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Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1165/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Μαΐου 1998
περί βραχυπροθέσµων στατιστικών
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1165/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Μαΐου 1998
περί βραχυπροθέσµων στατιστικών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και
ιδίως το άρθρο 213,
το σχέδιο κανονισµού που υπέβαλε η Επιτροπή (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη τητς Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Ινστιτούτου (4),
(1)

ότι η οδηγία 72/211/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου
1972, περί οργανώσεως συντονισµένων στατιστικών
ερευνών στη βιοµηχανία και στη βιοτεχνία (5) και η οδηγία
78/166/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Φεβρουαρίου 1978,
περί της καθιερώσεως συντονισµένων στατιστικών που
αφορούν την οικονοµική συγκυρία για την κατασκευή
οικοδοµών και έργων πολιτικού µηχανικού (6), που είχαν
ως στόχο να εξασφαλίσουν τη συνοχή των στατιστικών
πληροφοριών, δεν προσαρµόστηκαν στις οικονοµικές και
τεχνικές αλλαγές·

(2)

ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στο µεταξύ σηµειώσει περαιτέρω πρόοδο στον τοµέα της ολικλήρωσης· ότι οι νέες
πολιτικές και κατευθυντήριες γραµµές στους τοµείς της
οικονοµίας, του ανταγωνισµού, των κοινωνικών υποθέσεων,
του περιβάλλοντος και των επιχειρήσεων απαιτούν πρωτοβουλίες και αποφάσεις βασισµένες σε έγκυρα στατιστικά
στοιχεία· ότι οι πληροφορίες που παρέχονται δυνάµει της
υφιστάµενης κοινοτικής νοµοθεσίας ή διατίθενται στα
κράτη µέλη είναι µερικώς ακατάλληλες ή ανεπαρκώς
συγκρίσιµες ώστε να µπορέσουν να αποτελέσουν αξιόπιστη βάση για τις εργασίες των Κοινοτήτων·

(3)

ότι η µελλοντική Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρειάζεται ταχείς βραχυπρόθεσµους δείκτες για να αξιολογεί
την οικονοµική εξέλιξη στα κράτη µέλη στο πλαίσιο της
ενιαίας ευρωπαϊκής νοµισµατικής πολιτικής·

(4)

ότι για την ικανοποίηση των αναγκών πληροφόρησης της
Κοινότητας σχετικά µε την οικονοµική σύγκλιση είναι
αναγκαία η τυποποίηση·

(5)

ότι είναι απαραίτητη η ταχεία διάθεση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων τα οποία επιτρέπουν την ανάλυση της
οικονοµικής εξέλιξης κάθε κράτους µέλους της Ένωσης
στο πλαίσιο της οικονοµικής της πολιτικής·

(6)

ότι οι επιχειρήσεις, καθώς και οι επαγγελµατικές ενώσεις
τους, χρειάζονται τέτοιες πληροφορίες για να µπορέσουν
να κατανοήσουν την αντίστοιχη αγορά και να συγκρίνουν
τις δραστηριότητες και τις επιδόσεις τους, τόσο σε εθνικό
όσο και σε διεθνές επίπεδο·

(7)

ότι η κατάρτιση εθνικών λογαριασµών σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου, της 25ης

(1) ΕΕ C 267 της 3. 9. 1997, σ. 1.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1998 (ΕΕ C 80 της 16.
3. 1998).
(3) ΕΕ C 19 της 21. 1. 1998, σ. 125.
(4) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 11 Σεπτεµβρίου 1997 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(5) ΕΕ L 128 της 3. 6. 1972, σ. 28.
(6) ΕΕ L 52 της 23. 2. 1978, σ. 17.
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Ιουνίου 1996 περί του ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και
περιφερειακών λογαριασµών της κοινότητας (1) (ΕΣΟΛ 95)
απαιτεί να αναπτυχθούν συγκρίσιµες, πλήρεις και αξιόπιστες στατιστικές πηγές·
(8)

ότι στην απόφαση 92/326/ΕΟΚ (2) για τη θέσπιση διετούς
προγράµµατος (1992-1993) για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών
στατιστικών στον τοµέα των υπηρεσιών, το Συµβούλιο
υιοθέτησε ένα διετές πρόγραµµα (1992-1993) για την
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών στατιστικών για τις υπηρεσίες·
ότι το πρόγραµµα περιλαµβάνει την κατάρτιση εναρµονισµένων στατιστικών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,
ιδίως όσον αφορά το διανεµητικό εµπόριο·

(9)

ότι, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, η
δηµιουργία κοινών στατιστικών προτύπων που θα επιτρέπουν την παραγωγή εναρµονισµένων στατιστικών
στοιχείων είναι µια δράση που µπορεί να πραγµατοποιηθεί
αποτελεσµατικά µόνο σε κοινοτικό επίπεδο και ότι θα
εφαρµοστούν σε κάθε κράτος µέλος, από τους οργανισµούς
και τις υπηεσίες που έχουν αναλάβει την κατάρτιση
επίσηµων στατιστικών·

(10)

ότι η καλύτερη µέθοδος αξιολόγησης του οικονοµικού
κύκλου συνίσταται στην εκπόνηση στατιστικών σύµφωνα
µε κοινές µεθοδολογικές αρχές και κοινούς ορισµούς των
χαρακτηριστικών· ότι µόνο από τη συντονισµένη
εκπόνηση στατιστικών µπορούν να προκύψουν εναρµονισµένα αποτελέσµατα µε την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την
ευελιξία και το επίπεδο λεπτοµέρειας που απαιτούνται για
την ικανοποίηση των αναγκών της Επιτροπής και των
επιχειρήσεων·

(11)

ότι η εποχιακή διόρθωση και ο υπολογισµός σειρών
κυκλικών τάσεων για τα εθνικά στατιστικά στοιχεία µπορεί
να εκτελεστεί καλύτερα από τις εθνικές στατιστικές αρχές·
ότι µε τη διαβίβαση στην Επιτροπή (Eurostat) εποχιακά
διορθωµένων στατιστικών στοιχείων και σειρών κυκλικών
τάσεων θα βελτιωθεί η συνοχή µεταξύ στοιχείων που
κυκλοφορούν σε εθνικό επίπεδο και στοιχείων που κυκλοφορούν διεθνώς·

(12)

ότι οι «µονάδες οικονοµικής δραστηριότητας» (KAU) αντιστοιχούν σε µία ή περισσότερες επιχειρησιακές
υποδιαιρέσεις µιας επιχείρησης· ότι για να µπορεί να
παρατηρηθεί µία KAU, το σύστηµα πληροφοριών της
επιχείρησης πρέπει να είναι σε θέση ν' αναφέρει ή να
υπολογίζει για κάθε KAU τουλάχιστον την αξία της
παραγωγής, την ενδιάµεση κατανάλωση, το κόστος
προσωπικού, το πλεόνασµα χρήσεως, την απασχόληση και
τον ακαθάριστο σχηµατισµό πάγιου κεφαλαίου· ότι οι KAU
που εµπίπτουν σε µια συγκεκριµένη επιγραφή της στατιστικής κατάταξης των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE Αναθ. 1) µπορούν να
παράγουν και προϊόντα εκτός της οµοιογενούς οµάδας,
λόγω συνδεδεµένων δευτερευουσών δραστηριοτήτων που
δεν προσδιορίζονται ξεχωριστά στα διαθέσιµα λογιστικά
έγγραφα· ότι επιχείρηση και KAU ταυτίζονται όταν αποδεικνύεται αδύνατο για µια επιχείρηση ν' αναφέρει ή να
υπολογίσει στοιχεία για όλες τις αναφερόµενες στην
παράγραφο αυτή µεταβλητές για µία ή περισσότερες
επιχειρησιακές υποδιαιρέσεις·

