tööturul 

40312 Haridus- ja Teadusministeerium 
Anda teavet kutsekoolide ja kõrgkoolide lõpetanute edukusest 
tööturul. Edukust hinnatakse kuu keskmise töise sissetuleku ja 
sotsiaalse seisundi põhjal 

Kultuur 

133. Film 40402 Kultuuriministeerium  
Anda teavet filmide tootmise ning impordi ja levi kohta 
Saada sisendit statistikatööle 50201 „Säästva arengu näitajad 
(näidikulaud)“ 

134. Muuseum 40407 Kultuuriministeerium 
Anda teavet muuseumide kogude, külastajate, muuseumitöö, 
töötajate ja finantside kohta 
Saada sisendit statistikatöödele 20901 „Majandusüksuste 
statistilise registri haldamine“, 50101 „Eesti regionaalareng“ ja 
50201 „Säästva arengu näitajad (näidikulaud)“ 

135. Muusika 40408 Kultuuriministeerium riigieelarve koostamiseks ja 
kultuuripoliitika teostamiseks 
Anda teavet professionaalsete kontserdikorraldajate tegevuse 
kohta  

136. Rahvakultuur 40409 Kultuuriministeerium 
Eesti Maaomavalitsuste Liit. Kohalikud omavalitsused 
Anda teavet taidluskollektiivide ja huvialaringide töö ning 
rahvakultuuri valdkonnas tegutsevate füüsiliste ja juriidiliste 
isikute kohta 

137. Raamatukogud 40410 Kultuuriministeerium. Haridus- ja Teadusministeerium 
Anda teavet raamatukogude tegevuse kohta  
Saada sisendit statistikatöödele 50101 „Eesti regionaalareng“ ja 
50201 „Säästva arengu näitajad (näidikulaud)“ 

138. Ringhäälingu-
organisatsioo-
nid 

40411 Kultuuriministeerium 
Anda teavet raadio- ja telesaadete liikide ja mahu ning raadio- 
ja telesaadetega tegelevate ettevõtete majandusseisu kohta 
Saada sisendit statistikatööle 20901 „Majandusüksuste 
statistilise registri haldamine“ 

139. Sport 40412 Kultuuriministeerium 
Anda teavet spordiklubide tegevuse, personali ja majanduslike 
näitajate kohta spordialade kaupa 
Saada sisendit statistikatöödele 20901 „Majandusüksuste 
statistilise registri haldamine“ ja 50101 „Eesti regionaalareng“ 
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140. Teater 40414 Kultuuriministeerium 
Anda teavet teatrite lavastuste, etenduste, majandusseisu, 
külastajate arvu ja töötajate arvu kohta 
Saada sisendit statistikatööle 50201 „Säästva arengu näitajad 
(näidikulaud)“ 

141. Trükitoodang 40415 Kultuuriministeerium 
Anda teavet perioodikaväljaannete trükkimise kohta 
Saada sisendit statistikatööle 50101 „Eesti regionaalareng“ 

142. Loomemajan-
dus 

40416 Kultuuriministeerium 
Eesti Konjunktuuriinstituut. Eesti Tuleviku-uuringute Instituut  
Anda teavet Eesti loomemajanduse ettevõtete 
majandustegevuse kohta 

Sotsiaalne kaitse 

143. Sotsiaalteenu-
sed 

40501 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 458/2007, 
25. aprill 2007, Euroopa integreeritud sotsiaalkaitsestatistika 
süsteemi (ESSPROS) kohta 

144. Sotsiaalkind-
lustus 

40502 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 458/2007, 
25. aprill 2007, Euroopa integreeritud sotsiaalkaitsestatistika 
süsteemi (ESSPROS) kohta 

145. Sotsiaaltoetu-
sed 

40505 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 458/2007, 
25. aprill 2007, Euroopa integreeritud sotsiaalkaitsestatistika 
süsteemi (ESSPROS) kohta 

146. Sotsiaalse 
kaitse 
kulutuste 
arvepidamine 
(ESSPROS) 

40509 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 458/2007, 
25. aprill 2007, Euroopa integreeritud sotsiaalkaitsestatistika 
süsteemi (ESSPROS) kohta 
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 
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 

