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Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993 για τις
στατιστικές μονάδες παρατήρησης και ανάλυσης του παραγωγικού συστήματος στην

Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 697/93 του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1993 για τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα
των αλιευομένων προϊόντων και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό
δασμολόγιο
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Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο
πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.
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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 15ης Μαρτίου 1993

για τις στατιστικές μονάδες παρατήρησης και ανάλυσης του παραγωγικού συστήματος στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 A,
την πρόταση της Επιτροπής ('),

·

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομική και Κοινωνικής
Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας:

ότι λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί την εφαρμο
γή προτύπων για τον προσδιορισμό των μονάδων, τη
συλλογή, τη διαβίβαση και τη δημοσίευση των εθνικών και
κοινοτικών στατιστικών στοιχείων, κατά τρόπον ώστε οι
επιχειρήσεις, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα , οι διοικήσεις
και όλοι οι υπόλοιποι φορείς της εσωτερικής αγοράς να
διαθέτουν αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες*
ότι οι στατιστικές αυτές πληροφορίες σχετικά με το παρα
γωγικό σύστημα είναι απαραίτητες για τις επιχειρήσεις, για
να μπορούν να αξιολογούν το επίπεδο ανταγωνιστικότητάς
τους, και χρήσιμες για τα κοινοτικά όργανα , για να απο
τρέπουν κάθε στρέβλωση του ανταγωνισμού·
ότι σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η δη

μιουργία κοινών στατιστικών προτύπων που θα επιτρέπουν
την παραγωγή εναρμονισμένων πληροφοριών είναι μία δρά
ση που μπορεί να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά μόνο
σε κοινοτικό επίπεδο και ότι η εφαρμογή τους θα γίνεται σε
κάθε κράτος μέλος, από τους οργανισμούς και τα ιδρύμα
τα που είναι αρμόδια για την κατάρτιση επίσημων στατι

ότι μόνο η εκ μέρους των κρατών μελών χρησιμοποίηση
κοινών ορισμών για τις στατιστικές μονάδες θα επιτρέψει
την παροχή ολοκληρωμένης στατιστικής πληροφόρησης με
την αξιοπιστία, την ταχύτητα , την ευκαμψία και το επίπε
δο λεπτομέρειας που απαιτούνται για τη διαχείριση της
εσωτερικής αγοράς·
ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν,
για την κάλυψη ειδικών αναγκών τους, να διατηρήσουν ή
να εισαγάγουν στις εθνικές ονοματολογίες τους άλλες στα
τιστικές μονάδες για την παρατήρηση και την ανάλυση του
παραγωγικού συστήματος
ότι η επιλογή της στατιστικής μονάδας που θα χρησιμοποι
είται σε τέτοιες έρευνες ή αναλύσεις ορίζεται σε ειδικά
κείμενα-

ότι η χρησιμοποίηση των στατιστικών ονοματολογιών των
οικονομικών δραστηριοτήτων στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
εφεξής καλούμενες ΝΑCΕ (αναθ . 1), που προβλέπεται από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου (4),
καθώς και η εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος ολο
κληρωμένων οικονομικών λογαριασμών (ΕΣΟΛ), απαιτούν
τον ορισμό στατιστικών μονάδων για τα μητρώα, τις έρευ
νες, την παρουσίαση και τη στατιστική ανάλυση *
οτι η επιτροπή που δημιουργήθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3037/90, είναι αρμόδια για τη «χάραξη
κατευθυντήριων γραμμών για την κατάταξη των στατιστι
κών μονάδων σύμφωνα με τη ΝΑCΕ (αναθ. 1)»· ότι οι
μονάδες αυτές πρέπει να ορισθούν*
ότι είναι απαραίτητο οι στατιστικές μονάδες που κατατάσ
σονται σύμφωνα με τη ΝΑCΕ (αναθ. 1) να ορίζονται ομοιό
μορφα σε όλα τα κράτη μέλη έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
συγκρισιμότητα μεταξύ των αντίστοιχων εθνικών και κοι
νοτικών στατιστικών·

στικών*

(') ΕΕ αριθ. C 267 της 16. 10. 1992, σ . 3 .
(2) ΕΕ αριθ. C 337 της 21 . 12. 1992 και απόφαση της 10ης Φε
βρουαρίου 1993 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα).
0 ΕΕ αριθ. C 19 της 25 . 1 . . 1993 , σ . 60.

ότι είναι επιθυμητό να περιοριστεί o αριθμός των στατιστι
κών μονάδων του παραγωγικού συστήματος*
(4) ΕΕ αριθ. L 293 της 24. 10. 1990, σ . 1 .
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ότι για τη διεθνή συγκρισιμότητα των οικονομικών στατι
στικών πρέπει τα κράτη μέλη και τα κοινοτικά όργανα να
χρησιμοποιούν στατιστικές μονάδες που να συνδέονται
άμεσα αφενός μεν με τη σχετική περιγραφή που αναφέρε
ται στην εισαγωγή της διεθνούς πρότασης βιομηχανικής
ονοματολογίας CΙΤΙ (αναθ. 3) των Ηνωμένων Εθνών, αφε
τέρου δε με τα έγγραφα του συστήματος εθνικών λογαρια
σμών των Ηνωμένων Εθνών·
ότι το παραγωγικό σύστημα αποτελείται από το σύνολο
των φορέων που συμμετέχουν στην παραγωγή και από το
σύνολο των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πράξεων
που αυτοί πραγματοποιούν

ότι η αυστηρή και γενικευμένη εφαρμογή των εν λόγω
μονάδων απαιτεί τη θέσπιση μιας μεταβατικής περιόδου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

μενες από το άρθρο 1 . Στις περιπτώσεις αυτές, τα στατι
στικά στοιχεία που προορίζονται για την Επιτροπή και
αφορούν τη μεταβατική περίοδο, θα αναπροσαρμόζονται
όσο το δυνατόν ακριβέστερα και θα διαβιβάζονται σύμφω
να με το παράρτημα.

2. H Επιτροπή μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά
από αίτημα ενός κράτους μέλους, για δεόντως αιτιολογη
μένους τεχνικούς ή λειτουργικούς λόγους, να παρατείνει τη
μεταβατική περίοδο το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
1997 .

Άρθρο 5

Μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται
στο άρθρο 4, η Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει σε ένα
κράτος μέλος να χρησιμοποιεί άλλες στατιστικές μονάδες
του παραγωγικού συστήματος με την προϋπόθεση ότι οι
μονάδες αυτές θα θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 6.

