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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ EKΘΕΣΗ
Ο κανονισµός 1165/98 του Συµβουλίου περί βραχυπρόθεσµων στατιστικών παρέχει τη βάση
για τη συλλογή ενός φάσµατος µηνιαίων και τριµηνιαίων δεικτών που αφορούν την εξέλιξη
του οικονοµικού κύκλου για την οικονοµική και νοµισµατική πολιτική. Η δηµιουργία της
Νοµισµατικής Ένωσης κατέστησε επιτακτική την ανάγκη κατάρτισης παρόµοιων
στατιστικών. Ο κανονισµός για τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές αποτέλεσε συµβιβασµό
µεταξύ των υψηλότερων απαιτήσεων των υπευθύνων χάραξης οικονοµικής και νοµισµατικής
πολιτικής και των περιορισµένων µέσων και πόρων των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών
των κρατών µελών. Για το λόγο αυτό, λίγο καιρό µετά την έναρξη ισχύος του κανονισµού για
τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές, κατέστη προφανής η ανάγκη συνέχισης της προσπάθειας
βελτίωσης των βραχυπρόθεσµων στατιστικών µετά την πενταετή περίοδο εφαρµογής που
προβλεπόταν στον κανονισµό για τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές.
Σε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δηµοσιεύτηκε το 2000 σχετικά µε τις
απαιτήσεις σε γενικές οικονοµικές στατιστικές γινόταν σαφής αναφορά στην ανάγκη αυτή.
Από τότε η Eurostat δροµολόγησε κύκλο συζητήσεων µε τα κράτη µέλη µε θέµα το
περιεχόµενο ενός τροποποιητικού κανονισµού, λαµβανοµένης υπόψη της τήρησης των
προτεραιοτήτων των κρατών µελών σε θέµατα εφαρµογής του ισχύοντος κανονισµού.
Στο σχέδιο δράσης ONE, το φθινόπωρο του 2000, οι τιµές κατά την εισαγωγή και η διάκριση
της ευρωζώνης για τους βιοµηχανικούς δείκτες εξωτερικού αναφέρονταν ως στόχοι
προτεραιότητας για τη συµπλήρωση του κανονισµού για τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές.
Επιπλέον, οι εκθέσεις προόδου για το πρόγραµµα δράσης που ακολούθησαν ζητούσαν να
δοθεί µεγαλύτερη βαρύτητα στις στατιστικές στον τοµέα των υπηρεσιών.
Τέλος, οι εργασίες της ΕΣΠ οδήγησαν στην έκδοση µίας σειράς Κύριων Ευρωπαϊκών
Οικονοµικών ∆εικτών (ΚΕΟ∆) που όριζαν την επιθυµητή επικαιρότητα και τις προθεσµίες
εφαρµογής συµπεριλαµβανοµένων των δεικτών «τιµές κατά την εισαγωγή» και «τιµές
υπηρεσιών» που δεν καλύπτονταν από τον αρχικό κανονισµό για τις βραχυπρόθεσµες
στατιστικές. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τους ΚΕΟ∆.
Τα αιτήµατα του σχεδίου δράσης ONE και οι ΚΕΟ∆ ενσωµατώθηκαν στην πρόταση
τροποποίησης του κανονισµού για τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές που υποβλήθηκε στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιτεύχθηκε συµβιβασµός µε τα
κράτη µέλη όσον αφορά τους ακριβείς όρους µε εξαίρεση την Αυστρία που προέβαλε νοµικές
αντιρρήσεις επί της αρχής. Οι υποψήφιες για ένταξη χώρες και οι χώρες ΕΖΕΣ συµµετείχαν
ενεργά στις συζητήσεις για το σχέδιο τροποποιητικού κανονισµού. Όλες οι υποψήφιες για
ένταξη χώρες εκτός από την Ουγγαρία, που έθεσε προβλήµατα εξεύρεσης πόρων για την
εφαρµογή του, στηρίζουν το προτεινόµενο σχέδιο.
Το σχέδιο τροποποιητικού κανονισµού για τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές καλύπτει ένα
ευρύ φάσµα βελτιώσεων στον ισχύοντα κανονισµό για τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές. Τα
σηµαντικότερα σηµεία είναι:
–

Προσθήκη µεταβλητής για «τις τιµές κατά την εισαγωγή» µε επίπεδο λεπτοµέρειας
ανάλογο προς εκείνο της µεταβλητής «τιµών παραγωγού».

–

Η διάκριση της ευρωζώνης σε βιοµηχανικούς δείκτες για τις αγορές εξωτερικού
όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, τις νέες παραγγελίες, τις τιµές παραγωγού και τις
τιµές κατά την εισαγωγή. Το επίπεδο λεπτοµέρειας περιορίζεται στο διψήφιο επίπεδο
της NACE/CPA .
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–

Η προσθήκη δείκτη τιµών παραγωγού για ορισµένους ιδιαίτερα σηµαντικούς τοµείς
υπηρεσιών για τους οποίους οι δείκτες τιµών καταναλωτή δεν παρέχουν
ικανοποιητική εικόνα της εξέλιξης των τιµών. Στόχος είναι η διαµόρφωση ενός
δείκτη τιµών παραγωγού για τις υπηρεσίες που παρέχονται από επιχειρήσεις σε
άλλες επιχειρήσεις µε την ιδιότητα του πελάτη.

–

Η αλλαγή της περιόδου αναφοράς για την παραγωγή στον κατασκευαστικό τοµέα
από «τουλάχιστον τριµηνιαία» σε µηνιαία. Ο δείκτης αυτός παρέχει για πρώτη φορά
έναν αρκετά αντιπροσωπευτικό δείκτη για τον εξαιρετικά ασταθή κατασκευαστικό
τοµέα.

–

Η συντόµευση των προθεσµιών για µία σειρά δείκτες βραχυπρόθεσµων στατιστικών
που καλύπτονται και από τους Κύριους Ευρωπαϊκούς Οικονοµικούς ∆είκτες
(ΚΕΟ∆) ώστε να ανταποκρίνονται στους όρους επικαιρότητας που έχουν
συµφωνηθεί για τους ΚΕΟ∆.

–

Πολλές λεπτοµερείς λειτουργικές βελτιώσεις που προέρχονται από την πρακτική που
συνδέεται µε τη συλλογή στοιχείων και την επεξεργασία τους στο πλαίσιο του
ισχύοντος κανονισµού για τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές, όπως συνεκτικότερη
επεξεργασία των συγκεντρωτικών στοιχείων και διόρθωση των στοιχείων (αριθµός
εργασίµων ηµερών και εποχιακές διορθώσεις).

–

∆ιασάφηση του κατασκευαστικού κόστους και των τιµών στον κατασκευαστικό
τοµέα. Ο ισχύων κανονισµός για τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές αφορά, κυρίως, το
κατασκευαστικό κόστος αλλά επιτρέπει την χρησιµοποίηση τιµών παραγωγού για τα
κτίρια εν είδει εκτιµήσεων. Ο τροποποιητικός κανονισµός περιορίζει αυτή την
πρακτική σε µία µεταβατική περίοδο και προβλέπει την εκπόνηση µελέτης
σκοπιµότητας για την κατάρτιση δείκτη τιµών παράλληλα µε τον δείκτη
κατασκευαστικού κόστους.

Το σχέδιο τροποποιητικού κανονισµού υποστηρίζει ρητά τον καθορισµό µίας ευρωπαϊκής
προσέγγισης για διάφορους δείκτες π.χ έναν κοινό δείκτη τιµών κατά την εισαγωγή για την
ευρω-ζώνη. Ένα πιλοτικό σχέδιο για µία τέτοια προσέγγιση που εφαρµόζεται προς το παρόν
στα κράτη µέλη αφορά τον δείκτη κύκλου εργασιών για το λιανικό εµπόριο. Η µείωση του
µεγέθους του δείγµατος θα συµβάλει δραστικά στη µείωση των καθυστερήσεων για το δείκτη
λιανικού εµπορίου, από t+ 60 ηµέρες µετά την περίοδο αναφοράς σε t + 30 ηµέρες έως τα
τέλη του 2004. Ο δείκτης κύκλου εργασιών για το λιανικό εµπόριο αποτελεί ένδειξη της
ζήτησης των καταναλωτών. Ένα ευρωπαϊκό σύστηµα θα απαιτήσει διαφορετική µεθοδολογία
για κάθε δείκτη.
Tο σχέδιο τροποποιητικού κανονισµού προβλέπει µία σειρά µελετών σκοπιµότητας µε τη
ρητή δυνατότητα τροποποίησης του πίνακα µεταβλητών και των σχετικών όρων τους µέσω
µίας διαδικασίας επιτροπολογίας:
–

Μεταβλητή «εργασθείσες ώρες» για το λιανικό εµπόριο καθώς και για τις άλλες
υπηρεσίες·

–

Μεταβλητή «ακαθάριστοι µισθοί και ηµεροµίσθια» για το λιανικό εµπόριο και τις
λοιπές υπηρεσίες·