Tervis 

147. Registreeritud 
tööõnnetused 

40601 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2008, 
16. detsember 2008, rahvatervist ning töötervishoidu ja 
tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta 
Komisjoni määrus (EL) nr 349/2011, 11. aprill 2011, millega 
rakendatakse tööõnnetusi käsitleva statistikaga Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2008 rahvatervist 
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ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika 
kohta 

148. Taastusravi-
teenust osutav 
majutusasutus / 
sanatoorium 

40602 Sotsiaalministeerium 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
EAS Turismiarenduskeskus 
Tervise Arengu Instituut (TAI) – andmed tulude ja kulude 
kohta  
Anda teavet taastusraviga tegelevate sanatooriumide ja 
majutusasutuste ning neis taastusravil viibinud isikute kohta 

149. Tervishoid 40604 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2008, 
16. detsember 2008, rahvatervist ning töötervishoidu ja 
tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta 

150. Püsiva 
töövõimetuse 
ja puude 
ekspertiis 

40606 Sotsiaalministeerium 
Eesti Maaomavalitsuste Liit 
Tööinspektsioon  
Anda teavet elanikkonna terviseseisundi ja 
Sotsiaalkindlustusameti tehtud otsuste kohta 
Saada sisendit statistikatööle 50101 „Eesti regionaalareng“ 

151. Puudega 
inimeste 
integratsioon 

40611 Sotsiaalministeerium 
Anda teavet puudega inimeste sotsiaalse kaasatuse kohta 
Saada sisendit statistikatööle 50101 „Eesti regionaalareng“ 

152. Tervena elada 
jäänud aastad 

40612 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2008, 
16. detsember 2008, rahvatervist ning töötervishoidu ja 
tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta 

Tööturg 

153. Tööjõu-uuring 40701 Nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98, 9. märts 1998, tööjõu 
valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses 
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 
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 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 

Õigus ja turvalisus 

154. Õigussüsteem 40801 Justiitsministeerium. Siseministeerium. Riigiprokuratuur  
Eesti Maaomavalitsuste Liit 
Anda teavet kohtute, vanglate ja kohtualuste kohta ning 
vanglates viibivate ja kriminaalhooldusaluste isikute kohta 
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155. Kuritegevus 40802 Justiitsministeerium.  
Riigiprokuratuur. Politsei- ja Piirivalveamet  
Eesti Maaomavalitsuste Liit 
Anda teavet registreeritud kuritegude kohta liigiti ja kuriteo 
toimepannud isikute ning nende toimepandud enamlevinud 
kuriteoliikide kohta 
Saada sisendit statistikatöödele 50101 „Eesti regionaalareng“, 
50104 „Linnade uuring“ ja 50201 „Säästva arengu näitajad 
(näidikulaud)“ 

Tööelukvaliteet 

156. Tööpoliitika 
meetmed 

40903 Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat) 
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) 
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) 
Andmestiku peamisi kasutajaid on Euroopa tööhõivekomitee. 
Tööpoliitika meetmete andmestik on aluseks Europe 2020 
eesmärkide saavutamise mõõtmisel 

1. 5. Eri valdkondade statistika 

Regionaalne areng 

157. Eesti 
regionaalareng 

50101 Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium, Põllumajandusministeerium, 
Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium. 
Päästeamet, Maksu- ja Tolliamet, Maa-amet.  
Eesti Töötukassa, ehitisregister, Eesti Rahvusraamatukogu. 
Eesti Maaomavalitsuste Liit. Kohalikud omavalitsused 

Säästev areng 

158. Säästva arengu 
näitajad 
(näidikulaud) 

50201 Eesti Säästva Arengu Komisjon 
Riigikantselei strateegiabüroo 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
Eesti säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21“ 

 2. EBAREGULAARNE STATISTIKA 

 2. 2. Majandus 

Ettevõtete majandusnäitajad 

159. Jaekaubandus-
ettevõtete 
kaupluste arv 
ja pind 

20312  
Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96, 25. juuni 1996, ühenduses 
kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse 
arvepidamise süsteemi kohta 
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 
(uuestisõnastamine) 
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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 
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 