(13)

ότι η ποιότητα των στατιστικών στοιχείων που καταρτίζονται στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήµατος πρέπει να
είναι ικανοποιητική και ότι η ποιότητα αυτή, καθώς και η
συνακόλουθη επιβάρυνση, πρέπει να είναι συγκρίσιµη από
το ένα κράτος µέλος στο άλλο· ότι, ως εκ τούτου, είναι

(1) ΕΕ L 310 της 30. 11. 1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 179 της 1. 7. 1992, σ. 131.
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αναγκαίο να καθοριστούν από κοινού τα κριτήρια που
επιτρέπουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών· ότι
οι βραχυχρόνιες στατιστικές πρέπει να είναι συµβατές µε
τα αποτελέσµατα που διαβιβάζονται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/97 του Συµβουλίου, της 20ής
∆εκεµβρίου 1996, για τις στατιστικές διάρθρωσης των
επιχειρήσεων (1)·
(14)

ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συµβουλίου, της
17ης Φεβρουαρίου 1997, για τις κοινοτικές στατιστικές (2),
αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς για τις διατάξεις του
παρόντος κανονισµού, ιδίως δε για εκείνες που διέπουν
την πρόσβαση σε διοικητικές πηγές δεδοµένων και το
στατιστικό απόρρητο·

(15)

ότι είναι απαραίτητο να απλουστευθούν οι διοικητικές
διαδικασίες για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις µικρές, και να
προωθηθούν νέες τεχνικές συλλογής στοιχείων και κατάρτισης στατιστικών· ότι η χρήση των υφιστάµενων
διοικητικών στοιχείων για στατιστικούς σκοπούς είναι ένα
από τα µέσα µείωσης της επιβάρυνσης των επιχειρήσεων·
ότι εφόσον είναι αναγκαία η άµεση συλλογή στοιχείων
από επιχειρήσεις για την κατάρτιση στατιστικών, οι
χρησιµοποιούµενες µέθοδοι και τεχνικές πρέπει να εξασφαλίζουν αξιόπιστα και επίκαιρα στοιχεία, χωρίς ωστόσο
να συνεπάγονται για τα ενδιαφερόµενα µέρη, ιδίως τις
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, επιβάρυνση δυσανάλογη
µε τα αποτελέσµατα τα οποία ευλόγως αναµένουν οι
χρήστες των εν λόγω στατιστικών·

(16)

ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη κοινού νοµικού πλαισίου
για τις στατιστικές επιχειρήσεων όσον αφορά όλες τις
δραστηριότητες και όλους τους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων για τους οποίους δεν έχουν ακόµη
αναπτυχθεί στατιστικές· ότι το πεδίο των στατιστικών στοιχείων που πρέπει να καταρτιστούν µπορεί να οριστεί µε
αναφορά στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1993, για τις στατιστικές µονάδες
παρατήρησης και ανάλυσης του παραγωγικού συστήµατος
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (3), και στον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 3037/90 του Συµβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1990,
σχετικά µε τη στατιστική ονοµατολογία των οικονοµικών
δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE Αναθ.
1) (4)·

(17)

ότι προκειµένου να διασαφηνιστούν περαιτέρω οι κανόνες
για τη συλλογή και τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων και για την επεξεργασία και διαβίβαση των
µεταβλητών είναι αναγκαίο να δοθεί στην Επιτροπή,
επικουρούµενη
από
την
επιτροπή
στατιστικού
προγράµµατος που έχει συσταθεί µε την απόφαση 89/382/
ΕΟΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου (5), η εξουσία να θεσπίζει
µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού·

(18)

ότι ζητήθηκε η γνώµη της επιτροπής στατιστικού
προγράµµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης 89/
382/ΕΟΚ, Ευρατόµ,