Αρθρο 1
Αρθρο 6

O παρών κανονισμός θεσπίζει κατάλογο των στατιστικών
μονάδων, οι οποίες θα ονομάζονται στο εξής «στατιστικές
μονάδες του παραγωγικού συστήματος» καθώς και τα
χρησιμοποιούμενα κριτήρια, τους ορισμούς αυτών των
μονάδων και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που περιλαμ
βάνονται στο παράρτημα.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού,
περιλαμβανομένων των μέτρων αναπροσαρμογής στις
οικονομικές και τεχνικές εξελίξεις, που αφορούν ιδιαίτερα
τις στατιστικές μονάδες του παραγωγικού συστήματος, τα
χρησιμοποιούμενα κριτήρια και οι ορισμοί που ορίζονται
στο παράρτημα , θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 7.

Άρθρο 2
Οι ορισμοί των στατιστικών μονάδων του παραγωγικού
συστήματος χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη και την
Επιτροπή για τον προσδιορισμό των μονάδων με σκοπό τη
συλλογή , τη διαβίβαση , τη δημοσίευση και την ανάλυση
των στατιστικών πληροφοριών σχετικά με το παραγωγικό
σύστημα και κυρίως εκείνων που σχετίζονται με τη ΝΑCΕ
(αναθ. 1).

Άρθρο 3
Από την 1η Ιανουαρίου 1994 για τους σκοπούς που αναφέ
ρονται στο άρθρο 2, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τους
ορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 1 εφόσον πρόκειται
για στατιστικές πληροφορίες που αφορούν μεταγενέστερα
αυτής της ημερομηνίας γεγονότα .

Άρθρο 4

1 . Κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου που αρχίζει
την 1η Ιανουαρίου 1994 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1995 ,
ένα κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιεί, για στατιστικές
σχετικά με την περίοδο αυτή , στατιστικές μονάδες του
παραγωγικού συστήματος διαφορετικές από τις προβλεπό

Άρθρο 7

1.
O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επι
τροπή στατιστικού προγράμματος (ΕΣΠ) η οποία έχει
συσταθεί με την απόφαση 89/382/EOK, Ευρατόμ ('), σχέδιο
των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν. H επιτροπή δια
τυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα στην προθε
σμία που o πρόεδρος μπορεί να ορίσει ανάλογα με τον
επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. H γνώμη διατυπώνεται
με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παρά
γραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων
που καλείται να λάβει το Συμβούλιο ύστερα από πρόταση
της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή , οι
ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται
σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο . O πρόεδρος δεν
λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία .

2. H Επιτροπή θεσπίζει μέτρα τα οποία μπορούν να
εφαρμοστούν αμέσως. Εάν, όμως, τα μέτρα αυτά δεν είναι
σύμφωνα με τη γνώμη που διατύπωσε η επιτροπή, ανακοι
νώνονται αμέσως από την Επιτροπή στο Συμβούλιο. Στην
περίπτωση αυτή η Επιτροπή μπορεί να αναβάλει, για τρεις
μήνες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης αυτής, την
εφαρμογή των μέτρων που αποφάσισε.
(') ΕΕ αριθ. L 181 της 28. 6. 1989, σ . 47 .
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3 . Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, μπορεί να λάβει
διαφορετική απόφαση μέσα στην προθεσμία που προβλέπε
ται στην παράγραφο 2.

νεόονται σύμφωνα με τις έννοιες και την ορολογία του

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Οι στατιστικές μονάδες του παραγωγικού συστήματος που
αναφέρονται σε κοινοτική πράξη κοινοτικού δικαίου η
οποία διέπει μία κοινοτική στατιστική πρέπει να ερμη

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα
από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των

παρόντος κανονισμού.

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 1993 .

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Μ . JELVED
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΡΟΣ I

Κατάλογος των μονάδων

O κατάλογος των στατιστικών μονάδων του παραγωγικού συστήματος έχει ως εξής:
A. επιχείρηση *
B. θεσμική μονάδα·
Γ. ομάδα επιχειρήσεων

Δ . μονάδα οικονομικής δραστηριότητας (ΜΟΔ)·
E. μονάδα ομοιογενούς παραγωγής (ΜΟΠ)·
ΣΤ. τοπική μονάδα·

Z. τοπική μονάδα οικονομικής δραστηριότητας (τοπική ΜΟΔ)·
H. τοπική μονάδα ομοιογενούς παραγωγής (τοπική ΜΟΠ).

ΜΕΡΟΣ II

Χρησιμοποιούμενα κριτήρια

Οι στατιστικές μονάδες που εμφανίζονται στον παρόντα κανονισμό ορίζονται με βάση τρία κριτήρια. H σχετική
σημασία των κριτηρίων αυτών μεταβάλλεται, ανάλογα με τη μονάδα.

A. Νομικά, λογιστικά ή οργανωτικά κριτήρια
1 . Για τον προσδιορισμό ορισμένων μονάδων που αναγνωρίζονται και εντοπίζονται στο χώρο της
οικονομίας, απαιτείται η χρησιμοποίηση κριτηρίων νομικού ή θεσμικού χαρακτήρα. Μερικές φορές,
ορισμένες νομικά αυτοτελείς μονάδες πρέπει να ομαδοποιούνται, διότι δεν διαθέτουν επαρκή βαθμό
αυτονομίας σε οργανωτικό επίπεδο . Για τον προσδιορισμό ορισμένων άλλων μονάδων απαιτείται επίσης
η εφαρμογή κριτηρίων λογιστικού ή χρηματοοικονομικού χαρακτήρα.

2. Για το σχηματισμό της μονάδας «επιχείρηση» απαιτείται η χρήση νομικών μονάδων που ασκούν
συνολικά ή μερικά μια παραγωγική δραστηριότητα .
3 . Οι νομικές μονάδες είναι:

— είτε νομικά πρόσωπα, των οποίων η ύπαρξη αναγνωρίζεται από το νόμο , ανεξάρτητα από τα άτομα
ή τους οργανισμούς που τα κατέχουν ή που είναι μέλη τους,

— είτε φυσικά πρόσωπα, που ασκούν μια οικονομική δραστηριότητα ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
4. H νομική μονάδα αποτελεί πάντα, μόνη της ή μαζί με άλλες μονάδες, τη νομική στήριξη της
στατιστικής μονάδας «επιχείρηση».

B. Γεωγραφικό κριτήριο

1 . Μία μονάδα μπορεί να εντοπισθεί γεωγραφικά: Διακρίνουμε το τοπικό, το περιφερειακό, το εθνικό, το
κοινοτικό και το παγκόσμιο επίπεδο.
2. Το τοπικό επίπεδο αντιστοιχεί στη μικρότερη διοικητική μονάδα που είναι: η «commune» ή «gemeente»
στο Βέλγιο , η «kommune» στη Δανία, η «Gemeinde» στη Γερμανία, o «δήμος» ή η «Κοινότητα» στην
Ελλάδα, το «municipio» στην Ισπανία, η «commune» στη Γαλλία, το «DED/ward» στην Ιρλανδία, η
«commune» στην Ιταλία, η «commune» στο Λουξεμβούργο, η «gemeente» στις Κάτω Χώρες, το
«concelho» στην Πορτογαλία και το «ward» στο Ηνωμένο Βασίλειο.
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3 . Τα περιφερειακά επίπεδα ορίζονται από την ονοματολογία εδαφικών στατιστικών μονάδων (ΝUΤS).
Στην ονοματολογία αυτή διακρίνονται τα επίπεδα I, II και III.