Palk ja tööjõukulu 

160. Töötasu (mees-  
ja naistöötajate 
tunnitasu) 

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 1738/2005, 21. oktoober 2005, 
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1916/2000 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 

161. Tööandja 
kulutused 
töötajatele 

21103 Nõukogu määrus (EÜ) nr 530/1999, 9. märts 1999, töötasude ja 
tööjõukulude struktuurilise statistika kohta 
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 1737/2005, 21. oktoober 2005, 
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1726/1999 tööjõukulusid 
käsitleva informatsiooni määratlemise ja edastamise osas 
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 

162. Palgalõhe 21108 Sotsiaalministeerium 
Anda teavet mees- ja naistöötajate tunnitasude erinevuse kohta 
aastatel, mil neid andmeid ei koguta töötasu struktuuri-
uuringuga (statistikatöö 21102) 
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Põllumajandus 

163. Põllumajandu-
se struktuuri-
uuring 

21208 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 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1242/2008, 8. detsember 2008, 
millega kehtestatakse ühenduse põllumajandusettevõtete 
liigitus 
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 

Rahvamajanduse arvepidamine 

164. Sisend-
väljundtabelid 

21409 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96, 25. juuni 1996, ühenduses 
kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse 
arvepidamise süsteemi kohta 
Kavandatav Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
Liidus kasutatava rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise 
süsteemi kohta 
Määruse eelnõud ESA 2010 andmeedastusprogrammi kohta on 
ettevalmistamisel 

Teadus. Tehnoloogia. Innovatsioon 

165. Innovatsioon 21702 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 

 2. 3. Rahvastik 

166. Rahva ja 
eluruumide 
loendus 

30001 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 

167. Rahvastiku-
prognoosid 
MicMac 
prognoosimu-
deli alusel 

30004 Sotsiaalministeerium. Haridus- ja Teadusministeerium 
Koostada rahvastikuprognoos toimepiirkondadele ja neljale 
omavalitsuse tüpoloogiaklassile 
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168. Rahvastiku- ja 
sotsiaaluurin-
gute andmete 
ümberarvutu-
sed 2000. ja 
2011. aasta 
rahvaloenduste 
andmete alusel 

30006 2000. aasta ja 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduste 
vahelise perioodi rahvastiku- ja sotsiaaluuringute näitajate 
korrigeerimine lähtudes 2011. a rahva ja eluruumide loenduse 
põhisest rahvaarvust 

169. Rahvaloendus-
te 
andmebaaside 
võrdlus 

30008 Tartu Ülikool 
Kohalikud omavalitsused 
Muuta 2011. ja 2000. aasta rahva ja eluruumide loenduse 
andmebaas isikutasandil võrreldavaks, et oleks võimalik teha 
isikutasandil uuringuid kahe loenduse andmete põhjal 

Rahvastikunäitajad ja koosseis 

170. Rahvastikusta-
tistika ja 
rahvaloenduste 
aegridade 
taastamine 

30102 Sotsiaalministeerium 
Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 
Eesti Demograafia Instituut 
Anda detailset teavet Eesti rahvastiku kohta pikemate 
aegridade kaudu, mis võimaldab teha kokkuvõtteid ning 
analüüsida Eesti demograafilise olukorra muutumist ajas 

 2. 4. Sotsiaalelu 

171. Sotisaaluurin-
gu moodul 
„Sotsiaalne 
osalemine“ 

40007 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003, 
16. juuni 2003, tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse 
statistika (EU-SILC) kohta 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1980/2003, 21. oktoober 2003, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 
(tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) 
kohta) rakendamise kohta seoses mõistete ja ajakohastatud 
mõistetega 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1981/2003, 21. oktoober 2003, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 
(tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) 
kohta) rakendamise kohta seoses välitöö aspektidega ja 
arvestamise menetlustega 
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 (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 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 28/2004, 5. jaanuar 2004, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja 
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elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) 
rakendamise kohta seoses kvaliteedi vahe- ja lõpparuande 
üksikasjalik sisuga 