ΕΕ L 14 της 17. 1. 1997, σ. 1.
ΕΕ L 52 της 22. 2. 1997, σ. 1.
ΕΕ L 76 της 30. 3. 1993, σ. 1.
ΕΕ L 293 της 24. 10. 1990, σ. 1. κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 761/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 83 της 3. 4.
1993, σ. 1).
(5) ΕΕ L 181 της 28. 6. 1989, σ. 47.
(1)
(2)
(3)
(4)
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Γενικοί στόχοι
1.
Στόχος του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση ενός
κοινού πλαισίου για την παραγωγή βραχυχρόνιων κοινοτικών
στατιστικών του οικονοµικού κύκλου.
2.
Οι στατιστικές περιλαµβάνουν τις απαραίτητες πληροφορίες (µεταβλητές) για τη δηµιουργία µιας οµοιόµορφης βάσης
ανάλυσης της βραχυπρόθεσµης εξέλιξης της προσφοράς και της
ζήτησης, των συντελεστών παραγωγής και των τιµών.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
1.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε όλες τις οικονοµικές
δραστηριότητες που απαριθµούνται στους τίτλους Γ έως Κ και
Μ έως Ξ της στατιστικής ονοµατολογίας των οικονοµικών
δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE Αναθ. 1)
όπως διαλαµβάνεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90.
2.
Οι στατιστικές µονάδες των κατηγοριών που περιλαµβάνονται στο µέρος I του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 696/93 και οι οποίες ταξινοµούνται σε µια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνονται
στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. Ο τρόπος
χρήσης επιµέρους µονάδων για την εκπόνηση στατιστικών
προσδιορίζεται στα παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 3
Παραρτήµατα
1.
Οι ειδικές απαιτήσεις για τις µεταβλητές περιγράφονται
στα παραρτήµατα.
2.
Σε κάθε παράρτηµα περιλαµβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες, όπου απαιτούνται:
α) οι συγκεκριµένες δραστηριότητες για τις οποίες πρόκειται
να καταρτιστούν στατιστικές·
β) τα είδη στατιστικών µονάδων που θα χρησιµοποιηθούν για
την κατάρτιση των στατιστικών·
γ) οι κατάλογοι µεταβλητών·
δ) η µορφή των µεταβλητών·
ε) η περίοδος αναφοράς των µεταβλητών·
στ) το επίπεδο λεπτοµέρειας των µεταβλητών·
ζ) οι προθεσµίες για τη διαβίβαση των στοιχείων·
η) ο κατάλογος προαιρετικών πιλοτικών µελετών·
θ) η πρώτη περίοδος αναφοράς·
ι) η διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που µπορεί να
παραχωρηθεί.
Άρθρο 4
Συλλογή στοιχείων
1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία για την
κατάρτιση των µεταβλητών που απαριθµούνται στο παράρτηµα.
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία χρησιµοποιώντας συνδυασµό των διαφόρων πηγών που
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προσδιορίζονται παρακάτω και εφαρµόζοντας την αρχή της
διοικητικής απλούστευσης:
α) υποχρεωτικές έρευνες: οι νοµικές µονάδες, όπως ορίζονται
στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93, στις οποίες ανήκουν ή
από τις οποίες αποτελούνται οι στατιστικές µονάδες που
χρησιµοποιούν τα κράτη µέλη, υποχρεούνται να παρέχουν
ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες·
β) άλλες κατάλληλες πηγέες, συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών δεδοµένων·
γ) κατάλληλες διαδικασίες στατιστικής εκτίµησης.
3.
Τα κράτη µέλη, και η Επιτροπή, ενεργώντας στους αντίστοιχους τοµείς αρµοδιοτήτων, προωθούν τις προϋποθέσεις για
ευρύτερη χρήση της ηλεκτρονικής συλλογής και αυτόµατης
επεξεργασίας των στοιχείων.
Άρθρο 5
Περιοδικότητα
Όλες οι µεταβλητές παράγονται σε βάση µικρότερη της ετησίας.
Η συχνότητα κάθε µεταβλητής ορίζεται στα παραρτήµατα.
Άρθρο 6
Επίπεδο λεπτοµέρειας
Οι µεταβλητές πρέπει να παράγονται σύµφωνα µε τις επικρατούσες ταξινοµήσεις, στο επίπεδο λεπτοµέρειας που ορίζεται
στα παραρτήµατα.
Άρθρο 7
Επεξεργασία
Τα κράτη µέλη επεξεργάζονται τα πλήρη στοιχεία που έχουν
συγκεντρώσει σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 για τη
δηµιουργία συγκρίσιµων µεταβλητών σύµφωνα µε τους κανόνες
που καθορίζονται στα παραρτήµατα. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν
επίσης υπόψη τις κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται στο
συµβουλευτικό µεθοδολογικό εγχειρίδιο το οποίο αναφέρεται
στο άρθρο 12.
Άρθρο 8
∆ιαβίβαση
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν τις µεταβλητές που αναφέρονται στο
άρθρο 7, συµπεριλαµβανοµένων των εµπιστευτικών στοιχείων, µε
ηλεκτρονικά ή άλλα ενδεδειγµένα µέσα, εντός των προθεσµιών
που καθορίζονται στα παραρτήµατα και οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους 6 µήνες από τη λήξη της περιόδου αναφοράς. Σε κάθε
περίπτωση, οι µεταβλητές διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) το αργότερο την ηµέρα που τις δηµοσιεύει η εθνική αρχή.
Άρθρο 9
Μεταχείριση εµπιστευτικών στοιχείων
Η µεταχείριση των εµπιστευτικών στοιχείων και η κατά το
άρθρο 8 διαβίβαση αυτών γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες
κοινοτικές διατάξεις περί στατιστικού απορρήτου.
Άρθρο 10
Ποιότητα
1.
Τα κράτη µέλη εγγυώνται ότι οι διαβιβαζόµενες µεταβλητές
αντικατοπτρίζουν τον πληθυσµό των µονάδων. Για το σκοπό
αυτό, τα στοιχεία που λαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο 4
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παράγραφος 2 πρέπει να καλύπτουν επαρκή αριθµό µονάδων
ώστε να εξασφαλίζεται ικανοποιητική αντιπροσωπευτικότητα.
2.
Η ποιότητα των µεταβλητών µετράται από κάθε κράτος
µέλος µε βάση κοινά κριτήρια.
3.
Η ποιότητα των µεταβλητών πρέπει να ελέγχεται τακτικά,
διά συγκρίσεως µε άλλες στατιστικές πληροφορίες. Επιπλέον,
πρέπει να ελέγχεται και η εσωτερική τους συνοχή.
4.
Πρέπει να γίνεται αξιολόγηση ποιότητας διά συγκρίσεως
του οφέλους εκ της διαθεσιµότητας των στοιχείων µε το κόστος
της συλλογής τους και την επιβάρυνση που συνιστά για τις
επιχειρήσεις, ιδίως τις µικρές. Για την αξιολόγηση αυτή τα
κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, όταν τους το ζητεί, τις
αναγκαίες πληροφορίες.
Άρθρο 11
Αλλαγή στάθµισης και έτους βάσης
1.
Τα κράτη µέλη αναπροσαρµόζουν όπου χρειάζεται το σταθµιστικό σύστηµα των σύνθετων δεικτών τουλάχιστον κάθε
πενταετία. Οι συντελεστές που χρησιµοποιούνται στα αναπροσαρµοσµένα σταθµιστικά συστήµατα διαβιβάζονται στην
Επιτροπή εντός τριών ετών µετά τη λήξη του εν λόγω νέου έτους
βάσης.
2.
Κάθε πέντε έτη, τα κράτη µέλη αλλάζουν τη βάση των
µεταβλητών, χρησιµοποιώντας ως έτη βάσης τα έτη που λήγουν
σε 0 ή σε 5. Η προσαρµογή όλων των δεικτών στο νέο έτος
βάσης πρέπει να πραγµατοποιείται εντός τριών ετών µετά τη
λήξη του.
Άρθρο 12
Μεθοδολογικό εγχειρίδιο
1.
Αφού
συµβουλευτεί
την
επιτροπή
στατιστικού
προγράµµατος, η Επιτροπή εκδίδει συµβουλευτικό µεθοδολογικό
εγχειρίδιο, το οποίο εξηγεί τους κανόνες που εκτίθενται στα
παραρτήµατα και περιλαµβάνει κατευθυντήριες γραµµές σχετικά
µε τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές.
2.

Το εγχειρίδιο αυτό αναθεωρείται σε τακτά διαστήµατα.
Άρθρο 13
Μεταβατική περίοδος και παρεκκλίσεις

1.
Μπορεί να παραχωρηθούν µεταβατικές περίοδοι διαρκείας,
µέχρι πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.
2.
Κατά τη διάρκεια των µεταβατικών περιόδων, η Επιτροπή
µπορεί να εγκρίνει παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του κανονισµού, εφόσον τα εθνικά στατιστικά συστήµατα χρειάζονται
σηµαντικές προσαρµογές.
Άρθρο 14
Εκθέσεις
1.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, ύστερα από
αίτησή της, κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε την εφαρµογή
του κανονισµού στα κράτη µέλη.
2.
Μέσα σε τρία τουλάχιστον έτη από την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του κανονισµού και, στη συνέχεια, κάθε τρία
έτη, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε τις στατιστικές που καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, ιδίως δε σχετικά
µε το εύρος τους, την ποιότητά τους και την επιβάρυνση που
δηµιούργησαν στις επιχειρήσεις.
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Άρθρο 15
Συντονισµός στα κράτη µέλη
Σε κάθε κράτος µέλος µια εθνική αρχή θα συντονίζει
1. τη διαβίβαση των µεταβλητών (άρθρο 8)·
2. τη µέτρηση της ποιότητας (άρθρο 10)·
3. τη διαβίβαση των σχετικών στοιχείων (άρθρο 14 παράγραφος
1).
Άρθρο 16
Πιλοτικές µελέτες
1.
Η Επιτροπή εγκαθιδρύει, µε τη διαδικασία του άρθρου 18,
µια σειρά εθελοντικών πιλοτικών µελετών που πρέπει να διεξαχθούν από τα κράτη µέλη. Οι µελέτες αυτές προσδιορίζονται
στα παραρτήµατα.
2.
Οι πιλοτικές αυτές µελέτες εκτελούνται για να αξιολογηθεί
αν είναι σκόπιµο και εφικτό να ληφθούν στοιχεία, συνεκτιµώντας τα οφέλη της διαθεσιµότητας των στοιχείων σε σχέση
µε το κόστος της συλλογής τους και τη συνακόλουθη επιβάρυνση
για τις επιχειρήσεις.
3.
Η Επιτροπή ενηµερώνει το Συµβούλιο για τα αποτελέσµατα
των πιλοτικών µελετών.
Άρθρο 17
Εφαρµογή
Η Επιτροπή αποφασίζει, µε τη διαδικασία που ορίζεται στο
άρθρο 18, τα µέτρα εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων προσαρµογής στις οικονοµικές και
τεχνικές εξελίξεις που αφορούν τη συλλογή και τη στατιστική
επεξεργασία των στοιχείων και τη διαβίβαση των µεταβλητών.
Στο έργο αυτό λαµβάνεται υπόψη η αρχή ότι τα οφέλη του
µέτρου πρέπει να υπερτερούν του κόστους του και να µη συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση σηµαντικών πρόσθετων πόρων από τα
κράτη µέλη ή από τις επιχειρήσεις σε σύγκριση µε τις αρχικές
διατάξεις του παρόντος κανονισµού. Ειδικότερα, τα µέτρα εφαρµογής του παρόντος κανονισµού περιλαµβάνουν:
α) τη χρησιµοποίηση συγκεκριµένων µονάδων (άρθρο 2)·
β) την ενηµέρωση του καταλόγου των µεταβλητών (άρθρο 3)·
γ) τους ορισµούς και τις κατάλληλες µορφές των µεταβλητών
που διαβιβάζονται (άρθρο 3)·
δ) τη συχνότητα κατάρτισης στατιστικών (άρθρο 5)·
ε) τα επίπεδα ανάλυσης και οµαδοποίησης των µεταβλητών
(άρθρο 6)·
στ) τις προθεσµίες διαβίβασης (άρθρο 8)·
ζ) τα κριτήρια για τη µέτρηση της ποιότητας (άρθρο 10)·
η) τις µεταβατικές περιόδους και τις παρεκκλίσεις που χορηγούνται κατά τη µεταβατική περίοδο (άρθρο 13)·
θ) τη θεσµοθέτηση των πιλοτικών µελετών (άρθρο 16).
▼M1
Άρθρο 18
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του στατιστικού
προγράµµατος, η οποία εφεξής αποκαλείται «επιτροπή».
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2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο,
εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (1),
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