4. Οι μονάδες παρατήρησης, όπως και οι μονάδες ανάλυσης, πρέπει να προσδιορίζονται έτσι ώστε να είναι
δυνατή η καταγραφή κατά προτεραιότητα των δεδομένων για κάθε κράτος μέλος και να είναι δυνατή η
ομαδοποίηση των στοιχείων κάθε κράτους μέλους ώστε να καθίσταται δυνατή η λήψη στοιχείων για το
σύνολο της Κοινότητας, ή και για ακόμη μεγαλύτερους οικονομικούς χώρους.

5 . Οι κανόνες σχετικά με τα γεωγραφικά κριτήρια πρέπει να είναι αυστηροί ώστε να επιτρέπουν τις
ενοποιήσεις και νά αποτρέπουν τις διπλομετρήσεις και τις παραλείψεις.

Γ. Κριτήριο δραστηριότητας

1 . H παραγωγική δράση , εφεξής καλούμενη «δραστηριότητα», προκύπτει από μία συνέργεια μέσων
(εξοπλισμός, εργατικό δυναμικό, μέθοδοι παραγωγής, δίκτυο πληροφοριών και προϊόντα) που οδηγούν
στην παραγωγή συγκεκριμένων αγαθών ή υπηρεσιών. Μία δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από εισροές
προϊόντων (αγαθά ή υπηρεσίες), από μία παραγωγική διαδικασία και από τα παραγόμενα προϊόντα.

2 . Οι δραστηριότητες καθορίζονται σε συνάρτηση με ένα συγκεκριμένο επίπεδο της ονοματολογίας ΝΑCΕ
(αναθ. 1).
3 . Όταν στα πλαίσια μιας και της αυτής μονάδας ασκούνται πολλές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες
αυτές — που δεν είναι βοηθητικές δραστηριότητες — είναι διατεταγμένες με βάση την ακαθάριστη
προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής την οποία παράγουν. Διακρίνουμε την
κύρια δραστηριότητα και τις δευτερεύουσες δραστηριότητες.
4. Αν, λόγω άγνοιας των προστιθέμενων αξιών, πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλα κριτήρια π . χ. όπως η
απασχόληση, οι συνολικές μισθολογικές δαπάνες, o κύκλος εργασιών και οι ακινητοποιήσεις, τα
στοιχεία αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή
προσέγγιση με την ταξινόμηση που θα βασιζόταν στις προστιθέμενες αξίες .
5 . Οι μονάδες ταξινομούνται με βάση τις δραστηριότητές τους. Την ταξινόμηση της μονάδας καθορίζει η
δραστηριότητά της που υπερβαίνει το 50% της προστιθέμενης αξίας της. Στις άλλες περιπτώσεις πρέπει

να ακολουθη"θούν οι κανόνες ταξινόμησης. H ταξινόμηση αυτή γίνεται βαθμηδόν από το υψηλότερο
επίπεδο ομαδοποίησης, δηλαδή το τμήμα (κωδικός ενός γράμματος), έως την κλάση (τετραψήφιος
κωδικός) περνώντας ενδιαμέσως από τη διαίρεση (διψήφιος κωδικός) και την ομάδα (τριψήφιος
κωδικός). Σε κάθε επίπεδο η ταξινόμηση πρέπει να είναι συμβατή με το προηγούμενο επίπεδο . Αρμόδια
στον τομέα αυτό είναι η επιτροπή στατιστικού προγράμματος που συγκροτήθηκε από το άρθρο 7 του
κανονισμού ΝΑCΕ (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90.

6. Με την κύρια και τις δευτερεύουσες δραστηριότητες συνδέονται διάφορες βοηθητικές δραστηριότητες
όπως π . χ. η διοίκηση , η λογιστική , η πληροφορική , η επίβλεψη , η αγορά, η πώληση και η προώθηση
των πωλήσεων, η αποθήκευση , η επισκευή, η μεταφορά και η τροφοδοσία .
Οι εν λόγω βοηθητικές δραστηριότητες της μονάδας είναι εκείνες που ασκούνται για να καταστήσουν
δυνατή ή να διευκολύνουν την παραγωγή , εκ μέρους αυτής της μονάδας, αγαθών και υπηρεσιών που
προορίζονται για τρίτους. Τα προϊόντα των βοηθητικών δραστηριοτήτων δεν διατίθενται σε τρίτους.
7 . H έννοια της βοηθητικής δραστηριότητας αναπτύσσεται στο τέταρτο τμήμα του σημείου B.

ΜΕΡΟΣ III

Ορισμοί των μονάδων του παραγωγικού συστήματος και επεξηγηματικές σημειώσεις για κάθε μονάδα

A. Επιχείρηση

H επιχείρηση αποτελείται από τον μικρότερο συνδυασμό νομικών μονάδων που απαρτίζει μια οργανωτική
μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών η οποία διαθέτει ορισμένο βαθμό αυτονομίας σε επίπεδο λήψης
αποφάσεων, κυρίως όσον αφορά τη διάθεση των τρεχόντων πόρων της. Μια επιχείρηση μπορεί να ασκεί μία
ή περισσότερες δραστηριότητες σε έναν ή περισσότερους τόπους. Μια επιχείρηση μπορεί να αποτελείται
από μία μόνο νομική μονάδα .
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Επεξηγηματικές σημειώσεις

H επιχείρηση, έτσι, όπως ορίζεται, είναι ένας οικονομικός φορέας που μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις, να
αντιστοιχεί με την ένωση πολλών νομικών μονάδων. Πράγματι, ορισμένες νομικές μονάδες ασκούν
δραστηριότητες αποκλειστικά προς όφελος κάποιας άλλης νομικής μονάδας και η ύπαρξη τους οφείλεται
αποκλειστικά και μόνο σε διοικητικούς λόγους (π.χ. φορολογικούς), οι οποίοι δεν έχουν σημασία από
οικονομική άποψη . Στην κατηγορία αυτή ανήκει επίσης ένα μεγάλο μέρος των νομικών μονάδων χωρίς
εργαζόμενους. Συχνά, οι δραστηριότητές τους πρέπει να ερμηνεύονται ως δραστηριότητες βοηθητικές των
δραστηριοτήτων της μητρικής νομκής μονάδας στην οποία ανήκουν και με την οποία πρέπει να συνδεθούν
για να αποτελέσουν το φορέα «επιχείρηση» που χρησιμοποιείται για την οικονομική ανάλυση .
B. Θεσμική μονάδα