172. Sotsiaaluurin-
gu moodul 
„Heaolu“ 

40015 Komisjoni määrus (EL) nr 62/2012, 24. jaanuar 2012 , millega 
rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) 
nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika 
(EU-SILC) kohta) seoses heaolu käsitleva teiseste 
sihtmuutujate 2013. aasta loeteluga 

173. Vanemaealiste 
tervis ja 
elamistingimu-
sed 

40018 Sotsiaalministeerium 
Anda teavet vanemaealiste (50+) tervise ja elamistingimuste 
kohta 

174. Sotsiaaluurin-
gu moodul 
„Materiaalne 
ilmajäetus“ 

40019 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 

Elujärg 

175. Leibkonna 
eelarve uuring 

40203 Sotsiaalministeerium  
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium  
Põllumajandusministeerium  
Rahandusministeerium 
Eesti Pank 
Tartu Ülikool 
Anda teavet Eestis elavate leibkondade kulutuste, tarbimise ja 
elamistingimuste kohta 
Saada sisendit statistikatöödele 20206 „Energia tarbimise ja 
tootmise aastaarvestus“, 21401 „Rahvamajanduse 
aastaarvestus“, 21403 „Turismi satelliitkonto“, 21405 
„Rahvamajanduse kvartaliarvestus“, 21407 „Sektorikontod“, 
22107 „Eesti elanike reisimine“, 40204 „Tarbimiskulutuste 
prognoos“, 40205 „Leibkonna elamistingimused“, 40416 
„Loomemajandus“, 40611 „Puudega inimeste integratsioon“ ja 
50104 „Linnade uuring“ 

176. Tarbimiskulu-
tuste prognoos 

40204 Prognoosida leibkondade tarbimiskulutusi aastatel, mil ei toimu 
statistikatöö 40203 „Leibkonna eelarve uuring“ 

Haridus 

177. Täiskasvanute 
koolitus 
ettevõttes 

40305 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1552/2005, 
7. september 2005, ettevõtetes korraldatavat kutseõpet 
käsitleva statistika kohta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 452/2008, 
23. aprill 2008, milles käsitletakse statistika koostamist ja 
arendamist hariduse ja elukestva õppe valdkonnas 
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178. Täiskasvanute 
koolituse 
uuring isiku 
tasandil 

40309 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 452/2008, 
23. aprill 2008, milles käsitletakse statistika koostamist ja 
arendamist hariduse ja elukestva õppe valdkonnas 

Kultuur 

179. Kultuuris 
osalemine 

40422 Kultuuriministeerium 
ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon 
(UNESCO) 
Anda teavet elanike kultuuritarbimise ning kultuuriharrastuste 
ja vabatahtliku töö ja nende majanduslike kõrvalmõjude kohta 

Tervis 

180. Euroopa 
terviseuuring 

40610 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2008, 
16. detsember 2008, rahvatervist ning töötervishoidu ja 
tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta 

Tööturg 

181. Tööjõu-
uuringu 
moodul 
„Tööõnnetused 
ja tööga seotud 
tervisehäired“ 

40706 Nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98, 9. märts 1998, tööjõu 
valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses 
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 
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 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 

182. Tööjõu-
uuringu 
moodul 
„Immigrant-
rahvastik“ 

40707 Nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98, 9. märts 1998, tööjõu 
valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses 
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 
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 määrus (EL) nr 220/2010, 16. märts 2010, millega 
võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud 
tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 
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2013–2015 
183. Tööjõu-

uuringu 
moodul 
„Töötaja 
kohanemine ja 
töökorraldus“ 

40710 Nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98, 9. märts 1998, tööjõu 
valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses 
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 
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 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 

184. Tööjõu-
uuringu 
moodul 
„Noored 
tööturul“ 

40712 Nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98, 9. märts 1998, tööjõu 
valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses 
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 
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 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 