▼B
Άρθρο 19
Καταργητική διάταξη
Οι οδηγίες 72/211/ΕΟΚ και 78/166/ΕΟΚ καταργούνται.
Άρθρο 20
Θέση σε ισχύ
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από
τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του
και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.

(1) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για
τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων
που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
α) Πεδίο εφαρµογής
Το παράρτηµα αυτό εφαρµόζεται σε όλες τις δραστηµιότητες που
απαριθµούνται στους τίτλους Γ έως Ε της NACE Αναθ. 1.
β) Μονάδα παρατήρησης
1. Η µονάδα παρατήρησης για όλες τις µεταβλητές αυτού του παραρτήµατος είναι η µονάδα οικονοµικής δραστηριότητας, εκτός αν
άλλως ορίζεται στο σηµείο 2 ή αποφασιστεί µε τη διαδικασία του
σηµείου 3.
2. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που απασχολούν λίγα άτοµα σε
δευτερεύουσες δραστηριότητες, µπορεί να χρησιµοποιείται η
τοπική µονάδα ή η επιχείρηση ως µονάδα παρατήρησης.
3. Η χρησιµοποίηση άλλων µονάδων παρατήρησης µπορεί να αποφασιστεί µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18.
γ)

Κατάλογος µεταβλητών
1. Οι στατιστικές αυτού του παραρτήµατος περιλαµβάνουν τις
ακόλουθες µεταβλητές:
Μεταβλητή

Ονοµασία

110

Παραγωγή

120

Κύκλος εργασιών

121

Εγχώριος κύκλος εγρασιών

122

Κύκλος εργασιών εξωτερικού

130

Νέες παραγγελίες

131

Νέες παραγγελίες από την εγχώρια αγορά

132

Νέες παραγγελίες από αγορές εξωτερικού

210

Αριθµός απασχολουµένων ατόµων

220

Εργασθείσες ώρες

230

Μεικτοί µισθοί και ηµεροµίσθια

310

Τιµές παραγωγού (προαιρετικά)

311

Τιµές παραγωγού για την εγχώρια αγορά

312

Τιµές παραγωγού για το εξωτερικό

2. Ως προσεγγιστικό υποκατάστατο της µεταβλητής 312 (τιµές
παραγωγού για το εξωτερικό) µπορεί να παράγεται η µεταβλητή
313 (δείκτης µοναδιαίας αξίας), αλλά µόνον εάν η πρώτη
µεταβλητή δεν είναι διαθέσιµη.
3. Αρχίζοντας από την αρχή της πρώτης περιόδου αναφοράς, αντί
πληροφοριών για τις νέες παραγγελίες (αριθ. 130, 131, 132) µπορεί
να διαβιβάζεται εναλλακτικά προσεγγιστικός προγνωστικός
δείκτης, ο οποίος µπορεί να υπολογίζεται από στοιχεία στατιστικής επισκόπησης της γνώµης της αγοράς. Η προσεγγιστική
αυτή εκτίµηση επιτρέπεται επί 5 έτη αφότου τεθεί σε ισχύ ο κανονισµός. Η περίοδος αυτή παρατείνεται επί έως 5 ακόµη έτη εκτός
αν αποφαστιστεί άλλως µε τη διαδικασία του άρθρου 18.
4. Αρχίζοντας από την αρχή της πρώτης περιόδου αναφοράς, αντί
πληροφοριών για τον αριθµό απασχολούµενων ατόµων (αριθ. 210)
µπορεί να διαβιβάζεται προσεγγιστικά ο αριθµός υπαλλήλων
(αριθ. 211). Η προσεγγιστική αυτή εκτίµηση επιτρέπεται επί 5
έτη αφότου τεθεί σε ισχύ ο κανονισµός. Η περίοδος αυτή παρατείνεται επί έως 5 ακόµη έτη εκτός αν αποφασιστεί άλλως µε τη
διαδικασία του άρθρου 18.
5. Ο όρος «εγχώριος» αναφέρεται στην εδαφική επικράτεια του
οικείου κράτους µέλους.
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6. Οι πληροφορίες περί ποαραγωγής (αριθ. 110) δεν απαιτούνται για
το τµήµα 41 και την οµάδα 40.3 της NACE Αναθ. 1.
7. Οι πληροφορίες περί κύκλου εργασιών (αριθ. 120, 121, 122) δεν
απαιτούνται για τον τίτλο Ε της NACE Αναθ. 1.
8. Οι πληροφορίες σχετικά µε τις παραγγελίες (αριθ. 130, 131, 132)
απαιτούνται µόνο για τα ακόλουθα τµήµατα της NACE Αναθ. 1:
17, 18, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 και 35. Αυτή η
απαρίθµηση τµηµάτων NACE µπορεί να τροποποιηθεί εντός τριών
ετών αφότου τεθεί σε ισχύ ο κανονισµός µε τη διαδικασία του
άρθρου 18.
9. Οι πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές παραγωγού ή το δείκτη µοναδιαίας αξίας (αριθ. 310, 311, 312 ή 313) δεν απαιτούνται για τις
ακόλουθες οµάδες της NACE Αναθ. 1: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1
και 35.3. Αυτή η απαρίθµηση οµάδων NACE µπορεί να τροποποιηθεί εντός τριών ετών αφότου τεθεί σε ισχύ ο κανονισµός µε τη
διαδικασία του άρθρου 18.
δ)

Μορφή
1. Όλες οι µεταβλητές πλην της παραγωγής (αριθ. 110) πρέπει να
διαβιβάζονται σε αδιόρθωτη µορφή.
2. Η µεταβλητή «παραγωγή» (αριθ. 110) πρέπει να διαβιβάζεται σε
µορφή διορθωµένη βάσει του αριθµού των εργάσιµων ηερών.
3. Τα κράτη µέλη µπορούν 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 313 πρέπει να διαβιβάζονται υπό µορφή δεικτών. Όλες οι άλλες µεταβλητές πρέπει να
διαβιβάζονται είτε µε τη µορφή δεικτών είτε µε τη µορφή
απόλυτων αριθµών.