–

Μηνιαία περίοδος αναφοράς για τον κύκλο εργασιών σε άλλες υπηρεσίες.
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To σχέδιο τροποποιητικού κανονισµού περιλαµβάνει, επίσης, ορισµένες απλουστεύσεις όσον
αφορά τεχνικές λεπτοµέρειες. Οι απλουστεύσεις αυτές καθορίστηκαν σε στενή συνεργασία
µε την ΕΚΤ µε σκοπό τη µείωση του φόρτου εργασίας των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών
χωρίς να διακυβεύεται η αξία των βραχυπρόθεσµων στατιστικών. Συγκεκριµένα, εξετάστηκε
µε ιδιαίτερη προσοχή το ζήτηµα του µεγάλου αριθµού των µελλοντικών µικρών κρατών
µελών. Το σχέδιο κανονισµού προβαίνει σε σηµαντικές παραχωρήσεις όσον αφορά το
επίπεδο λεπτοµέρειας και την περίοδο αναφοράς ορισµένων δεικτών για εκείνα τα κράτη
µέλη των οποίων η προστιθέµενη αξία δεν υπερβαίνει το 1% της συνολικής προστιθέµενης
αξίας της ΕΕ.
Συµπερασµατικά, ο τροποποιητικός κανονισµός για τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές
αποτελεί σηµαντικό βήµα στην κατεύθυνση της επίτευξης ενός συστήµατος βραχυπρόθεσµων
στατιστικών που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οικονοµικής και νοµισµατικής
πολιτικής. Με το συµβιβασµό που επιχειρείται στο σχέδιο τροποποιητικού κανονισµού
αντιµετωπίζονται πολλές από τις ελλείψεις του ισχύοντος κανονισµού και ταυτόχρονα
παρέχεται στα κράτη µέλη επαρκής χρόνος για την υλοποίηση των αλλαγών. Επιπλέον, το
σχέδιο κανονισµού προβλέπει τη διεξαγωγή αναλύσεων για περαιτέρω µέτρα µε την
εφαρµογή της διαδικασίας επιτροπολογίας σε περίπτωση επιτυχούς έκβασής τους. Η διάταξη
αυτή αυξάνει την ευελιξία των βραχυπρόθεσµων στατιστικών προκειµένου να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οικονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής.
Ο προτεινόµενος κανονισµός υποβλήθηκε προς εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο.
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2003/0325 (COD)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
περί τροποποιήσεως του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συµβουλίου περί
βραχυπρόθεσµων στατιστικών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285 παράγραφος
1,
την πρόταση της Επιτροπής1,
Ύστερα από διαβουλεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σύµφωνα µε το άρθρο 105
παράγραφος 4 της συνθήκης2,
Ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 251 της συνθήκης,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 1165/98 της 19ης Μαΐου 1998 περί βραχυπρόθεσµων
στατιστικών3 προβλέπει τη θέσπιση κοινού βασικού πλαισίου για τη συλλογή, την
κατάρτιση, τη διαβίβαση και την αξιολόγηση κοινοτικών στατιστικών για τις
επιχειρήσεις µε σκοπό την ανάλυση του οικονοµικού κύκλου.

(2)

Η θέση σε εφαρµογή του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1165/98 µε τους κανονισµούς (ΕΚ)
αριθ 586/20014, (ΕΚ) αριθ. 588/20015 και (EΚ) αριθ. 606/20016, όσον αφορά,
αντιστοίχως, τον ορισµό των κύριων οµάδων βιοµηχανικών κλάδων (ΚΟΒΚ), τον
καθορισµό µεταβλητών και την παραχώρηση παρεκκλίσεων στα κράτη µέλη, οδήγησε
στη σώρευση πρακτικής εµπειρίας που επιτρέπει τον καθορισµό µέτρων για την
επίτευξη περαιτέρω βελτιώσεων στις βραχυπρόθεσµες στατιστικές

(3)

Tο Συµβούλιο Ecofin στο οικείο σχέδιο δράσης για τις στατιστικές απαιτήσεις της
ΟΝΕ και στις επακόλουθες ενδιάµεσες εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή του εν
λόγω σχεδίου δράσης, επεσήµανε πρόσθετες ουσιώδεις πτυχές για την βελτίωση των
στατιστικών που καλύπτονται από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1165/98.

1
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ΕΕ L 86 27.3.2001, σ.11
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(4)

Για τις ανάγκες της νοµισµατικής πολιτικής της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη βραχυπρόθεσµων στατιστικών όπως αναφέρεται στο
έγγραφό της «Στατιστικές απαιτήσεις της ΕΚΤ στον τοµέα των γενικών οικονοµικών
στατιστικών», συγκεκριµένα δε η Τράπεζα χρειάζεται επίκαιρα, αξιόπιστα και
πρόσφορα συγκεντρωτικά µεγέθη για την ευρωζώνη.

(5)

Η επιτροπή στατιστικού προγράµµατος που συστάθηκε µε την απόφαση 89/382/ΕΟΚ7
προσδιόρισε κύριους ευρωπαϊκούς οικονοµικούς δείκτες (ΚΕΟ∆) που υπερβαίνουν το
πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1165/98.

(6)

Για τους λόγους αυτούς, κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ)
1165/98 σε τοµείς που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τη νοµισµατική πολιτική και την
ανάλυση του οικονοµικού κύκλου.

(7)

Τα µέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό είναι σύµφωνα µε τη γνώµη
της επιτροπής στατιστικού προγράµµατος,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕK) αριθ. 1165/98 τροποποιείται ως εξής:
(1)

Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«δ) Συµµετοχή σε ευρωπαϊκά δειγµατοληπτικά συστήµατα που θα συντονίζονται
από την Eurostat µε σκοπό την παραγωγή ευρωπαϊκών εκτιµήσεων.
Στο παράρτηµα περιέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τα συστήµατα που
αναφέρονται στο στοιχείο δ). Η έγκριση και εφαρµογή τους διέπεται από τη
διαδικασία του άρθρου 18.
Ευρωπαϊκά δειγµατοληπτικά συστήµατα καθιερώνονται µόνο εφόσον τα εθνικά
δειγµατοληπτικά συστήµατα δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Η συµµετοχή
κράτους µέλους σε ευρωπαϊκό δειγµατοληπτικό σύστηµα συνεπάγεται την εκ µέρους
του υποχρέωση υποβολής της σχετικής µεταβλητής σύµφωνα µε το στόχο του
ευρωπαϊκού συστήµατος. Τα ευρωπαϊκά συστήµατα µπορούν να καθορίζουν το
επίπεδο λεπτοµέρειας και τις προθεσµίες για τη διαβίβαση των στοιχείων».

(2)

Τα παραρτήµατα Α έως ∆ τροποποιούνται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος
κανονισµού.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή του στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7

EE L 181 της 28.6.1989, σ. 47

6

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες,[…]

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΡΟΣ Α

ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1165/98 ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :
Πεδίο εφαρµογής

Το σηµείο α) («Πεδίο εφαρµογής») αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Το εν λόγω παράρτηµα εφαρµόζεται σε όλες τις δραστηριότητες που
απαριθµούνται στους τίτλους Γ έως Ε της NACE, ή, ενδεχοµένως, σε όλα τα
προϊόντα που απαριθµούνται στους τίτλους Γ έως Ε της CPA.»
Κατάλογος µεταβλητών
Το σηµείο γ) («Κατάλογος µεταβλητών») τροποποιείται ως εξής:
1) Στην παράγραφο 1 προστίθεται η ακόλουθη µεταβλητή:
Μεταβλητή

Όνοµα

340

Τιµές κατά την εισαγωγή

2)Στην παράγραφο 2 προστίθεται η ακόλουθη νέα πρόταση:
«2. Οι πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές παραγωγού για το εξωτερικό (αριθ. 312) και
τις τιµές κατά την εισαγωγή (αριθ. 340) µπορούν να συλλέγονται µε βάση τη
µοναδιαία αξία των προϊόντων που προέρχονται από το εξωτερικό εµπόριο ή άλλες
πηγές µόνον εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται σηµαντική υποβάθµιση της ποιότητάς
τους έναντι των ειδικών πληροφοριών για τις τιµές. Η Επιτροπή καθορίζει σύµφωνα
µε τη διαδικασία του άρθρου 18, τους όρους διασφάλισης της απαραίτητης
ποιότητας των στοιχείων.»
3) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«9. ∆εν απαιτείται η παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις τιµές παραγωγού και τις
τιµές κατά την εισαγωγή (αριθ. 310, 311, 312 και 340) για τις ακόλουθες οµάδες της
NACE ή της CPA: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3, 37.1, 37.2. Αυτή η απαρίθµηση
οµάδων µπορεί να τροποποιηθεί εντός τριών ετών από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του κανονισµού µε τη διαδικασία του άρθρου 18.»
4. Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 10:
«10. Η µεταβλητή για τις τιµές κατά την εισαγωγή υπολογίζεται µε βάση τα
προϊόντα CPA. Οι µονάδες οικονοµικής δραστηριότητας (ΜΟ∆) που
πραγµατοποιούν εισαγωγές µπορούν να ταξινοµούνται εκτός των δραστηριοτήτων
των τίτλων Γ έως Ε της NACE.»
Moρφή
Στο σηµείο (δ) («Moρφή»), οι παράγραφοι 1 έως 4 αντικαθίστανται από το
ακόλουθο κείµενο:
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«1. Όλες οι µεταβλητές πρέπει να διαβιβάζονται σε αδιόρθωτη µορφή, εάν αυτή
είναι διαθέσιµη.
2. 2. Eπιπλέον, η µεταβλητή «παραγωγή» (αριθ. 110) και η µεταβλητή «εργασθείσες
ώρες» (αριθ. 220) πρέπει να διαβιβάζονται σε µορφή διορθωµένη βάσει του αριθµού
των εργάσιµων ηµερών. Στην περίπτωση που και άλλες µεταβλητές επηρεάζονται
από τον αριθµό των εργασίµων ηµερών µπορούν να υποβάλλονται σε µορφή
διορθωµένη βάσει του αριθµού των εργάσιµων ηµερών. Η απαρίθµηση των
µεταβλητών που πρέπει να καταρτίζονται σε µορφή διορθωµένη βάσει του αριθµού
των εργάσιµων ηµερών µπορεί να τροποποιηθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 18.
3. Τα κράτη µέλη µπορούν, επιπλέον, να διαβιβάζουν τις µεταβλητές µε εποχιακή
διόρθωση, καθώς επίσης και υπό µορφή κυκλικών τάσεων. Η Επιτροπή (Eurostat)
µπορεί να παράγει εποχιακά διορθωµένες και κυκλοτασικές σειρές γι' αυτές τις
µεταβλητές, αλλά µόνον εάν δεν γίνεται διαβίβαση υπ' αυτές τις µορφές.
4. Οι µεταβλητές αριθ. 110, 310, 311, 312 και 340 πρέπει να διαβιβάζονται µε τη
µορφή δείκτη. Όλες οι άλλες µεταβλητές πρέπει να διαβιβάζονται είτε µε τη µορφή
δείκτη είτε µε τη µορφή απόλυτων αριθµών.»
Περίοδος αναφοράς
Στο σηµείο ε) («Περίοδος αναφοράς»), προστίθεται η ακόλουθη µεταβλητή:
Μεταβλητή

