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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Μαρτίου 2009
σχετικά με παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 177/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινού πλαισίου επιχειρηματικών μητρώων για
στατιστικούς σκοπούς
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 1568]
(Τα κείμενα στη δανική, στην ολλανδική, στην αγγλική, στην εσθονική, στη γαλλική, στη γερμανική, στην ελληνική, στη
λεττονική, στη λιθουανική, στη μαλτεζική, στην πολωνική και στη σλοβακική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/252/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

(2)

Το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 177/2008 προ
βλέπει ότι, όταν απαιτείται ευρεία προσαρμογή των μητρώων
επιχειρήσεων, η Επιτροπή μπορεί να χορηγεί παρέκκλιση,
κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, για μεταβατική περίοδο
η οποία δεν υπερβαίνει τις 25 Μαρτίου 2010. Όσον αφορά
τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία, τη δημόσια διοί
κηση και την άμυνα, καθώς και την υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση, και όσον αφορά τα πρόσθετα χαρακτηριστικά
σχετικά με τις ομάδες επιχειρήσεων, η Επιτροπή μπορεί να
χορηγεί παρέκκλιση, κατόπιν αιτήματος ενός κράτους
μέλους, για μεταβατική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις
25 Μαρτίου 2013.

(3)

Ορισμένα κράτη μέλη ζήτησαν τη χορήγηση αυτών των
παρεκκλίσεων.

(4)

Καθόσον τα αιτήματα των κρατών μελών βασίζονται στη
θεμιτή ανάγκη περαιτέρω προσαρμογής των εθνικών στατι
στικών συστημάτων τους, η χορήγηση των εν λόγω παρεκ
κλίσεων φαίνεται αιτιολογημένη,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 177/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση
κοινού πλαισίου όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστι
κούς σκοπούς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2186/93 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 14,
τα αιτήματα που υπέβαλαν το Βασίλειο του Βελγίου, το Βασίλειο
της Δανίας, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Δημο
κρατία της Εσθονίας, η Ιρλανδία, η Ελληνική Δημοκρατία, η Γαλ
λική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Λεττονίας, η Δημοκρατία της
Λιθουανίας, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, η Δημοκρα
τία της Μάλτας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η Δημοκρατία της
Αυστρίας, η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της Πολω
νίας, και η Σλοβακική Δημοκρατία,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 177/2008 θέσπισε ένα νέο κοινό
πλαίσιο όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων αποκλειστικά
για στατιστικούς σκοπούς ώστε να διατηρήσει την ανάπτυξη
των μητρώων επιχειρήσεων σε ένα εναρμονισμένο πλαίσιο.

(1) ΕΕ L 61 της 5.3.2008, σ. 6.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Επιτρέπονται παρεκκλίσεις στα κράτη μέλη που απαριθμούνται στο
παράρτημα, υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που ορίζο
νται σε αυτό, ώστε να μπορέσουν να συμμορφώσουν τα εθνικά τους
στατιστικά συστήματα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 177/2008.
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Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, στο Βασίλειο της Δανίας, στην Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας, στη Δημοκρατία της Εσθονίας, στην Ιρλανδία, στην Ελληνική Δημοκρατία, στη Γαλλική
Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Λεττονίας, στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, στο Μεγάλο Δουκάτο του Λου
ξεμβούργου, τη Δημοκρατία της Μάλτας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, τη Δημοκρατία της Αυστρίας, τη
Δημοκρατία της Πολωνίας, και τη Σλοβακική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2009.

Για την Επιτροπή
Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής

21.3.2009

21.3.2009
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Κράτος μέλος

Βέλγιο

Δανία

Γερμανία

Χορηγηθείσα παρέκκλιση

Τέλος παρέκκλισης

Χαρακτηριστικά 4.1, 4.2α, 4.3 έως 4.7 και 4.9

25 Μαρτίου 2010

Χαρακτηριστικά 1.8 έως 1.12α, 1.13α, 3.12, 4.11,
4.12α και 4.13α

30 Ιουνίου 2011

Κάλυψη ομάδων επιχειρήσεων

30 Ιουνίου 2009

Κάλυψη ομάδων επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στις
μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες που διαβιβάζονται
από τη Eurostat

31 Δεκεμβρίου 2009

Χαρακτηριστικό 3.11 και τελευταίο μέρος του χαρα
κτηριστικού 1.7α (παραπομπή σε τελωνειακά αρχεία ή
στο μητρώο των εξωκοινοτικών παραγόντων)

25 Μαρτίου 2010

Γεωργία, δασοπονία και αλιεία, δημόσια διοίκηση και
άμυνα και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

