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3. Baggrunden for revisionen af Dansk Branchekode
3.1 Økonomisk udvikling og ny teknologi
NACE Rev. 1
er ændret

Som tidligere nævnt er NACE rev. 1 blevet revideret og hedder pr. 1. januar 2003
NACE rev. 1.1. Derfor har DB93 undergået en tilsvarende revision, og pr. 1. januar
2003 er det DB03, der gælder som den danske branchenomenklatur.
Når NACE rev. 1 er blevet til NACE rev. 1.1 og ikke NACE rev. 2, er det et udtryk for,
at det i denne omgang snarere er opdateringer og justeringer, der er foretaget, end
det er en egentlig, gennemgribende revision. Der er således ikke sket ændringer i
branchenomenklaturens overordnede struktur. Derimod er der foretaget enkelte
aggregeringer og dannet et mindre antal nye brancher.

Nye aktiviteter og
produkter

Årsagen til, at man vælger at opdatere og revidere en branchenomenklatur er, at den
økonomiske udvikling og ny teknologi skaber nye aktiviteter og produkter, som får
større betydning end de eksisterende aktiviteter og produkter. For at statistikkerne
skal kunne afspejle virkeligheden, er det nødvendigt at ændre branchenomenklaturen, når virkeligheden ændrer sig.

Ressourcekrævende
proces

På den anden side er en vis kontinuitet nødvendig for at dataene kan sammenlignes
over tid. Enhver revision af branchenomenklaturen vil betyde brud i tidsserier. Samtidigt er implementeringen af en revideret branchenomenklatur meget ressourcekrævende. Et stort antal enheder skal omkodes, og ændringerne skal indarbejdes i statistikkerne. Derfor finder revisionerne af branchenomenklaturerne sted med forholdsvis store intervaller.

3.2 NACE-forordningen – det retlige grundlag
Råds- og
Kommissionsforordninger

NACE rev. 1 blev indført i medlemsstaterne i 1990 ved Rådsforordning nr. 3037/907.
Der blev foretaget en mindre opdatering i 1993 ved Kommissionens forordning nr.
761/938. Med Kommissionens forordning nr. 29/2002 er NACE rev. 1.1 gældende fra
1. januar 20039.
Udover selve branchenomenklaturen indeholder forordningen en række bestemmelser om nomenklaturens indførelse og anvendelse i medlemsstaterne. Bl.a. fremgår følgende af forordningen:
De statistikker, som er opdelt efter økonomiske aktiviteter, skal udarbejdes ud fra
NACE-nomenklaturen eller den nationale branchenomenklatur, der er afledt af NACE
Indholdet i NACE-nomenklaturen skal fortolkes ens i medlemsstaterne
For at medlemsstaterne kan opfylde nationale statistikbehov, får de mulighed for at
indføje yderligere underopdelinger af NACE-nomenklaturen i deres nationale branchenomenklaturer
De nationale branchenomenklaturer skal afspejle strukturen i NACE-nomenklaturen,
dvs. hovedafdelinger, grupper og undergrupper kan ikke ændres
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Hvert niveau skal kunne aggregeres nøjagtig til det umiddelbart højere niveau i NACE-nomenklaturen
Hvis der på et specifikt område er uoverensstemmelse mellem NACE-grupperingen og
en medlemsstats erhvervsstruktur, kan Kommissionen undtagelsesvist give tilladelse
til, at den nationale nomenklatur afviger fra NACE rev. 1.1. Det skal dog stadig være
muligt at aggregere den nationale gruppering til et højere niveau af NACE rev. 1.1.