Περίοδος αναφοράς

340

µήνας

Επίπεδο λεπτοµέρειας
Το σηµείο στ) («Επίπεδο λεπτοµέρειας») τροποποιείται ως εξής:
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Όλες οι µεταβλητές, εκτός από τη µεταβλητή «τιµές κατά την εισαγωγή»
(αριθ. 340) πρέπει να διαβιβάζονται στον τίτλο ( 1 γράµµα), υπότιτλο (2 γράµµατα)
και τµήµα (2ψήφιο επίπεδο) της NACE. Η µεταβλητή 340 πρέπει να υποβάλλεται σε
επίπεδο τίτλου (1 γράµµα), υπότιτλου (2 γράµµατα) και τµήµατος (διψήφιο επίπεδο)
της CPA.»
«2. Επιπλέον, για τον τίτλο ∆ της NACE, ο δείκτης παραγωγής (αριθ. 110) και ο
δείκτης τιµών παραγωγού (αριθ. 310, 311, 312) πρέπει να διαβιβάζονται και στο
τριψήφιο και τετραψήφιο επίπεδο της NACE. Ο δείκτης τιµών κατά την εισαγωγή
(αριθ. 340) πρέπει να διαβιβάζεται στο τριψήφιο και τετραψήφιο επίπεδο της CPA.
Οι διαβιβαζόµενοι δείκτες παραγωγής και τιµών παραγωγού στο τριψήφιο και
τετραψήφιο επίπεδο πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 90% της συνολικής
προστιθέµενης αξίας κάθε κράτους µέλους για τα προϊόντα που υπάγονται στον
τίτλο ∆ της NACE σε ένα δεδοµένο έτος βάσης. Οι διαβιβαζόµενοι δείκτες τιµών
κατά την εισαγωγή στο τριψήφιο και τετραψήφιο επίπεδο πρέπει να
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 90% των συνολικών εισαγωγών κάθε κράτους
µέλους για τα προϊόντα που υπάγονται στον τίτλο ∆ της CPA σε ένα δεδοµένο έτος
βάσης. Τα κράτη µέλη των οποίων η συνολική προστιθέµενη αξία του τίτλου ∆ της
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NACE (ή οι εισαγωγές προϊόντων στον τίτλο ∆ της CPA) σε ένα δεδοµένο έτος
βάσης αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 4% του συνόλου της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας δεν χρειάζεται να διαβιβάζουν τις µεταβλητές στα εν λόγω επίπεδα
λεπτοµέρειας.»
2. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4. Επιπλέον, όλες οι µεταβλητές εκτός εκείνων του «κύκλου εργασιών» και των
«νέων παραγγελιών» (αριθ. 120, 121, 122, 130, 131, 132), πρέπει να διαβιβάζονται
για το σύνολο της βιοµηχανίας όπως ορίζεται στους τίτλους Γ έως Ε της NACE και
για τις κύριες οµάδες βιοµηχανικών κλάδων (ΚΟΒΚ) όπως ορίζεται στον κανονισµό
586/2001 της Επιτροπής.»
(3) Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 5 έως 10:
«5. Οι µεταβλητές του «κύκλου εργασιών» (αριθ. 120, 121, 122) πρέπει να
διαβιβάζονται για το σύνολο της βιοµηχανίας όπως ορίζεται στους τίτλους Γ και ∆
της NACE και για τις κύριες οµάδες βιοµηχανικών κλάδων εκτός από την κύρια
οµάδα βιοµηχανικού κλάδου που συνδέεται µε δραστηριότητες που αφορούν την
ενέργεια.
6. Οι µεταβλητές «νέες παραγγελίες» (αριθ. 130, 131, 132) πρέπει να διαβιβάζονται
για το σύνολο του µεταποιητικού κλάδου, τον τίτλο ∆ της NACE και για µια
περιορισµένη σειρά κύριων οµάδων βιοµηχανικών κλάδων που καλύπτουν τα
τµήµατα της NACE που καθορίζονται στην παράγραφο 8 του σηµείου γ)
(«κατάλογος µεταβλητών») του παρόντος παραρτήµατος.
7. Η µεταβλητή «τιµές κατά την εισαγωγή» (αριθ. 340) πρέπει να διαβιβάζεται για το
σύνολο των βιοµηχανικών προϊόντων, τους τίτλους Γ έως Ε της CPA και τις κύριες
οµάδες βιοµηχανικών κλάδων (ΚΟΒΚ) που ορίζονται σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ.586/2001 από τις οµάδες προϊόντων της CPA.
8. Για τη µεταβλητή «τιµές κατά την εισαγωγή» (αριθ. 340), η Επιτροπή ενδέχεται
να καθορίσει σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18 τους όρους εφαρµογής ενός
ευρωπαϊκού δειγµατοληπτικού συστήµατος, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο δ).
9. Οι µεταβλητές για τις «αγορές εξωτερικού» (αριθ. 122, 132 και 312) πρέπει να
διαβιβάζονται σύµφωνα µε τη διάκριση σε ευρωζώνη και χώρες εκτός ευρωζώνης. Η
διάκριση αυτή πρέπει να εφαρµόζεται για το σύνολο της βιοµηχανίας που
καθορίζεται ως τίτλοι Γ έως Ε της NACE και τις κύριες οµάδες βιοµηχανικών
κλάδων, τίτλος (1 γράµµα), υπότιτλος (2 γράµµατα) και τµήµα (διψήφιο επίπεδο)
της NACE. Για τη µεταβλητή 122 δεν απαιτούνται στοιχεία για τη NACE E.
Επιπλέον, η µεταβλητή «τιµές κατά την εισαγωγή» (αριθ. 340) πρέπει να
διαβιβάζεται σύµφωνα µε τη διάκριση σε ευρωζώνη και χώρες εκτός ευρωζώνης. Η
διάκριση αυτή πρέπει να εφαρµόζεται για το σύνολο της βιοµηχανίας που
καθορίζεται ως τίτλοι Γ έως Ε της CPA και τις κύριες οµάδες βιοµηχανικών κλάδων,
τίτλος (1 γράµµα), υπότιτλος (2 γράµµατα) και τµήµα (διψήφιο επίπεδο) της CPA.
Για τη διάκριση σε ευρωζώνη και χώρες εκτός ευρωζώνης η Επιτροπή ενδέχεται να
καθορίσει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18, τους όρους εφαρµογής ενός
ευρωπαϊκού δειγµατοληπτικού συστήµατος όπως ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο δ).
Το ευρωπαϊκό σύστηµα µπορεί να περιορίζει το πεδίο της µεταβλητής «τιµές κατά
την εισαγωγή» στην εισαγωγή προϊόντων από χώρες εκτός ευρωζώνης. Η διάκριση
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σε ευρωζώνη και χώρες εκτός ευρωζώνης για τις µεταβλητές 122, 132, 312 και 340
δεν πρέπει να γίνεται από τα κράτη µέλη που δεν έχουν εισαγάγει το ευρώ ως
επίσηµο νόµισµά τους.
10. Tα κράτη µέλη των οποίων η προστιθέµενη αξία στους τίτλους Γ, ∆ και Ε της
NACE σε ένα δεδοµένο έτος βάσης αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% του
συνόλου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας πρέπει να διαβιβάζουν στοιχεία µόνο για το
σύνολο της βιοµηχανίας, τις κύριες οµάδες βιοµηχανικών κλάδων και το επίπεδο
τίτλου της NACE ή το επίπεδο τίτλου της CPA.»
Προθεσµίες για τη διαβίβαση των στοιχείων
Το σηµείο ζ) («Προθεσµίες για τη διαβίβαση των στοιχείων») τροποποιείται ως
εξής:
(1) Στην παράγραφο 1, τροποποιούνται ή προστίθενται ορισµένες µεταβλητές ως
εξής:
Μεταβλητή

Προθεσµίες

110

1 µήνας και 10 ηµερολογιακές ηµέρες

(…)

(…)

210

2 µήνες

(…)

(…)