185. Tööjõu-
uuringu 
moodul 
„Ettevõtjad ja 
FIEd“ 

40713 Nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98, 9. märts 1998, tööjõu 
valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses 
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 
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 määrus (EL) nr 220/2010, 16. märts 2010, millega 
võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud 
tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 
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2013–2015 
186. Tööjõu-

uuringu 
moodul „Töö- 
ja pereelu 
kokkusobita-
mine“ 

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

Õigus ja turvalisus 

187. Euroopa 
turvalisuse 
uuring 

40804 Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat) 
Sotsiaalministeerium 
Anda teavet kuritegevuse kohta vastavalt Euroopa Nõukogu 
tellimusele 

Tööelukvaliteet 

188. Tööelu-uuring 40901 Sotsiaalministeerium 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
Anda teavet töösuhete, töökorralduse, töötingimuste, 
töökeskkonna ja töötervise kohta 

 2. 5. Eri valdkondade statistika 

Regionaalne areng 

189. Linnade uuring 50104 Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat) 
Siseministeerium linnaarengut suunavate regionaalpoliitiliste 
meetmete ja toetusskeemide kavandamiseks 
Anda teavet Euroopa linnade elukvaliteedi kohta toetamaks 
linnade arengule suunatud Euroopa Liidu (EL) poliitikat 

 3. ARENDUSTÖÖD 

 3. 1. Keskkond 

Keskkonnakaitse ja -järelevalve 

190. Keskkonna-
kaitseteenuseid 
ja -tooteid 
tootva sektori 
arvepidamine 

10106 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 691/2011, 
6. juuli 2011, Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise 
kohta 
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 3. 2. Majandus 

Rahvamajanduse arvepidamine 

191. ESA2010 
andmeedastus-
programmi 
juurutamine 

21412 Määruse eelnõud ESA 2010 andmeedastusprogrammi kohta on 
ettevalmistamisel 
Kavandatav Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
Liidus kasutatava rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise 
süsteemi kohta 

Väliskaubandus 

192. Teenuste 
väliskaubandus 

22304 Eesti Pank 
Uurida eksportööride/importööride väliskaubanduslikku 
tegevust koos nende osutatud teenustega mitteresidentidele 

193. Intrastati 
lihtsustamine 

22305 Lihtsustada väliskaubanduse kohta andmevahetust, vähendada 
andmete erinevusi liikmesriikide vahel ja parandada sellega 
andmete kvaliteeti ning vähendada ettevõtete aruandekoormust 

 3. 3. Rahvastik 

194. Rahva ja 
eluruumide 
registripõhine 
loendus 

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

 3. 4. Sotsiaalelu 

195. Integreeritud 
sotsiaaluurin-
gud 

40014 Luua vastavalt Eurostati sotsiaaluuringute arenduskavale 
integreeritud sotsiaaluuringute süsteem 

Kultuur 

196. Kultuuri 
satelliitarvepi-
damine 

40420 Määruse eelnõud ESA2010 andmeedastusprogrammi kohta on 
ettevalmistamisel 
Kavandatav Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
Liidus kasutatava rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise 
süsteemi kohta 

Tööelukvaliteet 

197. Eesti 
tööpoliitika 
näitajad 

40902 Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat) 
Eesti tööpoliitika indikaatorite vastavusse viimine Eurostati 
tööpoliitika meetmete metoodikaga 



 
 
Jrk 
nr 

Statistikatöö 
nimetus 

Statis-
tikatöö 
kood 

Õiguslik alus või avalikku huvi esindav asutus või statistikatöö 
eesmärk 

 

49 

 3. 5. Eri valdkondade statistika 

198. Sotsiaaluurin-
gute ja 
rahvastiku-
sündmuste 
varasemate 
aastate 
andmete 
andmeaita 
viimine 

50015 Luua andmeait, mis koondaks sotsiaaluuringute ja 
rahvastikusündmuste andmed erinevatest infosüsteemidest ühte 
andmestikku, et lihtsamalt ja kiiremalt saada vajalikku 
informatsiooni 

 4. STATISTILINE ANALÜÜS 

199. Põllumajandus 
arvudes 

21220 Põllumajandusministeerium 
Esitada põllumajanduse majandus- ja tootmisnäitajaid 
võrdluses varasemate aastatega 

200. Rahvastiku-
areng 

30007 Kajastada rahvastiku arengut ja püsimajäämise olulisi protsesse 
2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse ning 
rahvastikusündmuste registreerimise andmete alusel  