ε)

Περίοδος αναφοράς
Ισχύουν οι εξής περίοδοι αναφοράς:
Μεταβλητή

Περίοδος αναφοράς

110

µήνας

120

µήνας

121

µήνας

122

µήνας

130

µήνας

131

µήνας

132

µήνας

210

τουλάχιστον τρίµηνο

220

τουλάχιστον τρίµηνο

230

τουλάχιστον τρίµηνο

310

µήνας

311

µήνας

312 ή 313

µήνας

στ) Επίπεδο λεπτοµέρειας
1. Όλες οι µεταβλητές διαβιβάζονται στο διψήφιο επίπεδο της NACE
Αναθ. 1.
2. Πέραν αυτού, για τον τίτλο ∆ της NACE Αναθ. 1, ο δείκτης
παραγωγής (αριθ. 110) και ο δείκτης τιµών παραγωγού (αριθ. 310,
311, 312 ή 313) πρέπει να διαβιβάζονται και στο τριψήφιο και
τετραψήφιο επίπεδο της NACE Αναθ. 1. Οι διαβιβαζόµενες στο
τριψήφιο και τετραψήφιο επίπεδο µεταβλητές πρέπει ν' αντιπροσωπεύουν για κάθε κράτος µέλος το 90 % τουλάχιστον της
προστιθέµενης αξίας του τίτλου ∆ της NACE Αναθ. 1 σ' ένα δεδο-
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µένο έτος βάσης· δεν χρειάζεται όµως να διαβιβάζονται τόσο
λεπτοµερώς από εκείνα τα κράτη µέλη των οποίων η συνολική
προστιθέµενη αξία στον τίτλο ∆ της NACE Αναθ. 1 για ένα δεδοµένο έτος βάσης αντιπροσωπεύει λοιγότερο του 5 % του συνόλου
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
3. Οι µεταβλητές που διαβιβάζονται στο τριψήφιο και τετραψήφιο
επίπεδο της NACE Αναθ. 1 χρησιµοποιούνται για την παραγωγή
οµαδοποιηµένων δεικτών στα ίδια επίπεδα για την όλη Κοινότητα
και για την οµάδα των κρατών µελών που συµµετέχουν στο ενιαίο
νόµισµα. Οι δείκτες αυτοί µπορούν να δοθούν και σε τριψήφιο και
τετραψήφιο επίπεδο για τα επί µέρους κράτη µέλη και για άλλες
οµάδες κρατών µελών, όταν τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη έχουν
δηλώσει ότι η ποιότητα των στοιχείων είναι επαρκής.
4. Πέραν τούτων, όλες οι µεταβλητές πρέπει να διαβιβάζονται για
µεγάλες οµάδες βιοµηχανικών κλάδων των οποίων ο ορισµός (σε
σχέση µε τις δραστηριότητες της NACE Αναθ. 1) αποφασίζεται
µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18.
ζ)

Προθεσµίες για τη διαβίβαση των στοιχείων
1. Οι µεταβλητές πρέπει να διαβιβάζονται µέσα στις ακόλουθες
προθεσµίες µετά το τέλος της περιόδου αναφοράς:
Μεταβλητή

Προθεσµίες

110

1 µήνας και 15 ηµερολογιακές ηµέρες

120

2 µήνες

121

2 µήνες

122

2 µήνες

130

1 µήνας και 20 ηµερολογιακές ηµέρες

131

1 µήνας και 20 ηµερολογιακές ηµέρες

132

1 µήνας και 20 ηµερολογιακές ηµέρες

210

3 µήνες

220

3 µήνες

230

3 µήνες

310

1 µήνας και 15 ηµερολογιακές ηµέρες

311

1 µήνας και 5 ηµερολογιακές ηµέρες

312

1 µήνας και 5 ηµερολογιακές ηµέρες

313

1 µήνας και 15 ηµερολογιακές ηµέρες

2. Η προθεσµία µπορεί να παραταθεί έως 15 ηµερολογικές ηµέρες
για εκείνα τα κράτη µέλη των οποίων η αντιστοιχούσα στους
τίτλους Γ, ∆ και Ε της NACE Αναθ. 1 προστιθέµενη αξία αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 3 % του συνόλου της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας σ' ένα δεδοµένο έτος βάσης.
η) Πιλοτικές µελέτες
Οι προτεραιότητες για τις πιλοτικές µελέτες έχουν ως εξής:
1. αξιολόγηση των δυνατοτήτων εγκαιρότερης διαβίβασης στοιχείων·
2 συλλογή τιµών παραγωγού στην αγορά αλλοδαπής·
3. κατανοµή των µεταβλητών για την αγορά αλλοδαπής σε εντός
ΟΝΕ, εντός ΕΚ και εκτός ΕΚ·
4. συλλογή βραχυπρόθεσµων πληροφοριών για τη δηµιουργία και το
κλείσιµο επιχειρήσεων·
5. παραγωγή µηνιαίων πληροφοριών σχετικά µε την απασχόληση·
6. συλλογή στοιχείων σχετικά µε τα αποθέµατα·
7. παροχή πληροφοριών για περισσότερες δραστηριότητες απ' αυτές
που απαριθµούνται στο στοιχείο Γ) σηµεία 6 έως 9·
8. συλλογή βραχυπρόθεσµων πληροφοριών για τις επενδύσεις·
9. συλλογή στοιχείων σχετικά µε το σύνολο των παραγγελιών·
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θ)

Πρώτη περίοδος αναφοράς
Η πρώτη περίοδος αναφοράς κατά την οποία πρέπει να διαβιβαστούν
όλες οι µεταβλητές είναι ο Ιανουάριος του 1998 για τα µηνιαία στοιχεία και το πρώτο τρίµηνο του 1998 για τα τριµηνιαία στοιχεία.

ι)

Μεταβατική περίοδος
1. Για τις µεταβλητές «παραγωγή» (αριθ. 110), «αριθµός απασχολουµένων ατόµων» και «εργασθείσες ώρες» (αριθ. 210, 220), και
«τιµές παραγωγού για την εγχώρια αγορά» (αριθ. 311) µπορεί να
παραχωρηθεί, µε τη διαδικασία του άρθρου 18, µεταβατική
περίοδος το πολύ τριών ετών αφότου τεθεί σε ισχύ ο κανονισµός.
Η µεταβατική περίοδος µπορεί να παραταθεί επί άλλα δύο έτη µε
τη διαδικασία του άρθρου 18.
2. Για όλες τις άλλες που δεν απαριθµούνται στις παραγράφους 1, 2
και 3, µπορεί να παραχωρηθεί, µε τη διαδικασία του άρθρου 18,
µεταβατική περίοδος πέντε ετών το πολύ αφότου τεθεί σε ισχύ ο
κανονισµός.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
α) Πεδίο εφαρµογής
Αυτό το παράρτηµα εφαρµόζεται σε όλες τις δραστηριότητες που
απαριθµούνται στον Τίτλο ΣΤ της NACE Αναθ. 1.
β) Μονάδα παρατήρησης
1. Η µονάδα παρατήρησης σε αυτό το παράρτηµα είναι η µονάδα
οικονοµικής δραστηριότητας, εκτός αν ορίζεται άλλως στα σηµεία
2 ή 3 ή αποφασιστεί άλλως µε τη διαδικασία του σηµείου 4.
2. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που απασχολούν λίγα άτοµα σε
δευτερεύουσες δραστηριότητες, µπορεί να χρησιµοποιείται η
τοπική µονάδα ή η επιχείρηση ως µονάδα παρατήρησης.
3. Όπου συντρέχει η περίπτωση, τα στατιστικά στοιχεία µπορούν να
συνάγονται από πληροφορίες παραγόµενες σύµφωνα µε την
κατάταξη των κατασκευών (CC).
4. Η χρησιµοποίηση άλλων µονάδων παρατήρησης µπορεί να αποφασιστεί µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18.
γ)

Κατάλογος µεταβλητών
1. Οι στατιστικές αυτού του παραρτήµατος περιλαµβάνουν τις
ακόλουθες µεταβλητές:
Μεταβλητή