340

1 µήνας και 15 ηµερολογιακές ηµέρες

2. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Η προθεσµία µπορεί να παραταθεί έως 15 ηµερολογιακές ηµέρες για τα στοιχεία
σε επίπεδο οµάδας και τάξης της NACE ή σε επίπεδο οµάδας και τάξης της CPA.
Για τα κράτη µέλη των οποίων η προστιθέµενη αξία στους τίτλους Γ, ∆ και Ε της
NACE σε ένα δεδοµένο έτος βάσης αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 3% του
συνόλου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η προθεσµία µπορεί να παραταθεί έως
δεκαπέντε ηµερολογιακές ηµέρες όσον αφορά τα στοιχεία σχετικά µε το σύνολο της
βιοµηχανίας, τις κύριες οµάδας βιοµηχανικών κλάδων, το επίπεδο τίτλου και
τµήµατος της NACE, ή το επίπεδο τίτλου και τµήµατος της CPA.»
Πιλοτικές µελέτες
Στο σηµείο η) («Πιλοτικές µελέτες»), διαγράφονται τα σηµεία 2 και 3.
Πρώτη περίοδος αναφοράς
Στο σηµείο θ) («Πρώτη περίοδος αναφοράς»), προστίθενται οι ακόλουθες
παράγραφοι:
«Η πρώτη περίοδος αναφοράς για τη διαβίβαση της διάκρισης των µεταβλητών για
τις αγορές εξωτερικού σε ευρωζώνη και χώρες εκτός ευρωζώνης λήγει το αργότερο
τον Ιανουάριο του 2005»
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«Η πρώτη περίοδος αναφοράς για τη µεταβλητή 340 λήγει το αργότερο τον
Ιανουάριο του 2006 υπό την προϋπόθεση ότι δεν εφαρµόζεται έτος βάσης µετά το
2005.»
Μεταβατική περίοδος
Στο σηµείο ι) («Μεταβατική περίοδος»), προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«3. Για την µεταβλητή 340 και τη διάκριση σε ευρωζώνη και χώρες εκτός
ευρωζώνης για τις µεταβλητές 122, 132, 312 και 340 µπορεί να παραχωρηθεί,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18, µεταβατική περίοδος το αργότερο έως [η
προθεσµία θα οριστεί σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος
τροποποιητικού κανονισµού].
4. Γα την τροποποίηση των προθεσµιών διαβίβασης των στοιχείων για τη µεταβλητή
110 µπορεί να παραχωρηθεί µεταβατική περίοδος το αργότερο έως [η προθεσµία θα
οριστεί σε δύο έτη µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού
κανονισµού].
5. Για την αλλαγή των προθεσµιών για τη διαβίβαση των στοιχείων για τη
µεταβλητή 210 µπορεί να παραχωρηθεί µεταβατική περίοδος το αργότερο έως [η
προθεσµία θα οριστεί σε ένα έτος µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
τροποποιητικού κανονισµού]».
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ΜΕΡΟΣ Β

ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1165/98 ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :
Κατάλογος µεταβλητών
Το σηµείο γ) («Κατάλογος µεταβλητών») τροποποιείται ως εξής:
(1) Το σηµείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«5. Αντί των µεταβλητών «κατασκευαστικού κόστους» (αριθ. 320, 321 και 322)
µπορεί να διαβιβάζεται ως προσεγγιστική εκτίµηση η µεταβλητή «τιµές παραγωγού»
(αριθ. 310), αλλά µόνον εάν η πρώτη µεταβλητή δεν είναι διαθέσιµη. Η πρακτική
αυτή επιτρέπεται έως [η προθεσµία θα οριστεί σε πέντε έτη από την έναρξη ισχύος
του παρόντος τροποποιητικού κανονισµού]».
2. Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 6:
«6. Η Επιτροπή καθιερώνει σειρά µελετών που πρέπει να διεξαχθούν από τα κράτη
µέλη. Οι µελέτες αυτές πρέπει να διεξαχθούν µε γνώµονα τα οφέλη της συλλογής
των στοιχείων έναντι του κόστους συλλογής και της συνεπαγόµενης για τις
επιχειρήσεις επιβάρυνσης µε σκοπό να:
α)
αξιολογηθεί η σκοπιµότητα διαβίβασης τριµηνιαίας µεταβλητής «τιµές
παραγωγού» (αριθ. 310) στον κατασκευαστικό τοµέα·
β)
καθοριστεί η κατάλληλη µεθοδολογία για τη συλλογή στοιχείων και τον
υπολογισµό των δεικτών.
Η Επιτροπή το αργότερο έως [η προθεσµία που θα οριστεί σε ένα έτος από την
έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισµού] θα προτείνει ορισµό που
θα πρέπει να εφαρµοστεί για τη µεταβλητή των τιµών παραγωγού.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά µε τα αποτελέσµατα των
µελετών το αργότερο έως [η προθεσµία θα οριστεί σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος
του παρόντος τροποποιητικού κανονισµού].
Η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18, αποφασίζει το
αργότερο έως [η προθεσµία θα οριστεί σε τρία έτη από την έναρξη ισχύος του
παρόντος τροποποιητικού κανονισµού ] εάν θα εφαρµόσει το άρθρο 17 στοιχείο β)
προκειµένου να συµπεριλάβει τη µεταβλητή «τιµές παραγωγού» µε έναρξη ισχύος
από το έτος βάσης 2010».
Moρφή
Το σηµείο δ) («Μορφή») αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Όλες οι µεταβλητές πρέπει να διαβιβάζονται σε αδιόρθωτη µορφή, εάν αυτή
είναι διαθέσιµη.
2. Eπιπλέον, οι µεταβλητές «παραγωγή» (αριθ. 110, 115, 116) και «εργασθείσες
ώρες» (αριθ. 220) πρέπει να διαβιβάζονται σε µορφή διορθωµένη βάσει του αριθµού
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των εργάσιµων ηµερών. Στην περίπτωση που και άλλες µεταβλητές επηρεάζονται
από τον αριθµό των εργασίµων ηµερών µπορούν να υποβάλλονται σε µορφή
διορθωµένη βάσει του αριθµού των εργάσιµων ηµερών. Η απαρίθµηση των
µεταβλητών που πρέπει να καταρτίζονται σε µορφή διορθωµένη βάσει του αριθµού
των εργάσιµων ηµερών µπορεί να τροποποιηθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 18.
3. Τα κράτη µέλη µπορούν, επιπλέον, να διαβιβάζουν τις µεταβλητές µε εποχιακή
διόρθωση, καθώς επίσης και υπό µορφή κυκλικών τάσεων. Η Επιτροπή (Eurostat)
µπορεί να παράγει εποχιακά διορθωµένες και κυκλοτασικές σειρές γι' αυτές τις
µεταβλητές, αλλά µόνον εάν δεν γίνεται διαβίβαση υπ' αυτές τις µορφές.
4. Οι µεταβλητές αριθ. 110, 115, 116, 320, 321 και 322 πρέπει να διαβιβάζονται µε
τη µορφή δείκτη. Οι µεταβλητές αριθ. 411 και 412 πρέπει να διαβιβάζονται µε τη
µορφή απόλυτων αριθµών. Όλες οι άλλες µεταβλητές πρέπει να διαβιβάζονται είτε
µε τη µορφή δείκτη είτε µε τη µορφή απόλυτων αριθµών.»
Περίοδος αναφοράς των µεταβλητών
Το σηµείο ε) («Περίοδος αναφοράς») αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Στις µεταβλητές 110, 115 και 116 εφαρµόζεται περίοδος αναφοράς ενός µηνός. Για
όλες τις υπόλοιπες µεταβλητές του παρόντος παραρτήµατος εφαρµόζεται περίοδος
αναφοράς τουλάχιστον τριµήνου.
Τα κράτη µέλη των οποίων η προστιθέµενη αξία αντιπροσωπεύει στον τίτλο ΣΤ της
NACE σε ένα δεδοµένο έτος βάσης λιγότερο από το 1% του κοινοτικού συνόλου
πρέπει να διαβιβάζουν στοιχεία για τις µεταβλητές 110, 115 και 116 µε τρίµηνη
περίοδο αναφοράς.»
Επίπεδο λεπτοµέρειας
Στο σηµείο στ) («Επίπεδο λεπτοµέρειας»), προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«6. Τα κράτη µέλη των οποίων η προστιθέµενη αξία στον τίτλο ΣΤ της NACE για
ένα δεδοµένο έτος βάσης αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% του συνόλου της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας πρέπει να διαβιβάζουν µόνο στοιχεία για το σύνολο του
κατασκευαστικού τοµέα (επίπεδο τίτλου NACE).»
Προθεσµίες για τη διαβίβαση των στοιχείων
Στο σηµείο ζ) («Προθεσµίες για τη διαβίβαση των στοιχείων»), οι µεταβλητές 110,
115, 116 και 210 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:
Μεταβλητή

Προθεσµίες

110

1 µήνας και 15 ηµερολογιακές ηµέρες

115

1 µήνας και 15 ηµερολογιακές ηµέρες

116

1 µήνας και 15 ηµερολογιακές ηµέρες

(…)

(…)

210

2 µήνες
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Πιλοτικές µελέτες
Στο σηµείο η) («Πιλοτικές µελέτες»), διαγράφονται οι παράγραφοι 1 και 3.
Πρώτη περίοδος αναφοράς
Το σηµείο θ) («Πρώτη περίοδος αναφοράς»), αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«Η πρώτη περίοδος αναφοράς εντός της οποίας πρέπει να διαβιβαστούν οι
µεταβλητές 110, 115 και 116 µε µηνιαία περίοδο αναφοράς ορίζεται το αργότερο τον
Ιανουάριο του 2005».
Μεταβατική περίοδος
Στο σηµείο ι) («Μεταβατική περίοδος»), προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 3
και 4:
«3. Για την τροποποίηση της περιόδου αναφοράς για τις µεταβλητές 110, 115 και
116 µπορεί να παραχωρηθεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18, µεταβατική
περίοδος το αργότερο έως [η προθεσµία θα οριστεί σε δύο έτη από την έναρξη
ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισµού].
4. Για την τροποποίηση των προθεσµιών διαβίβασης των µεταβλητών 110, 115, 116
και 210 µπορεί να παραχωρηθεί, σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 18,
µεταβατική περίοδος έως [η ηµεροµηνία θα οριστεί σε δύο έτη από την έναρξη
ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισµού].»
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ΜΕΡΟΣ Γ

ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1165/98 ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :
Κατάλογος µεταβλητών
Στο σηµείο γ) («Επίπεδο λεπτοµέρειας»), προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«4. Η Επιτροπή καθιερώνει σειρά µελετών που πρέπει να διεξαχθούν από τα κράτη
µέλη. Οι µελέτες αυτές πρέπει να διεξαχθούν µε γνώµονα τα οφέλη της συλλογής
των στοιχείων έναντι του κόστους συλλογής και της συνεπαγόµενης για τις
επιχειρήσεις επιβάρυνσης µε σκοπό να:
α)
αξιολογηθεί η σκοπιµότητα διαβίβασης τριµηνιαίας µεταβλητής «εργασθείσες
ώρες» (αριθ. 220) για το λιανικό εµπόριο και τον τοµέα των επισκευών·
β)
αξιολογηθεί η σκοπιµότητα διαβίβασης τριµηνιαίας µεταβλητής «µεικτοί
µισθοί και ηµεροµίσθια» (αριθ. 230) για το λιανικό εµπόριο και τον τοµέα των
επισκευών·
γ)
καθοριστεί η κατάλληλη µεθοδολογία για τη συλλογή των στοιχείων και τον
υπολογισµό των δεικτών.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά µε τα αποτελέσµατα των
µελετών το αργότερο έως [η προθεσµία θα οριστεί σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος
του παρόντος τροποποιητικού κανονισµού].
Η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18, αποφασίζει το
αργότερο έως [η προθεσµία θα οριστεί σε τρία έτη από την έναρξη ισχύος του
παρόντος τροποποιητικού κανονισµού ] εάν θα εφαρµόσει το άρθρο 17 στοιχείο β)
προκειµένου να συµπεριλάβει τη µεταβλητή «εργασθείσες ώρες» (αριθ.220) και τη
µεταβλητή «µεικτοί µισθοί και ηµεροµίσθια» (αριθ.230) µε έναρξη ισχύος από το
έτος βάσης 2010.»
Μορφή µεταβλητών
Στο σηµείο (δ) («Moρφή µεταβλητών»), οι παράγραφοι 1 έως 2 αντικαθίστανται από
το ακόλουθο κείµενο:
«1. Όλες οι µεταβλητές πρέπει να διαβιβάζονται σε αδιόρθωτη µορφή, εάν αυτή
είναι διαθέσιµη.
2. Η µεταβλητή «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) και η µεταβλητή «όγκος πωλήσεων»
(αριθ. 123) πρέπει να διαβιβάζονται και σε µορφή διορθωµένη βάσει του αριθµού
των εργάσιµων ηµερών. Στην περίπτωση που και άλλες µεταβλητές επηρεάζονται
από τον αριθµό των εργάσιµων ηµερών µπορούν να υποβάλλονται σε µορφή
διορθωµένη βάσει του αριθµού των εργάσιµων ηµερών. Η απαρίθµηση των
µεταβλητών που πρέπει να καταρτίζονται σε µορφή διορθωµένη βάσει του αριθµού
των εργάσιµων ηµερών µπορεί να τροποποιηθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 18.»
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Επίπεδο λεπτοµέρειας
Το σηµείο στ) («Επίπεδο λεπτοµέρειας») τροποποιείται ως εξής:
1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Οι µεταβλητές «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) και «αποπληθωριστής
πωλήσεων»/«όγκος πωλήσεων» (αριθ. 330/123) πρέπει να διαβιβάζονται µε βάση τα
επίπεδα λεπτοµέρειας που ορίζονται στα σηµεία 2, 3 και 4. Η µεταβλητή «αριθµός
απασχολούµενων ατόµων» (αριθ. 210) πρέπει να διαβιβάζεται µε βάση τα επίπεδα
λεπτοµέρειας που ορίζονται στα σηµεία 3 και 4.
2. Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:
«5. Τα κράτη µέλη των οποίων ο κύκλος εργασιών στο τµήµα 52 της NACE για ένα
δεδοµένο έτος βάσης αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% του συνόλου της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας πρέπει να διαβιβάζουν µόνο τη µεταβλητή «κύκλος
εργασιών» (αριθ. 120) και τη µεταβλητή «αποπληθωριστής πωλήσεων»/«όγκος
πωλήσεων» (αριθ. 330/123) σύµφωνα µε τα επίπεδα λεπτοµέρειας που καθορίζονται
στις παραγράφους 3 και 4.»
Προθεσµίες για τη διαβίβαση των στοιχείων
Το σηµείο ζ) («Προθεσµίες για τη διαβίβαση των στοιχείων») αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«1. Για τις µεταβλητές «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) και «αποπληθωριστής
πωλήσεων»/«όγκος πωλήσεων» (αριθ. 330/123), τα στοιχεία διαβιβάζονται εντός
δύο µηνών στα επίπεδα λεπτοµέρειας που ορίζονται στην παράγραφο 2 του σηµείου
στ) του παραρτήµατος. Η προθεσµία µπορεί να παραταθεί έως δεκαπέντε ηµέρες για
τα κράτη µέλη των οποίων η προστιθέµενη αξία για το τµήµα 52 σ' ένα δεδοµένο
έτος βάσης αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 3% του συνόλου της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας.
2. Για τις µεταβλητές «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) και «αποπληθωριστής
πωλήσεων»/«όγκος πωλήσεων» (αριθ. 330/123) τα στοιχεία διαβιβάζονται εντός
ενός µηνός στο επίπεδο λεπτοµέρειας που ορίζεται στις παραγράφους 3 και 4 του
σηµείο στ) του παρόντος παραρτήµατος. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιλέξουν να
υποβάλουν στοιχεία για τις µεταβλητές «κύκλος εργασιών», «αποπληθωριστής
πωλήσεων»/«όγκος πωλήσεων» αριθ. 120 και 330/123 σύµφωνα µε την κατανοµή
του ευρωπαϊκού δειγµατοληπτικού συστήµατος που ορίζεται στο στοιχείο δ) της
παραγράφου 2 του άρθρου 4. Οι λεπτοµέρειες κατανοµής καθορίζονται σύµφωνα µε
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18.
3. Οι µεταβλητές πρέπει να διαβιβάζονται εντός προθεσµίας 2 µηνών από τη λήξη
της περιόδου αναφοράς. Η προθεσµία µπορεί να παραταθεί έως δεκαπέντε ηµέρες
για τα κράτη µέλη των οποίων η προστιθέµενη αξία για το τµήµα 52 σ' ένα δεδοµένο
έτος βάσης αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 3% του συνόλου της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας.»
Πιλοτικές µελέτες
Στο σηµείο η) («Πιλοτικές µελέτες»), διαγράφονται τα στοιχεία 2 και 4.
17

Μεταβατική περίοδος
Στο σηµείο ι) («Μεταβατική περίοδος»), προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4. Για την αλλαγή των προθεσµιών διαβίβασης των στοιχείων της µεταβλητής 210
µπορεί να παραχωρηθεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18, µεταβατική
περίοδος έως [η προθεσµία πρέπει να οριστεί σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του
παρόντος τροποποιητικού κανονισµού].»
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ΜΕΡΟΣ ∆

ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1165/98 ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :
Κατάλογος µεταβλητών
Το σηµείο γ) («Κατάλογος µεταβλητών») τροποποιείται ως εξής:
(1) στην παράγραφο 1 προστίθεται η ακόλουθη µεταβλητή:
Μεταβλητή