H θεσμική μονάδα είναι ένα στοιχειώδες κέντρο λήψης αποφάσεων οικονομικής φύσης . Χαρακτηρίζεται
από ενιαία συμπεριφορά , καθώς και από μία αυτονομία λήψης αποφάσεων όσον αφορά την άσκηση της

κύριας δραστηριότητας της. Θεωρείται ότι μία μονάδα αποτελεί θεσμική μονάδα όταν έχει αυτονομία

λήψης αποφάσεων κατά την άσκηση της κύριας δραστηριότητάς της και τηρεί πλήρη σειρά λογιστικών
λογαριασμών:

— για να θεωρηθεί ότι έχει αυτονομία αποφάσεων όσον αφορά την άσκηση της κύριας δραστηριότητάς της,
η μονάδα πρέπει να είναι υπεύθυνη και συνεπής στις αποφάσεις που λαμβάνει και στις ενέργειες στις
οποίες προβαίνει, .
.
,
— για να θεωρηθεί ότι τηρεί πλήρη σειρά λογιστικών λογαριασμών, η μονάδα πρέπει να διαθέτει αφενός μεν
λογιστικά έγγραφα στα οποία να εμφανίζονται όλες οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές
που διεξάγει κατά τη λογιστική περίοδο αναφοράς αφετέρου δε ισολογισμό των στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού.

Επεξηγηματικές σημειώσεις

1 . Στο πλαίσιο του τομέα των εταιριών, η επιχείρηση αντιστοιχεί στη θεσμική μονάδα του ευρωπαϊκού
συστήματος ολοκληρωμένων λογαριασμών «ΕΣΟΛ». Υπάρχουν επίσης παραπλήσιες θεσμικές μονάδες
στους τομείς των δημόσιων διοικήσεων και των ιδιωτικών φορέων. H θεσμική μονάδα στον τομέα των
νοικοκυριών καλύπτει όλες τις δραστηριότητες των νοικοκυριών, ενώ o όρος «επιχείρηση» χρησιμοποι
είται αποκλειστικά για τις παραγωγικές τους δραστηριότητες.
2. H εφαρμογή των παραπάνω κανόνων οδηγεί στις ακόλουθες λύσεις , όσον αφορά τους οργανισμούς που
δεν διαθέτουν σαφώς τα δύο προαναφερόμενα χαρακτηριστικά της θεσμικής μονάδας:
α) τα νοικοκυριά, δεδομένου ότι διαθέτουν αυτονομία λήψης αποφάσεων κατά την άσκηση της
δραστηριότητάς τους, είναι πάντοτε θεσμικές μονάδες, έστω και αν δεν τηρούν πλήρη σειρά
λογιστικών λογαριασμών*
β) οι οργανισμοί'που δεν τηρούν πλήρη σειρά λογιστικών λογαριασμών συγχωνεύονται με τις θεσμικές
μονάδες στους λογαριασμούς των οποίων ενσωματώνονται οι μερικοί λογαριασμοί τους·
γ) οι οργανισμοί οι οποίοι, ενώ τηρούν πλήρη σειρά λογιστικών λογαριασμών, δεν έχουν αυτονομία
λήψης αποφάσεων κατά την άσκηση της βασικής τους δραστηριότητας συγχωνεύονται με τις
μονάδες που τους ελέγχουν
δ) οι οργανισμοί που πληρούν τον ορισμό της θεσμικής μονάδας εξακολουθούν να θεωρούνται ως
θεσμικές μονάδες, ακόμη και αν δεν δημοσιεύουν με κανένα τρόπο τους λογιστικούς λογαριασμούς
τους·

ε) οι οργανισμοί που αποτελούν μέρος μιας ομάδας επιχειρήσεων και τηρούν πλήρη σειρά λογιστικών
λογαριασμών θεωρούνται ως θεσμικές μονάδες, ακόμη και αν έχουν εκχωρήσει, εν τοις πράγμασι ή
με νομική πράξη , μέρος της αυτονομίας τους όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων στον κεντρικό
οργανισμό (ελέγχουσα εταιρεία — holding) που είναι υπεύθυνος για τη γενική διεύθυνση της ομάδας.
H ίδια η ελέγχουσα εταιρεία (holding) θεωρείται ως θεσμική μονάδα, διαφορετική από τις ομάδες
που ελέγχει.
3 . Θεωρούνται ως θεσμικές μονάδες:
— οι μονάδες που τηρούν πλήρη σειρά λογιστικών λογαριασμών και διαθέτουν αυτονομία λήψης
αποφάσεων:
α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες*
β) οι συνεταιρισμοί και οι προσωπικές εταιρείες που έχουν νομική προσωπικότητα·
γ) οι δημόσιες επιχειρήσεις που λειτουργούν με καθεστώς το οποίο τους προσδίδει νομική προσωπι
κότητα*
δ) τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που έχουν νομική προσωπικότητα*
ε) οι δημόσιοι διοικητικοί οργανισμοί,
— οι μονάδες που τηρούν πλήρη σειρά λογιστικών λογαριασμών και οι οποίες, κατά συνθήκη,
θεωρούνται ότι διαθέτουν αυτονομία λήψης αποφάσεων:
στ) οι οιονεί εταιρείες: ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρείες, δημόσιες επιχειρήσεις εκτός
από αυτές που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ), εφόσον η οικονομική και χρηματοπιστω
τική τους δραστηριότητα μπορεί να διαχωριστεί από τη δραστηριότητα των ιδιοκτητών τους και
συγγενεύει με τη δραστηριότητα των κεφαλαιουχικών εταιρειών,
— οι μονάδες που δεν τηρούν απαραιτήτως πλήρη σειρά λογιστικών λογαριασμών αλλά οι οποίες, κατά
συνθήκη, θεωρείται ότι διαθέτουν αυτονομία λήψης αποφάσεων:
ζ) τα νοικοκυριά .
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Γ.