Ονοµασία

110

Παραγωγή

115

Κατασκευή οικοδοµικών έργων

116

Κατασκευή έργων πολιτικού µηχανικού

130

Νέες παραγγελίες

135

Νέες παραγγελίες για οικοδοµές και κατασκευές

136

Νέες παραγγελίες για έργα πολιτικού µηχανικού

210

Αριθµός απασχολουµένων ατόµων

220

Εργασθείσες ώρες

230

Μεικτοί µισθοί και ηµεροµίσθια

320

Κόστος κατασκευής

321

Κόστος υλικών

322

Κόστος εργασίας

411

Οικοδοµικές άδειες: αριθµός κατοικιών

412

Οικοδοµικές άδειες: τετραγωνικά µέτρα
ωφέλιµης επιφάνειας δαπέδου ή άλλη µονάς
µετρήσεως µεγέθους

2. Αρχίζοντας από την αρχή της περιόδου αναφοράς, αντί για πληροφορίες για τις νέες παραγγελίες (αριθ. 130) µπορεί να διαβιβάζεται
εναλλακτικά προσεγγιστικός προγνωστικός δείκτης, ο οποίος
µπορεί να υπολογίζεται από στοιχεία στατιστικής επισκόπησης
της γνώµης της αγοράς. Η προσεγγιστική αυτή εκτίµηση επιτρέπεται επί 5 έτη αφότου τεθεί σε ισχύ ο κανονισµός. Η περίοδος
αυτή µπορεί να παραταθεί µε τη διαδικασία του άρθρου 18.
3. Αρχίζοντας από την αρχή της πρώτης περιόδου αναφοράς, αντί για
πληροφορίες για τα απασχολούµενα άτοµα (αριθ. 210) µπορεί να
διαβιβάζεται προσεγγιστικά ο αριθµός υπαλλήλων (αριθ. 211). Η
προσεγγιστική αυτή εκτίµηση επιτρέπεται επί 5 έτη αφότου τεθεί
σε ισχύ ο κανονισµός. Η περίοδος αυτή παρατείνεται επί έως 5
ακόµη έτη εκτός αν αποφασιστεί άλλως µε τη διαδικασία του
άρθρου 18.
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4. Οι πληροφορίες σχετικά µε τις µεταβλητές που αφορούν τις νέες
παραγγελίες (αριθ. 130, 135, 136) µπορούν να υπολογίζονται κατά
προσέγγιση βάσει πληροφοριών για τις άδειες οικοδοµής. Περαιτέρω προσεγγίσεις γι' αυτές τις µεταβλητές και για άλλες µπορούν
να καθοριστούν µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18.
5. Αντί των µεταβλητών «κόστους» (αριθ. 320, 321 και 322) µπορεί να
διαβιβάζεται ως προεγγιστική εκτίµηση η µεταβλητή «τιµές
παραγωγού» (αριθ. 310), αλλά µόνον εάν η πρώτη µεταβλητή δεν
είναι διαθέσιµη.
δ)

Μορφή
1. Όλες οι µεταβλητές πλην της παραγωγής (αριθ. 110) πρέπει να
διαβιβάζονται σε αδιόρθωτη µορφή.
2. Η µεταβλητή «παραγωγή» (αριθ. 110) πρέπει να διαβιβάζεται σε
µορφή διορθωµένη βάσει του αριθµού των εργάσιµων ηµερών.
3. Τα κράτη µέλη µπορούν επιπροσθέτως 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 υπό µορφή δεικτών. Οι µεταβλητές αριθ. 411 και
412 πρέπει να διαβιβάζονται µε τη µορφή απόλυτων αριθµών. Οι
άλλες µεταβλητές πρέπει να διαβιβάζονται είτε µε τη µορφή
δεικτών, είτε µε τη µορφή απόλυτων αριθµών.

ε)

Περίοδος αναφοράς
Για όλες τις µεταβλητές του παρόντος παραρτήµατος εφαρµόζεται
περίοδος αναφοράς τουλάχιστον τριµήνου.

στ) Επίπεδο λεπτοµέρειας
1. Οι µεταβλητές αριθ. 110, 130, 210, 220 και 230 πρέπει να διαβιβάζονται τουλάχιστον στο διψήφιο επίπεδο NACE Αναθ. 1.
2. Οι µεταβλητές «νέες παραγγελίες» (αριθ. 130, 135 και 136) απαιτούνται µόνο για τις οµάδες 45.1 και 45.2 της NACE Αναθ. 1.
3. Οι µεταβλητές «κόστος κατασκευής» (αριθ. 320, 321 και 322)
παρέχονται υποχρεωτικά µόνο για τις νέες κατοικίες πλην των
κοινοβιακών.
4. Η µεταβλητή «αριθµός κατοικιών που καλύπτουν οι οικοδοµικές
άδειες» (αριθ. 411) καλύπτει µόνο τις νέες κατοικίες (πλην των
κοινοβιακών) και πρέπει να διαβιβάζεται αναλελυµένη ως εξής:
i) µονοκατοικίες·
ii) κτίρια δύο ή περισσότερων κατοικιών.
5. Η µεταβλητή «οικοδοµικές άδειες» (αριθ. 412) καλύπτει µόνο
κτίρια και πρέπει να διαβιβάζεται αναλελυµένη ως εξής:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
ζ)

µονοκατοικίες·
κτίρια δύο ή περισσότερων κατοικιών·
κτίρια κοινοβιακών κατοικιών·
κτίρια γραφείων·
άλλα κτίρια.

Προθεσµίες για τη διαβίβαση των στοιχείων
1. Οι µεταβλητές πρέπει να διαβιβάζονται µέσα στις ακόλουθες
προθεσµίες µετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς:
Μεταβλητή

Προθεσµία

110

2 µήνες

115

2 µήνες

116

2 µήνες

130

3 µήνες

135

3 µήνες

136

3 µήνες
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Μεταβλητή

Προθεσµία

210

3 µήνες

220

3 µήνες

230

3 µήνες

320

3 µήνες

321

3 µήνες

322

3 µήνες

411

3 µήνες

412

3 µήνες

2. Η προθεσµία µπορεί να παραταθεί έως 15 ηµερολογιακές ηµέρες
για εκείνα τα κράτη µέλη των οποίων η αντιστοιχούσα στον τίτλο
ΣΤ της NACE Αναθ. 1 συνολική προστιθέµενη αξία αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 3 % του συνόλου της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας σ' ένα δεδοµένο έτος βάσης.
η) Πιλοτικές µελέτες
Οι προτεραιότητες για τις πιλοτικές µελέτες έχουν ως εξής:
1. συλλογή τιµών παραγωγού·
2. κατανοµή της παραγωγής (αριθ. 110) σε νέες κατασκευές και σε
εργασίες επισκευής και συντήρησης·
3. παροχή στοιχείων σε µηνιαία βάση·
4. διάκριση των µεταβλητών αριθ. 210, 220 και 230 σε κατασκευή
κτιρίων και έργων πολιτικού µηχανικού·
5. παροχή κοστολογικών πληροφοριών (αριθ. 320, 321 και 322) για
άλλα είδη κατασκευών εκτός από τις κατοικίες, καθώς και για τις
εργασίες επισκευής και συντήρησης·
6. διάκριση της κατασκευής οικοδοµικών έργων (αριθ. 115) σε κατοικίες και άλλα κτίρια·
7. παροχή βραχυπρόθεσµων πληροφοριών για τις επενδύσεις·
8. παροχή βραχυπρόθεσµων πληροφοριών για τη δηµιουργία και το
κλείσιµο επιχειρήσεων.
θ)

Πρώτο έτος αναφοράς
Η πρώτη περίοδος αναφοράς κατά την οποία πρέπει να διαβιβαστούν
όλες οι µεταβλητές είναι ο Ιανουάριος του 1998 για τα µηνιαία στοιχεία και το πρώτο τρίµηνο του 1998 για τα τριµηνιαία στοιχεία.