Όνοµα

310

Τιµές παραγωγού

(2) Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 3 και 4:
«3. Η µεταβλητή «τιµές παραγωγού» (αριθ. 310) καλύπτει τις υπηρεσίες που
παρέχονται σε πελάτες που είναι επιχειρήσεις ή πρόσωπα που εκπροσωπούν
επιχειρήσεις.
4. Η Επιτροπή καθιερώνει σειρά µελετών που πρέπει να διεξαχθούν από τα κράτη
µέλη. Οι µελέτες αυτές πρέπει να διεξαχθούν µε γνώµονα τα οφέλη της συλλογής
των στοιχείων έναντι του κόστους συλλογής και της συνεπαγόµενης για τις
επιχειρήσεις επιβάρυνσης µε σκοπό να:
(α) αξιολογηθεί η σκοπιµότητα διαβίβασης τριµηνιαίας µεταβλητής «εργασθείσες
ώρες» (αριθ. 220) για τις λοιπές υπηρεσίες·
(β) αξιολογηθεί η σκοπιµότητα διαβίβασης τριµηνιαίας µεταβλητής «µεικτοί
µισθοί και ηµεροµίσθια» (αριθ. 230) για τις λοιπές υπηρεσίες·
(γ) καθοριστεί η κατάλληλη µεθοδολογία για τη συλλογή στοιχείων και τον
υπολογισµό των δεικτών.
(δ) καθορισθεί το κατάλληλο επίπεδο λεπτοµέρειας. Τα στοιχεία θα αναλύονται
ανά οικονοµικές δραστηριότητες µε βάση τους τίτλους της NACE και µε περαιτέρω
απο-οµαδοποιήσεις, όχι πέραν του διψήφιου επιπέδου τµηµάτων NACE ή οµάδων
τµηµάτων.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά µε τα αποτελέσµατα των
µελετών το αργότερο έως [η προθεσµία θα οριστεί σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος
του παρόντος τροποποιητικού κανονισµού].
Η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18, αποφασίζει το
αργότερο έως [η προθεσµία θα οριστεί σε τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος τροποποιητικού κανονισµού ] εάν θα εφαρµόσει το άρθρο 17 στοιχείο β)
προκειµένου να συµπεριλάβει τη µεταβλητή «εργασθείσες ώρες» (αριθ.220) και τη
µεταβλητή «µεικτοί µισθοί και ηµεροµίσθια» (αριθ.230) µε έναρξη ισχύος από το
έτος βάσης 2010.»
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Μορφή µεταβλητών
Το σηµείο δ) («Μορφή µεταβλητών») τροποποιείται ως εξής:
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Όλες οι µεταβλητές πρέπει να διαβιβάζονται σε αδιόρθωτη µορφή, εάν αυτή
είναι διαθέσιµη.
2. Η µεταβλητή «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) πρέπει να διαβιβάζεται και σε µορφή
διορθωµένη βάσει του αριθµού των εργάσιµων ηµερών. Στην περίπτωση που και
άλλες µεταβλητές επηρεάζονται από τον αριθµό των εργασίµων ηµερών µπορούν να
υποβάλλονται σε µορφή διορθωµένη βάσει του αριθµού των εργάσιµων ηµερών. Η
απαρίθµηση των µεταβλητών που πρέπει να καταρτίζονται σε µορφή διορθωµένη
βάσει του αριθµού των εργάσιµων ηµερών µπορεί να τροποποιηθεί σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 18. »
2. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4. Η µεταβλητή «τιµές παραγωγού» (αριθ. 310) πρέπει να διαβιβάζεται µε τη
µορφή δείκτη. Όλες οι άλλες µεταβλητές πρέπει να διαβιβάζονται είτε µε τη µορφή
δείκτη είτε µε τη µορφή απόλυτων αριθµών.»
Περίοδος αναφοράς
Στο σηµείο ε) («Περίοδος αναφοράς»), προστίθεται το ακόλουθο κείµενο:
«2. Η Επιτροπή καθιερώνει σειρά µελετών που πρέπει να διεξαχθούν από τα κράτη
µέλη. Οι µελέτες πρέπει να διεξάγονται µε γνώµονα τα οφέλη της µείωσης της
περιόδου αναφοράς έναντι του κόστους συλλογής και της συνεπαγόµενης για τις
επιχειρήσεις επιβάρυνσης µε σκοπό την αξιολόγηση της σκοπιµότητας µείωσης της
τρίµηνης περιόδου αναφοράς για τη µεταβλητή «κύκλος εργασιών» (αριθ.120) σε
µηνιαία περίοδο αναφοράς.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά µε τα αποτελέσµατα των
µελετών το αργότερο έως [η προθεσµία θα οριστεί σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος
του παρόντος τροποποιητικού κανονισµού].
Η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18, αποφασίζει το
αργότερο έως [η προθεσµία θα οριστεί σε τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος τροποποιητικού κανονισµού ] εάν θα εφαρµόσει το άρθρο 17 στοιχείο δ)
µε σκοπό την αναθεώρηση της συχνότητας κατάρτισης της µεταβλητής «κύκλος
εργασιών.»
Επίπεδο λεπτοµέρειας
Το σηµείο στ) («Επίπεδο λεπτοµέρειας») τροποποιείται ως εξής:
1) Οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Για τα τµήµατα 50, 51, 64 και 74 της NACE, η µεταβλητή «κύκλος εργασιών»
πρέπει να διαβιβάζεται µόνο σε διψήφιο επίπεδο από τα κράτη µέλη των οποίων η
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προστιθέµενη αξία στα εν λόγω τµήµατα της NACE για ένα δεδοµένο έτος βάσης
αντιπροσωπεύει λιγότερο του 4 % του συνόλου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
4. Όσον αφορά τον τίτλο Θ της NACE, η µεταβλητή «αριθµός απασχολούµενων
ατόµων» (αριθ. 210) πρέπει να διαβιβάζεται µόνο σε επίπεδο τίτλου από τα κράτη
µέλη των οποίων η συνολική προστιθέµενη αξία στον τίτλο Θ για ένα δεδοµένο έτος
βάσης αντιπροσωπεύει λιγότερο του 4 % του συνόλου της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας.»
2) Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 5, 6 και 7:
«5. Η µεταβλητή «τιµές παραγωγού» (αριθ. 310) πρέπει να διαβιβάζεται σύµφωνα
µε τις ακόλουθες δραστηριότητες και οµάδες δραστηριοτήτων της NACE:
60.24, 63.11, 63.12, 64.11, 64.12 σε τετραψήφιο επίπεδο·
61.1, 62.1, 64.2 σε τριψήφιο επίπεδο
72.1 έως 72.6 σε τριψήφιο επίπεδο·
άθροισµα 74.11 έως 74.14
άθροισµα 74.2 και 74.3
74.4 έως 74.7 σε τριψήφιο επίπεδο·
Η NACE 74.4 µπορεί να υπολογίζεται κατά προσέγγιση µε βάση τις διαφηµιστικές
ανακοινώσεις.
H NACE 74.5 καλύπτει το σύνολο της αξίας εξεύρεσης και προµήθειας προσωπικού.
6. Ο κατάλογος δραστηριοτήτων και οµάδων δραστηριοτήτων µπορεί να
τροποποιηθεί το αργότερο έως [η προθεσµία θα οριστεί σε 3 έτη από την έναρξη
ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισµού] σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 18.
7. Για το τµήµα 72 της NACE, η µεταβλητή «τιµές παραγωγού» (αριθ. 310) πρέπει
να διαβιβάζεται µόνο σε διψήφιο επίπεδο από τα κράτη µέλη των οποίων η
προστιθέµενη αξία στα εν λόγω τµήµατα της NACE για ένα δεδοµένο έτος βάσης
αντιπροσωπεύει λιγότερο του 4% του συνόλου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.»
Προθεσµίες για τη διαβίβαση των στοιχείων
Το σηµείο ζ) («Προθεσµίες για τη διαβίβαση των στοιχείων») αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«Οι µεταβλητές πρέπει, µετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς, να διαβιβάζονται
µέσα στις ακόλουθες προθεσµίες :
Μεταβλητή

Προθεσµίες

120

2 µήνες

210

2 µήνες

310

3 µήνες
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Πρώτη περίοδος αναφοράς
Το σηµείο θ) («Πρώτη περίοδος αναφοράς»), αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«Η πρώτη περίοδος αναφοράς για τη διαβίβαση της µεταβλητής «τιµές παραγωγού»
αριθ. 310 λήγει το αργότερο το πρώτο τρίµηνο 2005. Για την πρώτη περίοδο
αναφοράς µπορεί να παραχωρηθεί παρέκκλιση για ένα έτος σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 18, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ορίζεται έτος βάσης µετά το
2005.»
Μεταβατική περίοδος
Το σηµείο ι) («Μεταβατική περίοδος»), αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Για τη µεταβλητή αριθ.310 µπορεί να παραχωρηθεί µεταβατική περίοδος το
αργότερο έως [η προθεσµία θα οριστεί σε τρία έτη από την έναρξη ισχύος του
παρόντος τροποποιητικού κανονισµού] σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18.
Είναι δυνατή η παραχώρηση περαιτέρω µεταβατικής περιόδου ενός έτους για την
εφαρµογή της µεταβλητής αριθ.310 για την οµάδα 63 και τµήµα 74 της NACE.
Για την τροποποίηση των προθεσµιών για τη διαβίβαση των στοιχείων για τις
µεταβλητές 120 και 210 µπορεί να παραχωρηθεί µεταβατική περίοδος το αργότερο
έως [η προθεσµία θα οριστεί σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος
τροποποιητικού κανονισµού] σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18.»
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Τοµέας πολιτικής: Εσωτερική αγορά
∆ραστηριότητα (-ες): Στατιστικές επιχειρήσεων· Βραχυπρόθεσµες στατιστικές
TΙΤΛΟΣ

∆ΡΑΣΗΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. …/…, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ)
ΑΡΙΘ. 1165/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ.

1.

ΓΡΑΜΜΗ(-ΕΣ) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ + ΟΝΟΜΑΣΙΑ (-EΣ)
B5-600 (ESTAT) Πολιτική στατιστικών πληροφοριών

2.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1.

Συνολικό κονδύλιο δράσης (Μέρος Β):
4,5 εκατοµµύρια € για πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (ΠΑΥ) Το υπάρχον
δηµοσιονοµικό κονδύλιο στην εν λόγω γραµµή καλύπτει ήδη αυτό το πόσο και για
το λόγο αυτό δεν θα απαιτηθούν πρόσθετοι πόροι. Η παρούσα πρόταση είναι
σύµφωνη µε τον υφιστάµενο δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό της Επιτροπής.

2.2.

Περίοδος εφαρµογής:
Από το 2004/2005 και εξής χωρίς περιορισµό στην περίοδο εφαρµογής.

2.3.