Ομάδα επιχειρήσεων

H ομάδα επιχειρήσεων συγκεντρώνει επιχειρήσεις που συνδέονται μεταξύ τους με νομικούς-χρηματοοικονο
μικούς δεσμούς. H ομάδα επιχειρήσεων μπορεί να έχει περισσότερα του ενός κέντρα λήψης αποφάσεων
κυρίως, όσον αφορά την πολιτική παραγωγής, πωλήσεων και κερδών· μπορεί επίσης να έχει ενοποιήσει

ορισμένες πτυχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και της φορολογίας. Αποτελεί μία οικονομική
οντότητα η οποία είναι σε θέση να πραγματοποιεί επιλογές που αφορούν, ιδιαίτερα, τις συνασπισμένες
μονάδες που τη συνθέτουν.
Επεξηγηματικές σημειώσεις

1 . Για ορισμένες παρατηρήσεις και αναλύσεις είναι μερικές φορές χρήσιμο και αναγκαίο να μελετούνται οι
δεσμοί μεταξύ ορισμένων επιχειρήσεων και να ομαδοποιούνται εκείνες που συνδέονται μεταξύ τους με
στενούς δεσμούς . Υπάρχουν πολλές εργασίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί, σχετικά με την έννοια της
ομάδας επιχειρήσεων. H έννοια αυτή ορίζεται στον παρόν κείμενο με βάση την έννοια της «λογιστικής
ομάδας» όπως εμφανίζεται στην έβδομη οδηγία 83/349/EOK (ΕΕ αριθ. L 193 της 18 . 7 . 1983 , σ . 1).

H εν λόγω οδηγία τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή γιά τους ενοποιημένους λογαριασμούς του
οικονομικού έτους που άρχισε στη διάρκεια του 1990. H οδηγία 90/605/EOK (ΕΕ αριθ. L 317 της 16. 11 .
1990, σ . 60) διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής της έβδομης οδηγίας.
2. Κατά την έννοια της έβδομης οδηγίας, τεκμαίρεται η ύπαρξη ομάδας όταν τουλάχιστον το 20% του
κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου κατέχονται ή ελέγχονται από άλλη επιχείρηση . Οι όροι ελέγχου
της εξουσίας διορισμού των διευθυντικών στελεχών είναι κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη .
Πέραν του οικονομικού ελέγχου (κατά πλειοψηφία), στόχος είναι να λαμβάνεται υπόψη o πραγματικός
(ουσιαστικός) έλεγχος.

3 . O ορισμός αυτός δεν προσφέρεται ως έχει για τη στατιστική ανάλυση , διότι οι «λογιστικές ομάδες» δεν
αποτελούν διακεκριμένα μεταξύ τους και προσθετικά σύνολα επιχειρήσεων. Απαιτείται επομένως o
ορισμός μιας άλλης στατιστικής μονάδας , της «ομάδας επιχειρήσεων», που προκύπτει από τη
«λογιστική ομάδα» με τνς ακόλουθες μετατροπές:

— λαμβάνονται υπόψη μόνο οι λογιστικές μονάδες του υψηλότερου επιπέδου ενοποίησης : «επικεφαλής
ομάδας»,

— στην «ομάδα επιχειρήσεων» συγκαταλέγονται οι μονάδες οι λογαριασμοί των οποίων ενσωματώνο
νται συνολικά στους λογαριασμούς της ενοποιούσας εταιρείας,

— προστίθενται οι ελεγχόμενες κατά πλειοψηφία μονάδες οι λογαριασμοί των οποίων δεν περιλαμβά
νονται στη συνολική ενοποίηση κατ' εφαρμογή ενός από τα κριτήρια που κάνει δεκτά η έβδομη
οδηγία: διαφορά ως προς τη φύση της δραστηριότητας ή μικρό σχετικό μέγεθος,
— δεν λαμβάνονται υπόψη οι προσωρινοί δεσμοί διάρκειας μικρότερης του ενός έτους.
4. H ομάδα επιχειρήσεων είναι ένα σύνολο επιχειρήσεων που ελέγχεται από την «επικεφαλής του ομίλου
επιχείρηση ». H επικεφαλής του ομίλου επιχείρηση είναι μια μητρική νομική μονάδα που δεν ελέγχεται
(άμεσα ή έμμεσα) από καμία άλλη νομική μονάδα. Κάθε επιχείρηση θυγατρική μιας θυγατρικής
επιχείρησης θεωρείται ως θυγατρική της μητρικής επιχείρησης. Επιπλέον παρατηρείται ότι σε εταιρείες
με συνεταιριστική ή αμοιβαία μορφή υπάρχουν ειδικά σύνολα στα οποία τα μέρη της μητρικής
επιχείρησης ανήκουν στις θυγατρικές επιχειρήσεις.
5 . Οι ομάδες επιχειρήσεων αποτελούνται συχνά από μονάδες που συνδέονται μεταξύ τους με πολλές και
διάφορες σχέσεις όπως ιδιοκτησίας, ελέγχου και διαχείρισης. Είναι συχνό φαινόμενο αυτές οι μονάδες
να διατηρούν σχέσεις με μονάδες της οικογένειας που ανήκουν σε πολλές διαφορετικές γενιές. H
μονάδα «ομάδα επιχειρήσεων» αντιστοιχεί συχνά σε ένα σύνολο στα πλαίσια του οποίου αναπτύσσονται
πολύπλοκες σχέσεις* επιπλέον, είναι συχνά πολύ ανομοιογενής ως προς τις δραστηριότητές της.. Στο
εσωτερικό ομάδων επιχειρήσεων μπορούν να προσδιοριστούν υποομάδες.

6. Είναι χρήσιμο να γνωρίζει κανείς όλους τους δεσμούς (πλειοψηφίας ή μειοψηφίας) οι οποίοι, μέσω του
δικτύου των θυγατρικών και υποθυγατρικών, συνδέουν την επικεφαλής της ομάδας επιχείρηση με την
ελεγχόμενη επιχείρηση . Αυτό καθιστά δυνατή την κατάρτιση του συνόλου του οργανογράμματος της
ομάδας.
7 . Δεδομένων των συνεπειών των διαφόρων λογιστικών οδηγιών, θα πρέπει πάντα να καταβάλλεται
προσπάθεια να εντοπιστούν μεταξύ των επιμέρους μονάδων που συγκροτούν την ομάδα εκείνες οι
οποίες υπάγονται στις «μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις» και εκείνες που πρέπει να καταταγούν

στους «χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς». Στα πλαίσια των τελευταίων αυτών οργανισμών πρέπει να
γίνεται διάκριση μεταξύ των μονάδων που αποτελούν μέρος «πιστωτικών ιδρυμάτων» και εκείνων που
αποτελούν μέρος « ασφαλιστικών επιχειρήσεων». H δραστηριότητα των ομάδων αναπτύσσεται σε
παγκόσμια κλίμακα, πρέπει όμως να αναλύεται για την οικονομική επικράτεια κάθε κράτους μέλους,
καθώς και για την οικονομική επικράτεια της Κοινότητας.
8 . H μονάδα «ομάδα επιχειρήσεων» είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για χρηματοοικονομικές αναλύσεις, καθώς
και για αναλύσεις που αφορούν τη στρατηγική των επιχειρήσεων, είναι όμως υπερβολικά ανομοιογενής
και ασταθής για να γίνει η κεντρική μονάδα παρατήρησης και ανάλυσης· ως τέτοια παραμένει η
επιχείρηση . H ομάδα επιχειρήσεων χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση και παρουσίαση ορισμένων
πληροφοριών.
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Δ . Μονάδα οικονομικής δραστηριότητας (ΜΟΔ)