ι)

Μεταβατική περίοδος
1. Για τις µεταβλητές «παραγωγή» (αριθ. 110) και «αριθµός απασχολουµένων ατόµων» και «εργασθείσες ώρες» (αριθ. 210, 220),
µπορεί να παραχωρηθεί, µε τη διαδικασία του άρθρου 18, µεταβατική περίοδος το πολύ τριών ετών αφότου τεθεί σε ισχύ ο
κανονισµός. Η µεταβατική περίοδος µπορεί να παραταθεί επί
άλλα δύο έτη µε τη διαδικασία του άρθρου 18.
2. Για όλες τις άλλες µεταβλητές µπορεί να παραχωρηθεί, µε τη
διαδικασία του άρθρου 18, µεταβατική περίοδος πέντε ετών το
πολύ αφότου τεθεί σε ισχύ ο κανονισµός.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
α) Πεδίο εφαρµογής
Αυτό το παράρτηµα εφαρµόζεται στις δραστηριότητες που απαριθµούνται στο τµήµα 52 της NACE Αναθ. 1.
β) Μονάδα παρατήρησης
1. Μονάδα παρατήρησης για όλες τις µεταβλητές του παραρτήµατος
τούτου είναι η επιχείρηση.
2. Η χρησιµοποίηση και άλλων µονάδων παρατήρησης µπορεί ν'
αποφασιστεί µε τη διαδικασία του άρθρου 18.
γ)

Κατάλογος µεταβλητών
1. Οι στατιστικές αυτού του παραρτήµατος περιλαµβάνουν τις
ακόλουθες µεταβλητές:
Μεταβλητή

Ονοµασία

120

Κύκλος εργασιών

210

Αριθµός απασχολουµένων ατόµων

330

Αποπληθωριστής πωλήσεων

2. Αντί για τον αποπληθωριστή πωλήσεων (αριθ. 330) µπορούν να
δίνονται πληροφορίες για τον όγκο των πωλήσεων (αριθ. 123).
3. Αρχίζοντας από την αρχή της πρώτης περιόδου αναφοράς, αντί για
πληροφορίες για τα απασχολούµενα άτοµα (αριθ. 210) µπορεί να
διαβιβάζεται προσεγγιστικά ο αριθµός υπαλλήλων (αριθ. 211). Η
προσεγγιστική αυτή εκτίµηση επιτρέπεται επί 5 έτη αφότου τεθεί
σε ισχύ ο κανονισµός. Η περίοδος αυτή παρατείνεται επί έως 5
ακόµη έτη, εκτός αν αποφασιστεί άλλως µε τη διαδικασία του
άρθρου 18.
δ)

Μορφή
1. Όλες οι µεταβλητές πρέπει να διαβιβάζονται σε αδιόρθωτη µορφή.
2. Η µεταβλητή «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) και η µεταβλητή
«όγκος των πωλήσεων» (αριθ. 123) πρέπει να διαβιβάζονται και
σε µορφή διορθωµένη βάσει του αριθµού των εργάσιµων ηµερών.
3. Τα κράτη µέλη µπορούν επιπροσθέτως να διαβιβάζουν τις
µεταβλητές µε εποχιακή διόρθωση, καθώς επίσης και υπό µορφή
κυκλικών τάσεων. Η Eurostat µπορεί να παράγει εποχιακά διορθωµένες και κυκλοτασικές σειρές γι' αυτές τις µεταβλητές, αλλά
µόνον εάν δεν γίνεται διαβίβαση υπ' αυτές τις µορφές.
4. Όλες οι µεταβλητές πρέπει να διαβιβάζονται είτε µε τη µορφή
δεικτών είτε µε τη µορφή απόλυτων αριθµών.

ε)

Περίοδος αναφοράς
Εφαρµόζονται οι ακόλουθες περίοδοι αναφοράς:
Μεταβλητή

Περίοδος αναφοράς

120

µήνας

210

τρίµηνο

330 ή 123

µήνας

στ) Επίπεδο λεπτοµέρειας
1. Οι µεταβλητές «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) και «αποπληθωριστής πωλήσεων» ή «όγκος πωλήσεων» (αριθ. 330/123) πρέπει να
διαβιβάζονται µε βάση τα επίπεδα λεπτοµέρειας που ορίζονται
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στα σηµεία 2, 3 και 4. Η µεταβλητή «αριθµός απασχολουµένων
ατόµων» (αριθ. 210) πρέπει να διαβιβάζεται µε βάση τα επίπεδα
λεπτοµέρειας που ορίζονται στα σηµεία 3 και 4.
2. Αναλυτικό επίπεδο που συνενώνει τάξεις και οµάδες της NACE
Αναθ. 1:
τάξη 52.11·
τάξη 52.12·
οµάδα 52.2·
οµάδα 52.3·
άθροισµα των τάξεων 52.41, 52.42 και 52.43·
άθροισµα των τάξεων 52.44, 52.45 και 52.46·
άθροισµα των τάξεων 52.47 και 52.48·
τάξη 52.61.
3. Οµαδοποιηµένα επίπεδα που συνενώνουν τάξεις και οµάδες της
NACE Αναθ. 1:
άθροισµα της τάξης 52.11 και της οµάδας 52.2·
άθροισµα της τάξης 52.12 και των οµάδων 52.3 έως 52.6·
άθροισµα των οµάδων 52.1 έως 52.6.
4. Τµήµα 52
Τα κράτη µέλη, η προστιθέµενη αξία των οποίων για την οµάδα
52.7 αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 5 % της προστιθέµενης
αξίας τους για το τµήµα 52 σε ένα δεδοµένο έτος αναφοράς
µπορούν να διαβιβάζουν ως προσεγγιστική εκτίµηση του τµήµατος
52, το άθροισµα των οµάδων 52.1 έως 52.6.
ζ)

Προθεσµίες για τη διαβίβαση των στοιχείων
1. Οι µεταβλητές πρέπει να διαβιβάζονται µέσα σε προθεσµία 3
µηνών από τη λήξη της περιόδου αναφοράς. Για τις µεταβλητές
«κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) και «αποπληθωριστής πωλήσεων»
ή «όγκος πωλήσεων» (αριθ. 330/123) τα στοιχεία διαβιβάζονται
εντός δύο µηνών στα επίπεδα λεπτοµέρειας που ορίζονται στα
σηµεία 3 και 4 του στοιχείου στ).
2. Η προθεσµία µπορεί να είναι µεγαλύτερη κατά ένα το πολύ µήνα
για τα κράτη µέλη, η προστιθέµενη αξία των οποίων για το τµήµα
52 σ' ένα δεδοµένο έτος αναφοράς αντιπροσωπεύει λιγότερο από
το 3 % του συνόλου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

η) Πιλοτικές µελέτες
Οι προτεραιότητες των πιλοτικών µελετών έχουν ως εξής:
1. παροχή αναλυτικότερης κατανοµής των δραστηριοτήτων·
2. εκτίµηση δυνατοτήτων εγκαιρότερης διαβίβασης στοιχείων·
3. συλλογή πληροφοριών για τον αριθµό υπαλλήλων·
4. συλλογή πληροφοριών περί µισθών και ηµεροµισθίων·
5. χρησιµοποίηση της µονάδας οικονοµικής δραστηριότητας ως
µονάδας παρατήρησης·
6. συλλογή βραχυπρόθεσµων πληροφοριών για τη δηµιουργία και το
κλείσιµο επιχειρήσεων.
θ)

Πρώτο έτος αναφοράς
Η πρώτη περίοδος αναφοράς κατά την οποία πρέπει να διαβιβαστούν
όλες οι µεταβλητές είναι ο Ιανουάριος 1998 για τα µηνιαία στοιχεία
και το πρώτο τρίµηνο του 1998 για τα τριµηνιαία στοιχεία.