31 Δεκεμβρίου 2012

Εσθονία

Χαρακτηριστικό 1.12α

Ιρλανδία

Πλήρης παρέκκλιση

31 Δεκεμβρίου 2008

Χαρακτηριστικό 1.3

31 Δεκεμβρίου 2009

Ελλάδα

Γαλλία
Λεττονία

Λιθουανία

25 Μαρτίου 2010

Χαρακτηριστικό 3.11
Κάλυψη ομάδων επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στις
μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες που διαβιβάζονται
από τη Eurostat

25 Μαρτίου 2010

Χαρακτηριστικά 1.8 έως 1.12β, 1.13α, 3.12, 4.1,
4.2α, 4.5 έως 4.7, 4.9, 4.13α

31 Δεκεμβρίου 2012

Γεωργία, δασοπονία και αλιεία, δημόσια διοίκηση και
άμυνα και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

25 Μαρτίου 2013

Ομάδες επιχειρήσεων και χαρακτηριστικά τους

31 Δεκεμβρίου 2008

Κάλυψη ομάδων επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στις
μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες που διαβιβάζονται
από τη Eurostat

25 Μαρτίου 2010

Γεωργία, δασοπονία και αλιεία, δημόσια διοίκηση και
άμυνα και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλεια και πρό
σθετα χαρακτηριστικά σχετικά με τις ομάδες επιχειρή
σεων

25 Μαρτίου 2013

Γεωργία, δασοπονία και αλιεία

30 Ιουνίου 2012

Ομάδες πολυεθνικών επιχειρήσεων και χαρακτηριστικά
τους

31 Δεκεμβρίου 2008

Κάλυψη ομάδων επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στις
μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες που διαβιβάζονται
από τη Eurostat

5 Μαρτίου 2010

Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά σχετικά με ομάδες επι
χειρήσεων

31 Δεκεμβρίου 2010

Ομάδες πολυεθνικών επιχειρήσεων και χαρακτηριστικά
τους

25 Μαρτίου 2010

Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά σχετικά με ομάδες επι
χειρήσεων

25 Μαρτίου 2013
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Κράτος μέλος

Λουξεμβούργο

Μάλτα

Κάτω Χώρες

Αυστρία

Χορηγηθείσα παρέκκλιση

21.3.2009

Τέλος παρέκκλισης

Ομάδες επιχειρήσεων και χαρακτηριστικά τους

31 Δεκεμβρίου 2008

Κάλυψη ομάδων επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στις
μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες που διαβιβάζονται
από τη Eurostat

31 Δεκεμβρίου 2009

Γεωργία, δασοπονία και αλιεία, δημόσια διοίκηση και
άμυνα και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

31 Δεκεμβρίου 2010

Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά σχετικά με ομάδες επι
χειρήσεων

25 Μαρτίου 2013

Ομάδες επιχειρήσεων και χαρακτηριστικά τους

31 Δεκεμβρίου 2008

Κάλυψη ομάδων επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στις
μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες που διαβιβάζονται
από τη Eurostat

25 Μαρτίου 2010

Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά σχετικά με ομάδες επι
χειρήσεων

25 Μαρτίου 2013

Χαρακτηριστικά 1.12α, 1.13α, 3.11, 4.4, 4.11,
4.12α και 4.13α

25 Μαρτίου 2010

Γεωργία, δασοπονία και αλιεία, δημόσια διοίκηση και
άμυνα και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και πρό
σθετα χαρακτηριστικά σχετικά με τις ομάδες επιχειρή
σεων

25 Μαρτίου 2013

Χαρακτηριστικό 3.11 σχετικά με υποτομείς (επιχειρή
σεις δημόσιες, εθνικές ιδιωτικές, ελεγχόμενες από την
αλλοδαπή) των S.11, S.122, S.123, S.124 και S.125·

25 Μαρτίου 2010

Ομάδες επιχειρήσεων και χαρακτηριστικά τους

Πολωνία

Γεωργία, δασοπονία και αλιεία

31 Δεκεμβρίου 2011

Τοπικές μονάδες και χαρακτηριστικά τους στη δημό
σια διοίκηση και άμυνα και σε υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση

31 Δεκεμβρίου 2012

Στοιχεία σχετικά με ομάδες πολυεθνικών επιχειρήσεων
και διαβίβασή τους στη Eurostat

31 Μαρτίου 2009

Γεωργία, δασοπονία και αλιεία
Σλοβακία

Πρόσθετα χαρακτηριστικά σχετικά με ομάδες επιχει
ρήσεων

31 Δεκεμβρίου 2011
30 Ιουνίου 2009