Συνολική πολυετής εκτίµηση των δαπανών:

α)

Χρονοδιάγραµµα των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων/πιστώσεων πληρωµών
(δηµοσιονοµική παρέµβαση) (βλέπε σηµείο 6.1.1)
εκατ. € (µε ακρίβεια τριών δεκαδικών ψηφίων)

Πιστώσεις
αναλήψεων
υποχρεώσεων*

1,500

1,500 1,500

0

0

[n+5
και
επόµ.
έτη]
0

Πιστώσεις
πληρωµών

0,500

1,500 1,500

0,500

0,500

0

[Έτος
n]

[n+1]

[n+2]

[n+3]

[n+4]

Σύνολ
ο
4,500

4,.500

*Αναµενόµενη κατανοµή δαπανών µεταξύ των γραµµών του προϋπολογισµού για κάθε έτος
(€ εκατ.) :
Το σύνολο του προϋπολογισµού πρέπει να καταλογίζεται στη γραµµή B5-6000 του
προϋπολογισµού. Το χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από την έκδοση ετήσιας απόφασης από την
Eurostat σχετικά µε τη διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων για την εν λόγω δράση.
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β)

Συνολικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις (βλέπε σηµεία 7.2 και 7.3)
Πιστώσεις
αναλήψεων
υποχρεώσεων/
Πιστώσεις
πληρωµών

0,108

0,108

0,108

0,108

0,108

0,108

0,648

Οι αναφερόµενοι ανθρώπινοι πόροι θα καλύπτονται από το ισχύον κονδύλιο που διατίθεται
για τον τοµέα πολιτικής «Στατιστικές»
Οι ανθρώπινοι πόροι είναι αναγκαίοι για την παραλαβή, επικύρωση και επεξεργασία των
στοιχείων που υποβάλλουν τα κράτη µέλη και δεν σχετίζονται µε τις δαπάνες µε τη µορφή
επιχορηγήσεων.
Ούτε ο κανονισµός περί βραχυπρόθεσµων στατιστικών 1165/95 ούτε ο προτεινόµενος
τροποποιητικός κανονισµός προβλέπουν καταληκτική ηµεροµηνία για την εκπόνηση των
στατιστικών. Εποµένως, το σύνολο των 0,648 εκατ. € καλύπτει µόνο τα 6 πρώτα έτη
εφαρµογής. Οι ίδιες επιπτώσεις ισχύουν και για τα επόµενα έτη.
Σύνολο α+β
ΠΑΥ

1,608

1,608

1,608

0,108

0,108

0,108

5,148

ΠΠ

0,608

1,608

1,608

0,608

0,608

0,108

5,148

2.4.

Συµβατότητα µε το δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό και µε τις δηµοσιονοµικές
προοπτικές
Πρόταση συµβατή µε τον ισχύοντα δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό.

2.5.

∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις επί των εσόδων
Ουδεµία δηµοσιονοµική επίπτωση (αφορά τεχνικές πτυχές της εφαρµογής ενός
µέτρου)

3.

4.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Είδος της δαπάνης

Νέα

Συµµετοχή
ΕΖΕΣ

Συµµετοχή
υποψηφίων για
ένταξη χωρών

Τοµέας ∆Π

ΜΥ∆

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αριθ. Εσωτερικές
πολιτικές

∆ιαχωρ.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Τα άρθρα 285, 157 και 165 της συνθήκης του Άµστερνταµ για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας
Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 322/97 του Συµβουλίου σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές
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Η απόφαση αριθ. 2367/2002/EΚ του ΕΚ και του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2002 για
το κοινοτικό στατιστικό πρόγραµµα 2003 έως 2007.
Ο κανονισµός 1165/98 του Συµβουλίου περί βραχυπρόθεσµων στατιστικών.
5.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

5.1.

Αναγκαιότητα κοινοτικής παρέµβασης

5.1.1.

Επιδιωκόµενοι στόχοι

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η καθιέρωση ενός νοµικού πλαισίου για την παροχή
εναρµονισµένων στατιστικών για τη νοµισµατική πολιτική στο πλαίσιο της ΟΝΕ. Ο
τροποποιητικός κανονισµός περί βραχυπρόθεσµων στατιστικών θα καλύψει σηµαντικές
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά τη βελτίωση των στατιστικών
που απαιτούνται για τη νοµισµατική πολιτική. Οι απαιτήσεις αυτές αντικατοπτρίζονται στο
πρόγραµµα δράσης της ΟΝΕ του 2000, στις διάφορες σχετικές εκθέσεις προόδου και στον
κατάλογο Κύριων Ευρωπαϊκών Οικονοµικών ∆εικτών.
Οι βελτιώσεις που θα επέλθουν µε την εφαρµογή του τροποποιητικού κανονισµού θα
προσφέρουν µία καλύτερη βάση παροχής πληροφοριών για τη νοµισµατική πολιτική της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
5.1.2.

Μέτρα που λαµβάνονται σχετικά µε την εκ των προτέρων αξιολόγηση.

Ο κανονισµός 1165/98 του Συµβουλίου περί βραχυπρόθεσµων στατιστικών παρέχει τη βάση
για τη συλλογή ενός φάσµατος µηνιαίων και τριµηνιαίων δεικτών που αφορούν την εξέλιξη
του οικονοµικού κύκλου για την οικονοµική και νοµισµατική πολιτική. Η δηµιουργία της
Νοµισµατικής Ένωσης κατέστησε επιτακτική την ανάγκη κατάρτισης παρόµοιων
στατιστικών. Ο κανονισµός για τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές αποτέλεσε συµβιβασµό
µεταξύ των υψηλότερων απαιτήσεων των υπευθύνων χάραξης οικονοµικής και νοµισµατικής
πολιτικής και των περιορισµένων µέσων και πόρων των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών
των κρατών µελών. Για το λόγο αυτό, αµέσως µετά την έναρξη ισχύος του κανονισµού για τις
βραχυπρόθεσµες στατιστικές, κατέστη προφανής η ανάγκη συνέχισης της προσπάθειας
βελτίωσης των βραχυπρόθεσµων στατιστικών.Σε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας που δηµοσιεύτηκε το 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις σε γενικές οικονοµικές
στατιστικές γινόταν σαφής αναφορά στην ανάγκη αυτή. Από τότε η Eurostat δροµολόγησε
κύκλο συζητήσεων µε τα κράτη µέλη µε θέµα το περιεχόµενο ενός τροποποιητικού
κανονισµού, λαµβανοµένης υπόψη της τήρησης των προτεραιοτήτων των κρατών µελών σε
θέµατα εφαρµογής του ισχύοντος κανονισµού. Στο σχέδιο δράσης της ΟΝΕ, το φθινόπωρο
του 2000, οι τιµές κατά την εισαγωγή και η διάκριση της ευρωζώνης για τους βιοµηχανικούς
δείκτες εξωτερικού αναφέρονταν ως στόχοι προτεραιότητας για τη συµπλήρωση του
κανονισµού για τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές. Επιπλέον, οι επακόλουθες εκθέσεις
προόδου για το πρόγραµµα δράσης ζητούσαν να δοθεί µεγαλύτερη βαρύτητα στις στατιστικές
στον τοµέα των υπηρεσιών. Τέλος, οι εργασίες της ΕΣΠ οδήγησαν στην έκδοση µίας σειράς
Κύριων Ευρωπαϊκών Οικονοµικών ∆εικτών (ΚΕΟ∆) που όριζαν την επιθυµητή επικαιρότητα
και τις προθεσµίες εφαρµογής. Οι ΚΕΟ∆ εγκρίθηκαν από την ΕΣΠ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και το Συµβούλιο ECOFIN.
Όλα τα κράτη µέλη συµφώνησαν για το σχέδιο εκτός από την Αυστρία. Το σχέδιο έχει τη
στήριξη της Επιτροπής Στατιστικού Προγράµµατος. Η Αυστρία προέβαλε νοµικές
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αντιρρήσεις επί της αρχής όσον αφορά τις διατάξεις επιτροπολογίας που περιέχονται στο
σχέδιο τροποποιητικού κανονισµού. Οι υποψήφιες για ένταξη χώρες και οι χώρες ΕΖΕΣ
συµµετείχαν ενεργά στις συζητήσεις για το σχέδιο τροποποιητικού κανονισµού. Από τις
υποψήφιες για ένταξη χώρες, η Ουγγαρία προέβαλε αντιρρήσεις λόγω έλλειψης εθνικών
πόρων για την εφαρµογή των µέτρων που προβλέπονται στον τροποποιητικό κανονισµό.
5.2.

Προβλεπόµενες δράσεις και ρυθµίσεις δηµoσιονοµικής παρέµβασης

Στον προτεινόµενο κανονισµό περιγράφεται το νοµικό πλαίσιο εντός του οποίου οι εθνικές
στατιστικές υπηρεσίες των κρατών µελών θα υποβάλλουν τις καθορισµένες στατιστικές
µεταβλητές. Οι µεταβλητές που πρέπει να υποβάλλονται θα περιγράφονται αναλυτικά σε
µέτρα εφαρµογής. Τόσο ο παρών κανονισµός-πλαίσιο όσο και οι µελλοντικοί κανονισµοί
εφαρµογής θα θεσπίζουν µέτρα για την επίτευξη αποτελεσµάτων µέσω του καθορισµού των
στατιστικών µεταβλητών που πρέπει να υποβάλλονται, αλλά θα αφήνουν στα κράτη µέλη την
ευχέρεια να καθορίζουν τον τρόπο κατάρτισης αυτών των µεταβλητών. Ωστόσο, θα εκδοθούν
µεθοδολογικές κατευθυντήριες γραµµές που θα περιέχουν συστάσεις εφαρµογής.
Στην πράξη, πολλά κράτη µέλη θα επεκτείνουν τις υπάρχουσες έρευνες ή θα διεξαγάγουν
νέες ειδικές έρευνες για την επίτευξη των απαιτούµενων αποτελεσµάτων. Η συνεισφορά της
Επιτροπής συνίσταται στην παροχή επιχορηγήσεων βάσει αιτήσεων που θα υποβάλλουν εκ
των προτέρων τα κράτη µέλη και στις οποίες θα περιλαµβάνεται δήλωση σχετικά µε τις
εκτιµώµενες δαπάνες. Κατά τον τρόπο αυτό, θα αναπτύσσεται µία ενιαία ετήσια δράση:
παροχή επιχορηγήσεων στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των κρατών µελών για τη
συνδροµή στις αρχικές δαπάνες εφαρµογής της απαιτούµενης έρευνας, π.χ µελέτη
σκοπιµότητας, δαπάνες εφαρµογής, αναλύσεις ποιότητας, πιλοτικές µελέτες. Οι
επιχορηγήσεις δεν θα καλύπτουν τις µόνιµες δαπάνες διεξαγωγής των απαιτούµενων
ερευνών. Η Επιτροπή δεν αναλαµβάνει δέσµευση όσον αφορά το µέγεθος των προγραµµάτων
επιχορηγήσεων ή τη χρηµατοδότηση ειδικών δράσεων.
5.3.