ι)

Μεταβατική περίοδος
1. Για τη µεταβλητή «αριθµός απασχολουµένων ατόµων» (αριθ. 210)
µπορεί να παραχωρηθεί, µε τη διαδικασία του άρθρου 18, µεταβατική περίοδος το πολύ τριών ετών. Η µεταβατική αυτή περίοδος
µπορεί να παραταθεί επί άλλα δύο έτη µε τη διαδικασία του
άρθρου 18.
2. Για τη µεταβλητή «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) στα επίπεδα
λεπτοµέρειας που προσδιορίζονται στο σηµείο 3 του στοιχείου
στ) µπορεί να παραχωρηθεί µε τη διαδικασία του άρθρου 18 µεταβατική περίοδος το πολύ δύο ετών.
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3. Για τη µεταβλητή «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) στο επίπεδο
αναλυτικότητας που προσδιορίζεται στα σηµεία 2 και 4 του στοιχείου στ) και για τον αποπληθωριστή πωλήσεων/όγκο πωλήσεων
(αριθ. 330/123) µπορεί να παραχωρηθεί, µε τη διαδικασία του
άρθρου 18, µεταβατική περίοδος το πολύ πέντε ετών αφότου τεθεί
σε ισχύ ο κανονισµός.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α) Πεδίο εφαρµογής
Αυτό το παράρτηµα εφαρµόζεται σε όλες τις δραστηριότητες που
απαριθµούνται στα τµήµατα 50 και 51 και στους τίτλους Η, Θ, Ι, Κ,
Μ, Ν και Ξ της NACE Αναθ. 1.
β) Μονάδα παρατήρησης
1. Μονάδα παρατήρησης για όλες τις µεταβλητές του παραρτήµατος
τούτου είναι η επιχείρηση.
2. Η χρησιµοποίηση και άλλων µονάδων παρατήρησης µπορεί ν'
αποφασιστεί µε τη διαδικασία του άρθρου 18.
γ)

Κατάλογος µεταβλητών
1. Οι στατιστικές αυτού του παραρτήµατος περιλαµβάνουν τις
ακόλουθες µεταβλητές:
Μεταβλητή

Ονοµασία

120

Κύκλος εργασιών

210

Αριθµός απασχολουµένων ατόµων

2. Αρχίζοντας από την αρχή της πρώτης περιόδου αναφοράς, αντί για
πληροφορίες για τα απασχολούµενα άτοµα (αριθ. 210) µπορεί να
διαβιβάζεται προσεγγιστικά ο αριθµός υπαλλήλων (αριθ. 211). Η
προσεγγιστική αυτή εκτίµηση επιτρέπεται επί 5 έτη αφότου τεθεί
σε ισχύ ο κανονισµός. Η περίοδος αυτή παρατείνεται επί έως 5
ακόµη έτη, εκτός αν αποφασιστεί άλλως µε τη διαδικασία του
άρθρου 18.
δ)

Μορφή
1. Όλες οι µεταβλητές πρέπει να διαβιβάζονται σε αδιόρθωτη µορφή.
2. Η µεταβλητή «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) πρέπει να διαβιβάζεται και σε µορφή διορθωµένη βάσει του αριθµού των
εργάσιµων ηµερών.
3. Τα κράτη µέλη µπορούν επιπροσθέτως 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. Όλες οι µεταβλητές πρέπει να διαβιβάζονται είτε µε τη µορφή
δεικτών είτε µε τη µορφή απόλυτων αριθµών.

ε)

Περίοδος αναφοράς
Σε όλες τις περιόδους του παραρτήµατος τούτου εφαρµόζεται
τρίµηνη περίοδος αναφοράς.

στ) Επίπεδο λεπτοµέρειας
1. Η µεταβλητή «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) πρέπει να διαβιβάζεται µε βάση τα ακόλουθα οµαδοποιηµένα επίπεδα της NACE
Αναθ. 1:
50.1 + 50.3 +50.4·
50.2·
50.5·
51, 64, σε τριψήφιο επίπεδο όλα·
50, 60, 61, 62, 63, 72 σε διψήφιο επίπεδο όλα·
άθροισµα 74.11, 74.12, 74.13, 74.14·
άθροισµα 74.2, 74.3·
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74.4 έως 74.8, σε τριψήφιο επίπεδο όλα.
2. Η µεταβλητή «αριθµός απασχολουµένων ατόµων» (αριθ. 210)
πρέπει να διαβιβάζεται στο διψήφιο επίπεδο της NACE Αναθ. 1
για τα τµήµατα 50, 51, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 72 και 74.
3. Για τα τµήµατα 50, 51, 64 και 74 της NACE Αναθ. 1, η µεταβλητή
«κύκλος εργασιών» αρκεί να διαβιβάζεται στο διψήφιο επίπεδο
από εκείνα τα κράτη µέλη των οποίων η προστιθέµενη αξία στα
οικεία τµήµατα της NACE Αναθ. 1 για ένα δεδοµένο έτος βάσης
αντιπροσωπεύει λιγότερο του 5 % του συνόλου της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας.
4. Για το µέρος I της NACE Αναθ. 1, η µεταβλητή «αριθµός απασχολουµένων ατόµων» (αριθ. 210) αρκεί να διαβιβάζεται σε επίπεδο
µέρους από εκείνα τα κράτη µέλη των οποίων η συνολική
προστιθέµενη αξία στο µέρος I για ένα δεδοµένο έτος βάσης αντιπροσωπεύει λιγότερο του 5 % του συνόλου της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας.
ζ)

Προθεσµίες για τη διαβίβαση των στοιχείων
Οι µεταβλητές πρέπει να διαβιβάζονται µέσα σε προθεσµία 3 µηνών
από τη λήξη της περιόδου αναφοράς.

η) Πιλοτικές µελέτες
Οι προτεραιότητες για τις πιλοτικές µελέτες έχουν ως εξής:
1. συλλογή πληροφοριών περί µισθών και ηµεροµισθίων·
2. συλλογή πληροφοριών για τους αποπληθωριστές·
3. εκτίµηση του εφικτού και της σκοπιµότητας της συλλογής δεδοµένων σχετικά µε:
τους ταξιδιωτικούς πράκτορες (Οµάδα 63.3 NACE Αναθ. 1)·
τους κτηµατοµεσίτες (τµήµα 70 NACE Αναθ. 1)·
τις δραστηριότητες ενοικίασης (τµήµα 71 NACE Αναθ. 1)·
την έρευνα και ανάπτυξη (τµήµα 73 NACE Αναθ. 1)·
τις διαχειριστικές δραστηριότητες εταιριών χαρτοφυλακίου
(τάξη 74.15 NACE Αναθ. 1)·
vi) τα τµήµατα Ι, Μ, Ν και Ξ της NACE Αναθ. 1·

i)
ii)
iii)
iv)
v)

4. παροχή αναλυτικότερης κατανοµής·
5. εκτίµηση δυνατοτήτων εγκαιρότερης διαβίβασης στοιχείων·
6. συλλογή πληροφοριών για τον αριθµό υπαλλήλων·
7. χρησιµοποίηση της µονάδας οικονοµικής δραστηριότητας ως
µονάδας παρατήρησης·
8. συλλογή βραχυπρόθεσµων πληροφοριών για τη δηµιουργία και το
κλείσιµο επιχειρήσεων.
θ)

Πρώτη περίοδος αναφοράς
Η πρώτη περίοδος αναφοράς για την οποία πρέπει να διαβιβαστούν
όλες οι µεταβλητές είναι το πρώτο τρίµηνο του 1998.

ι)

Μεταβατική περίοδος
Για όλες τις µεταβλητές µπορεί να παραχωρηθεί, µε τη διαδικασία
του άρθρου 18, µεταβατική περίοδος πέντε ετών από την έναρξη
ισχύος του κανονισµού.