H μονάδα οικονομικής δρατηριότητας (ΜΟΔ) συγκεντρώνει στα πλαίσια μιας επιχείρησης όλα τα τμήματα
που συμβάλλουν στην άσκηση μιας δραστηριότητας σε επίπεδο κλάσης (τετραψήφιος κωδικός) της
ονοματολογίας ΝΑCΕ (αναθ. 1). Πρόκειται για μια οντότητα η οποία αντιστοιχεί σε μία ή περισσότερες
λειτουργικές υποδιαιρέσεις της επιχείρησης. H επιχείρηση διαθέτει ένα σύστημα πληροφοριών που είναι
ικανό να παράσχει ή να υπολογίσει, για κάθε ΜΟΔ , τουλάχιστον την αξία της παραγωγής, της ενδιάμεσης
κατανάλωσης, των δαπανών προσωπικού, του πλεονάσματος λειτουργίας καθώς και την απασχόληση και
τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου .
Επεξηγηματικές σημειώσεις

1 . H ΜΟΔ δημιουργήθηκε ως μονάδα παρατήρησης για να καταστούν περισσότερο ομοιογενή τα
αποτελέσματα των στατιστικών ερευνών κατά δραστηριότητα, ώστε, με τον τρόπο αυτό , να βελτιωθεί
και η συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων αυτών σε διεθνές επίπεδο. Αυτό έγινε διότι στο επίπεδο των
επιχειρήσεων παρατηρούνται αποκλίνουσες μορφές οριζόντιας και κάθετης ολοκλήρωσης τόσο σε
εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ένας φορέας που ασκεί μόνο βοηθητικές δραστηριότητες για μια
επιχείρηση στην οποία ανήκει δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ξεχωριστή ΜΟΔ . Ουσιαστικά, η «ΜΟΔ »
αντιστοιχεί στον πρακτικό ορισμό της παραγράφου 96 της εισαγωγής της CΙΤΙ (αναθ . 3).
2. Οι ΜΟΔ που υπάγονται σε συγκεκριμένη θέση της ονοματολογίας ΝΑCΕ (αναθ . 1 ) μπορούν να
παράγουν προϊόντα διαφορετικά από τα προϊόντα της ομοιογενούς ομάδας που χαρακτηρίζει τη
δραστηριότητά τους λόγω των δευτερευουσών δραστηριοτήτων που ασκούν και οι οποίες δεν μπορούν
να διακριθούν με βάση τα διαθέσιμα λογιστικά έγγραφα . Αντίθετα, οι ΜΟΔ που ταξινομούνται — με
βάση την κύρια δραστηριότητά τους — σε μία συγκεκριμένη θέση ονοματολογίας καλύπτουν όλη την
παραγωγή ομοιογενών ομάδων συγκεκριμένων προϊόντων, διότι αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα μπορεί
να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασία στα πλαίσια δευτερευουσών δραστηριοτήτων ΜΟΔ που υπάγο
νται σε άλλη θέση της ονοματολογίας.

3 . Έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό στα πλαίσια των επιχειρήσεων εσωτερικοί λογαριασμοί (π . χ.
κέντρα κέρδους ή κόστους) βάσει κριτηρίων τα οποία συχνά συγγενεύουν με την έννοια της δραστηριό
τητας . Οι λογαριασμοί αυτοί επιτρέπουν την παροχή πληροφοριών σε επίπεδο ΜΟΔ ώστε να είναι
δυνατό να αποτελούν οι τελευταίες αντικείμενο παρατήρησης .

4. Όλες οι δαπάνες των βοηθητικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης πρέπει να αποδίδονται στην κύρια ή
τις δευτερεύουσες δραστηριότητες και, συνεπώς, στις ΜΟΔ που αποτελούν αντικείμενο παρατήρησης
στο πλαίσιο της επιχείρησης .
E. Μονάδα ομοιογενούς παραγωγής (ΜΟΠ)

H Μονάδα ομοιογενούς παραγώγης (ΜΟΠ) χαρακτηρίζεται από μία αποκλειστική δραστηριότητα, η οποία
προσδιορίζεται από εισροές προϊόντων, από μία συγκεκριμένη παραγωγή διαδικασία , καθώς και από
εκροές ομοιογενών προϊόντων. Τα προϊόντα που αποτελούν τις εισροές και τις εκροές της χαρακτηρίζονται
και αυτά συγχρόνως από τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, το βαθμό επεξεργασίας τους και την τεχνική
παραγωγής που χρησιμοποιείται, με αναφορά σε κάποια ονοματολογία προϊόντων. H μονάδα ομοιογενούς
παραγωγής μπορεί να αντιστοιχεί σε μία θεσμική μονάδα ή σε μέρος της· δεν μπορεί όμως ποτέ να ανήκει
σε δύο διαφορετικές θεσμικές μονάδες.
Επεξηγηματικές σημειώσεις