Μέθοδοι εφαρµογής

Η διαχείριση της διαδικασίας επιχορηγήσεων και η επεξεργασία των στοιχείων θα διεξάγεται
από το µόνιµο προσωπικό της Επιτροπής και δεν επιτρέπεται η ανάθεση εργασιών σε τρίτους.
6.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

6.1.

Συνολικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στο Μέρος Β (για ολόκληρη την περίοδο
προγραµµατισµού)

6.1.1.

∆ηµοσιονοµική παρέµβαση
ΠΑΥ σε εκατ. € (µε ακρίβεια τριών δεκαδικών ψηφίων)
Κατανοµή

∆ράση 1 - επιχορηγήσεις σε
κράτη
µέλη
για
προπαρασκευαστικές
ενέργειες που απαιτούνται για
την οργάνωση των αναγκαίων
ερευνών

[Έτος
n]
1,500

[n+1]

1,500

[n+2]

1,500

26

[n+3]

0

[n+4]

0

[n+5 και
επόµ.
έτη]

Σύνολο

0

4,500

ΣΥΝΟΛΟ

1,500

1,500

1,500

0

0

0

4,500

*Αναµενόµενη κατανοµή δαπανών µεταξύ γραµµών του προϋπολογισµού για κάθε έτος (€
εκατ.) :
Το σύνολο του προϋπολογισµού πρέπει να καταλογίζεται στη γραµµή B5-6000 του
προϋπολογισµού. Το χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από την έκδοση ετήσιας απόφασης από την
Eurostat σχετικά µε τη διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων για την εν λόγω δράση.
6.2.

Υπολογισµός του κόστους ανά σχεδιαζόµενο µέτρο στο Μέρος B (για ολόκληρη
την περίοδο προγραµµατισµού)8
ΠΑΥ σε εκατ. € (µε ακρίβεια τριών δεκαδικών ψηφίων)
Κατανοµή

Είδος
αποτελεσµάτων
(σχέδια,
φάκελοι)

Αριθµός
αποτελεσµάτων

1

2

Μέση δαπάνη
ανά µονάδα

(σύνολο για τα
έτη 1....n)
3

Συνολικό κόστος
(σύνολο για τα έτη
1....n)
4=(2X3)

∆ράση 1
∆ιαχείριση
επιχορηγήσεων

διαδικασίας

Αποτελέσµατα
σχεδίων
επιχορηγήσεων:
µελέτες
σκοπιµότητας,
πιλοτικά σχέδια,
οργάνωση
ερευνών στα
κράτη µέλη

75
επιχορηγήσεις

0.060

4.500

(25 χώρες x 3
έτη)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

7.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

7.1.

Επιπτώσεις στους ανθρώπινους πόρους

Οι αναφερόµενοι ανθρώπινοι πόροι θα καλύπτονται από το ισχύον κονδύλιο που διατίθεται
για τον τοµέα πολιτικής «Στατιστικές»
Προσωπικό προς τοποθέτηση στη
διαχείριση της δράσης, από υπάρχοντες
και/ή συµπληρωµατικούς πόρους

Κατηγορία θέσεων
απασχόλησης

Μόνιµοι
έκτακτοι
υπάλληλοι

8

και

Αριθµός θέσεων
µόνιµης
απασχόλησης

Αριθµός θέσεων
έκτακτης
απασχόλησης

Περιγραφή των καθηκόντων που
απορρέουν από τη δράση
Σύνολο

A

0

0

B

1

1

C

0

0

∆ιαχείριση βάσης δεδοµένων,
παραλαβή, επικύρωση και επεξεργασία
δεδοµένων από τα κράτη µέλη

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε ξεχωριστό επεξηγηµατικό σηµείωµα.
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Άλλοι
πόροι

ανθρώπινοι

Σύνολο

7.2.

1,0

1,0

Συνολικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις των ανθρώπινων πόρων
Κατηγορία ανθρώπινων πόρων

Ποσά σε €

Μόνιµοι υπάλληλοι

108.000

Τρόπος υπολογισµού *
1 x 108.000

Έκτακτοι υπάλληλοι
Άλλοι ανθρώπινοι πόροι
(να αναφερθεί το κονδύλιο του προϋπολογισµού)
Σύνολο

108.000

Τα ποσά αντιστοιχούν στις συνολικές δαπάνες για 12 µήνες.
7.3.

Άλλες δαπάνες διοικητικής λειτουργίας που απορρέουν από τη δράση

Γραµµή του προϋπολογισµού

Ποσά σε €

(αριθµός και ονοµασία)

Τρόπος υπολογισµού

Συνολικό κονδύλιο (Τίτλος A7)
A0701 – Αποστολές
A07030 – Συνεδριάσεις
A07031 – Υποχρεωτικές επιτροπές 1
A07032 – Μη-υποχρεωτικές επιτροπές 1
A07040 – ∆ιαλέξεις
A0705 – Μελέτες και διαβουλεύσεις
Άλλες δαπάνες (διευκρινίστε)
Συστήµατα πληροφόρησης (Α-5001/Α-4300)
Άλλες δαπάνες - Μέρος Α (διευκρινίστε)
Σύνολο

Τα ποσά αντιστοιχούν στις συνολικές δαπάνες για 12 µήνες.
1

Να διευκρινιστεί το είδος της επιτροπής και η οµάδα στην οποία ανήκει.
108.000

I.

Ετήσιο σύνολο (7.2 + 7.3)

II.

∆ιάρκεια της δράσης

III.

Συνολικό κόστος της δράσης (I x II)

€

βλέπε
έτη
παρατήρησ
€
η

Ούτε ο κανονισµός περί βραχυπρόθεσµων στατιστικών 1165/95 ούτε ο προτεινόµενος
τροποποιητικός κανονισµός προβλέπουν καταληκτική ηµεροµηνία για την εκπόνηση των
στατιστικών. Εποµένως, δεν µπορούν να υποβληθούν στοιχεία για τη συνολική διάρκεια ή το
συνολικό ποσό.
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8.

ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

8.1.

Επακόλουθα µέτρα

Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα εξεταστεί στο πλαίσιο διαδικασίας επιτροπολογίας.
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΚ) 1165/98 του Συµβουλίου και στα
εδάφια του τροποποιητικού κανονισµού που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, οι κανονισµοί
της Επιτροπής θα καταρτίζονται σύµφωνα µε τον ορισµό των µεταβλητών και τις εκθέσεις
προόδου που θα υποβάλλονται στην Eurostat.
8.2.

Λεπτοµέρειες και χρονοδιάγραµµα των προγραµµατιζόµενων αξιολογήσεων

Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΚ) 1165/98 του Συµβουλίου, η Επιτροπή εκπονεί
σε τακτική βάση εκθέσεις ποιότητας µε βάση τις πληροφορίες που της υποβάλλουν τα κράτη
µέλη. Η ρύθµιση αυτή ισχύει και για τον προτεινόµενο τροποποιητικό κανονισµό.
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής, βασιζόµενες στην εν λόγω έκθεση, θα αξιολογούν την ποιότητα
και, ύστερα από διαβούλευση µε τα κράτη µέλη, θα τροποποιούν τις ισχύουσες διαδικασίες ή
τις µεθοδολογικές συστάσεις για τη βελτίωση της συµµόρφωσης προς τα πρότυπα ποιότητας
στο µέλλον.
Επιπλέον, οι υπηρεσίες της Επιτροπής, σε στενή συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, θα αξιολογούν την ποιότητα των υποβαλλόµενων στοιχείων σε συνεχή, σχεδόν
καθηµερινή, βάση αµέσως µετά τη διαβίβαση των στοιχείων στην Επιτροπή και την υποβολή
των επεξεργασµένων στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η διεξαγωγή άµεσων
επαφών µε τα κράτη µέλη για τη λήψη των απαραίτητων διορθωτικών µέτρων αποτελεί
φυσικό επακόλουθο της εν λόγω δραστηριότητας εποπτείας.
9.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Μετά την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη µεταρρύθµιση της οικονοµικής διαχείρισης,
εφαρµόστηκε ένα αναθεωρηµένο σύστηµα εσωτερικής διαχείρισης και ελέγχου, το οποίο
περιλαµβάνει ενισχυµένες δυνατότητες εσωτερικού ελέγχου.
Η ετήσια παρακολούθηση της προόδου µε την εφαρµογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου
της Επιτροπής έχει σχεδιαστεί κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζει την ύπαρξη και λειτουργία
των διαδικασιών για την αποφυγή και ανίχνευση κρουσµάτων απάτης και παρατυπιών.
Για τις κύριες δηµοσιονοµικές διαδικασίες θεσπίστηκαν νέοι κανόνες και διαδικασίες:
προσκλήσεις υποβολής προσφορών, επιχορηγήσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων, συµβάσεις,
πληρωµές. Τα εγχειρίδια των διαδικασιών είναι στη διάθεση όλων όσοι συµµετέχουν στις
χρηµατοοικονοµικές πράξεις, προκειµένου να διευκρινιστούν οι αρµοδιότητες, να
απλοποιηθούν οι ροές των εργασιών και να επισηµανθούν τα βασικά σηµεία ελέγχου. Επίσης,
παρέχεται κατάρτιση σχετικά µε τη χρήση τους, ενώ αναθεωρούνται και ενηµερώνονται
τακτικά.
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