201. Rahvastiku 
ruutkaardi 
uuendamine 

30009 Ruumiandmete seadus (RAS) 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/2/EÜ, 14. märts 
2007, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete 
infrastruktuur (INSPIRE) 

202. Sotsiaaltrendid 40002 Sotsiaalministeerium 
Anda ülevaade Eesti elanikkonna elukvaliteedist 

203. Puudega 
inimeste 
heaolu ja 
sotsiaalne 
integratsioon 

40613 Sotsiaalministeerium 
Anda ülevaade puudega inimeste integratsioonist ühiskonnas 

204. Eesti statistika 
aastaraamat 

50003 Esitada aastastatistika põhjal kokkuvõtvalt keskkonna, 
rahvastiku, sotsiaalelu ja majanduse olulisemate valdkondade 
olukorda ja muutusi 

205. Eesti statistika 
kvartalikiri 

50004 Anda statistilist infot ühiskonnas olulistel ja päevakajalistel 
teemadel, esitades võimalikult värskeid andmeid, kuid samuti 
pikemaid aegridu, analüüse ja metoodika lühikäsitlusi, 
viimase viie aasta statistika põhinäitajate aegridu, Eesti ja 
teiste Euroopa Liidu riikide ning Eesti, Läti ja Leedu uuemaid 
võrdlusandmeid 

206. Eesti. Arve ja 
fakte 

50005 Anda olulisemate statistiliste näitajate põhjal lühiülevaade 
Eesti eluvaldkondadest 

207. Tööturu ja 
majanduse 
kogumik 

50016 Anda analüütiline ülevaade majanduse ja tööturu arengust 



 
 
Jrk 
nr 

Statistikatöö 
nimetus 

Statis-
tikatöö 
kood 

Õiguslik alus või avalikku huvi esindav asutus või statistikatöö 
eesmärk 

 

50 

208. Piirkondlik 
portaal 

50102 Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium, Põllumajandusministeerium, 
Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium 
Päästeamet, Maksu- ja Tolliamet, Maa-amet 
Eesti Töötukassa  
Ehitisregister  
Eesti Rahvusraamatukogu  
Eesti Maaomavalitsuste Liit. Kohalikud omavalitsused 
Lihtsustada piirkondliku statistika toodete leidmist 
Statistikaameti kodulehel. Kuna Statistikaametil on statistika 
tootmisel Eestis juhtiv ja koordineeriv roll, siis on portaali 
pikaajalisem eesmärk koondada siia enamik Eestis tehtavaid 
piirkondliku statistika tooteid ning mõjutada aktiivselt 
koostööd piirkondliku statistika tootjate ja tarbijatega 

209. Eesti 
piirkondlik 
areng 

50103 Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium, Põllumajandusministeerium, 
Keskkonnaministeerium 
Eesti Maaomavalitsuste Liit. Kohalikud omavalitsused 
Anda teavet Eesti piirkondade arengu kohta 

210. Säästva arengu 
näitajad 

50203 Eesti säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21“ 
Eesti Säästva Arengu Komisjon, Riigikantselei strateegiabüroo 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
Anda teavet Eesti säästva arengu strateegias seatud eesmärkide 
suunas liikumise kohta 

 5. STATISTILINE REGISTER 

211. Majandusük-
suste 
statistilise 
registri 
haldamine 

20901 Nõukogu määrus (EMÜ) nr 696/93, 15. märts 1993, statistiliste 
üksuste kohta ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja 
analüüsimiseks 
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 
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 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 
(uuestisõnastamine) 
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212. Põllumajan-
duslike 
majapidamiste 
statistilise 
registri 
haldamine 

21209 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 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1242/2008, 8. detsember 2008, 
millega kehtestatakse ühenduse põllumajandusettevõtete 
liigitus 
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 
Komisjoni määrus (EL) nr 1291/2009, 18. detsember 2009, mis 
käsitleb aruandvate ettevõtete väljavalimist 
põllumajandusettevõtete tulude kindlaksmääramiseks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jürgen Ligi 
Rahandusminister 