1 . Για να είναι σε θέση να αναλύει με ακρίβεια την παραγωγική διαδικασία, το ευρωπαϊκό σύστημα
ολοκληρωμένων οικονομικών λογαριασμών επέλεξε μονάδες ομοιογενούς παραγωγής που επιτρέπουν τη
μελέτη των σχέσεων τεχνικοοικονομικού χαρακτήρα . Στην πράξη , αυτές οι μονάδες ανάλυσης, που
χρησιμοποιούνται κυρίως για τους πίνακες εισροών/εκροών και δεν μπορούν, γενικά , να αποτελέσουν
αντικείμενο άμεσης παρατήρησης , σχηματίζονται βάσει στοιχείων που συγκεντρώθηκαν για τις μονάδες
που αποτελούν αντικείμενο παρατήρησης.
2. Οι μονάδες παρατήρησης αναπτύσσουν, στις περισσότερες περιπτώσεις , μεικτές ή αλληλοεπικαλυπτό
μενες δραστηριότητες. Μπορεί να έχουν κάποια κύρια δραστηριότητα , μερικές δευτερεύουσες δραστη
ριότητες, δηλαδή δραστηριότητες που ανήκουν σε άλλους κλάδους, και βοηθητικές δραστηριότητες,
όπως π . χ. διαχείριση , αγορές , πωλήσεις, αποθήκευση και επισκευές. Όταν μία μονάδα παρατήρησης
έχει μία κύρια δραστηριότητα και μία ή περισσότερες δευτερεύουσες δραστηριότητες, θα υποδιαιρεθεί
στον αντίστοιχο αριθμό μονάδων ομοιογενούς παραγωγής και οι δευτερεύουσες δραστηριότητες θα
ταξινομηθούν σε θέσεις της ονοματολογίας διαφορετικές από αυτή της κύριας δραστηριότητας .
Αντίθετα οι βοηθητικές δραστηριότητες της μονάδας παρατήρησης δεν διαχωρίζονται από τις κύριες ή
δευτερεύουσες δραστηριότητες τις οποίες εξυπηρετούν.
3 . H μονάδα ομοιογενούς παραγωγής ορίζεται ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο αναπτύσσεται η
δραστηριότητα . Στην CΙΤΙ (αναθ . 3) η «μονάδα ομοιογενούς παραγωγής» ορίζεται κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να αντιστοιχεί με την «τοπική ΜΟΠ». Πράγματι, η παράγραφος 112 της εισαγωγής της CΙΤΙ
(αναθ . 3) εξαρτάται από την παράγραφο 104 .
ΣΤ. Τοπική μονάδα
H τοπική μονάδα αντιστοιχεί σε μία επιχείρηση ή ένα τμήμα της (εργαστήριο, εργοστάσιο , κατάστημα ,
γραφείο , ορυχείο, αποθήκη) που βρίσκεται σε καθορισμένη γεωγραφική θέση . Σ' αυτόν τον τόπο ή απ '
αυτόν τον τόπο ασκούνται οικονομικές δραστηριότητες στα πλαίσια των οποίων, εκτός εξαιρέσεων, ένα ή
περισσότερα άτομα εργάζονται (ενδεχομένως με καθεστώς μερικής απασχόλησης) για λογαριασμό μιας και
της αυτής επιχείρησης .
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Επεξηγηματικές σημειώσεις

1 . Στην περίπτωση κατά την οποία ένα άτομο εργάζεται σε περισσότερους του ενός τόπους (για εργασίες
συντήρησης ή επιτήρησης) ή εργάζεται κατ' οίκον, η τοπική μονάδα από την οποία εξαρτάται είναι o
τόπος από τον οποίο λαμβάνει οδηγίες ή στον οποίο οργανώνεται η εργασία . Πρέπει να είναι δυνατός o
προσδιορισμός της εργασίας που συνδέεται με κάθε τοπική μονάδα. Ωστόσο, κάθε νομική μονάδα, από
τη στιγμή που χρησιμοποιείται ως νομική στήριξη για μία επιχείρηση ή για μέρος της, πρέπει να διαθέτει
μια τοπική μονάδα-έδρα, ακόμη και εάν αυτή δεν απασχολεί κανένα εργαζόμενο. Εξάλλου, μία τοπική
μονάδα μπορεί να συγκεντρώνει μόνο βοηθητικές δραστηριότητες.
2. O προσδιορισμός της γεωγραφικής θέσης απαιτεί αυστηρή ερμηνεία: δύο μονάδες οι οποίες ανήκουν
στην ίδια επιχείρηση αλλά βρίσκονται σε δύο διαφορετικούς τόπους (έστω και μέσα στη μικρότερη
διοικητική μονάδα του κράτους μέλους) πρέπει να θεωρούνται ως δύο τοπικές μονάδες. Δεν αποκλείε
ται, ωστόσο, η ίδια τοπική μονάδα να εκτείνεται σε περισσότερες της μιας διοικητικές μονάδες . Στην
περίπτωση αυτή ως καθοριστικός παράγοντας θεωρείται, κατά συνθήκη , η ταχυδρομική διεύθυνση .
3 . Τα όρια του γηπέδου καθορίζουν τα όρια της εγκατάστασης* εννοείται, π . χ. , ότι οι δημόσιοι δρόμοι που
διασχίζουν το γήπεδο δεν διακόπτουν υποχρεωτικά τη συνέχεια των ορίων του. O ορισμός αυτός είναι
παραπλήσιος με τον ορισμό που δίνεται στην παράγραφο 101 της CΙΤΙ (αναθ . 3), εφόσον πρόκειται για
τοποθεσία με την αυστηρή έννοια του όρου, διαφεύγει όμως από τον ορισμό που δίνεται στην
παράγραφο 102 της ίδιας εισαγωγής εφόσον η αυστηρή έννοια του όρου δεν μπορεί να μεταβάλλεται
ανάλογα με τις εκάστοτε στατιστικές· επιπλέον το κριτήριο των θέσεων απασχόλησης απαιτείται
κανονικά πάντοτε .

4. Για τις ανάγκες των περιφερειακών λογαριασμών, το ΕΣΟΛ-RΕG (περιφερειακή εφαρμογή του ΕΣΟΛ)
χρησιμοποιεί τον ίδιο ορισμό της τοπικής μονάδας .

Z. Μονάδα οικονομικής δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο (τοπική ΜΟΔ)

H μονάδα οικονομικής δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο (τοπική ΜΟΔ) είναι το τμήμα μιας μονάδας
οικονομικής δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο .
Επεξηγηματικές σημειώσεις

1 . Κάθε ΜΟΔ πρέπει να έχει τουλάχιστον μία «τοπική ΜΟΔ»· ωστόσο, η ΜΟΔ μπορεί να συγκροτείται με
τη συγκέντρωση τμημάτων μιας ή περισσότερων τοπικών μονάδων . Αντίθετα, μία τοπική μονάδα
μπορεί να συγκεντρώνει, σε ορισμένες περιπτώσεις, μόνο ένα σύνολο βοηθητικών δραστηριοτήτων.
Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατό να γίνει συμπληρωματική ταξινόμηση της τοπικής μονάδας.
Εξάλλου, κάθε επιχείρηση πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία «τοπική ΜΟΔ ».

2. H «τοπική ΜΟΔ» αντιστοιχεί στη θεωρητική έννοια του «καταστήματος», όπως αυτό ορίζεται στην
παράγραφο 106 της CΙΤΙ (αναθ. 3).

H. Μονάδα ομοιογενούς παραγωγής σε τοπικό επίπεδο (τοπική ΜΟΠ)

H μονάδα ομοιογενούς παραγωγής σε τοπικό επίπεδο (τοπική ΜΟΠ) είναι το τμήμα μιας μονάδας
δραστηριότητας ομοιογενούς παραγωγής το οποίο δραστηριοποιείται σε τοπικό επίπεδο.

ΜΕΡΟΣ IV

Συμπληρωματικές επεξηγηματικές σημειώσεις

A. Οργανισμοί διοίκησης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
1 . Στον τομέα των οργανισμών δημόσιας διοίκησης , η στατιστική μονάδα που είναι κατάλληλα για τη
συλλογή και την κατάρτιση των στατιστικών ποικίλλει πολύ (μπορεί να είναι, για παράδειγμα , η
κεντρική διοίκηση ή η τοπική διοίκηση της περιφέρειας, της επαρχίας, του νομού, της κομητείας, του
δήμου ή του πολεοδομικού συγκροτήματος). Οι διάφοροι αυτοί οργανισμοί σχεδιάζουν, ελέγχουν και

διαχειρίζονται συλλογικά τα οικονομικά των οργανισμών που τους απαρτίζουν (όπως τα υπουργεία, οι
γενικές διευθύνσεις, οι διευθύνσεις, τα γραφεία ή οι υπηρεσίες). Ωστόσο , ορισμένοι από αυτούς —
κυρίως οι τοπικές διοικήσεις — είναι προφανώς πολύ πιο ετερογενείς, όσον αφορά το είδος δραστηριό
τητας, από τις εταιρείες.
2 . Οι δραστηριότητες των οργανισμών αυτών ανήκουν συνήθως στο τμήμα L της ΝΑCΕ (αναθ. 1) σχετικά
με τη «Δημόσια διοίκηση και άμυνα: υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ». Αλλοι οργανισμοί ασκούν
κυρίως δραστηριότητες που ανήκουν σε άλλα τμήματα : «Εκπαίδευση » (τμήμα M), «Υγεία και κοινωνι
κή δράση » (τμήμα N), «Άλλες δραστηριότητες συλλογικών, κοινωνικών και προσωπικών υπηρεσιών»
(τμήμα O) ή/και άλλες.
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3. Όταν πρέπει να συνδυαστούν σειρές δεδομένων σχετικές με φορείς του ιδιωτικού τομέα με δεδομένα
σχετικά με αυτούς τους οργανισμούς δημόσιας διοίκησης και ιδιωτικούς φορείς που είναι ταξινομημένοι
σύμφωνα με το είδος της οικονομικής δραστηριότητας, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν, για τον
προσδιορισμό και την ταξινόμησή τους, στατιστικές μονάδες που αντιστοιχούν σε φορείς που προσεγ
γίζουν όσον το δυνατόν περισσότερο τις στατιστικές μονάδες, έτσι όπως έχουν οριστεί στον ιδιωτικό
τομέα. Για το λόγο αυτό, όλα τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα είναι, κατ'
αναλογία, εφαρμόσιμα για τους οργανισμούς δημόσιας διοίκησης. Το ίδιο ισχύει για τους οργανισμούς
του ιδιωτικού τομέα.

B. Βοηθητικές δραστηριότητες

1 . Μια δραστηριότητα πρέπει να θεωρείται ως βοηθητική εφόσον πληροί όλους τους ακόλουθους όρους:
α) εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τη μονάδα στην οποία αναφέρεται· αυτό σημαίνει ότι τα αγαθά
και οι υπηρεσίες που παράγονται δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στην αγορά·

β) υπάρχει, όσον αφορά τη μορφή και τη σπουδαιότητά της, σε κάθε παρόμοια παραγωγική μονάδα·
γ) παράγει υπηρεσίες ή , κατ' εξαίρεση , αγαθά που δεν υπεισέρχονται στη σύνθεση του τελικού
προϊόντος της μονάδας (π . χ. μικροεργαλεία ή ικριώματα)·
δ) συμβάλλει στις τρέχουσες δαπάνες της μονάδας αυτής καθαυτής, δηλαδή δεν οδηγεί σε ακαθάριστο
σχηματισμό παγίου κεφαλαίου .
2. H διάκριση μεταξύ βοηθητικής, κύριας και δευτερεύουσας δραστηριότητας μπορεί να γίνει σαφέστερη
με τα ακόλουθα μερικά παραδείγματα:

— η παραγωγή μικροεργαλείων για χρήση από τη μονάδα αποτελεί βοηθητική δραστηριότητα (πληρού
νται όλα τα κριτήρια),

— η μεταφορά για ίδιο λογαριασμό αποτελεί γενικά βοηθητική δραστηριότητα (πληρούνται όλα τα
κριτήρια),

— η πώληση της ίδιας παραγωγής αποτελεί βοηθητική δραστηριότητα, διότι o γενικός κανόνας είναι
ότι δεν μπορεί κανείς να παράγει χωρίς να πουλάει. Ωστόσο, αν στα πλαίσια μιας επιχείρησης
παραγωγής μπορεί να εντοπιστεί ένα σημείο λιανικής πώλησης (πώληση απευθείας στον τελικό
καταναλωτή) το οποίο αποτελεί, π.χ. τοπική μονάδα , αυτό το σημείο πώλησης θα μπορεί κατ'
εξαίρεση και για ορισμένες αναλύσεις να εξομοιώνεται με μονάδα οικονομικής δραστηριότητας.
Αυτή η μονάδα παρατήρησης θα αποτελεί, στην περίπτωση αυτή , αντικείμενο διπλής ταξινόμησης,

αφενός μεν με βάση τη δραστηριότητα (κύρια ή δευτερεύουσα) την οποία ασκεί στα πλαίσια της
επιχείρησης, αφετέρου δε με βάση την κύρια δραστηριότητά της (λιανική πώληση).
3 . Έτσι, o γενικός κανόνας είναι o ακόλουθος: δεδομένου ότι οι διαδικασίες παραγωγής δεν είναι γενικά
βιώσιμες αν δεν υποστηρίζονται από ορισμένες βοηθητικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες αυτές
δεν πρέπει να απομονώνονται και να σχηματίζουν χωριστές μονάδες, έστω και αν ασκούνται στα
πλαίσια μιας ξεχωριστής νομικής οντότητας ή σε ξεχωριστό τόπο, και ακόμη και εάν αποτελούν
αντικείμενο ξεχωριστών λογιστικών λογαριασμών. Εξάλλου, η βοηθητική δραστηριότητα δεν πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του κωδικού δραστηριότητας του φορέα στον οποίο υπάγονται οι
βοηθητικές δραστηριότητες . Καλύτερο παράδειγμα φορέα που ασκεί βοηθητικές δραστηριότητες είναι η
κεντρική διοικητική υπηρεσία ή «έδρα».
4. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο παραπάνω σημείο 1 , οι οικόλουθες δραστηριότητες δεν πρέπει
να θεωρούνται ως βοηθητικές δραστηριότητες:
α) η παραγωγή αγαθών ή οι εργασίες που εκτελούνται και οι οποίες αποτελούν μέρος του σχηματισμού
παγίου κεφαλαίου. Πρόκειται κυρίως για τις κατασκευαστικές εργασίες για λογαριασμό της
μονάδας αυτής καθαυτής . H μέθοδος αυτή είναι σύμφωνη με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται στη
ΝΑCΕ (αναθ. 1 ), στα πλαίσια της οποίας οι κατασκευαστικές μονάδες που εργάζονται για δικό τους
λογαριασμό κατατάσσονται στην οικοδομική βιομηχανία όταν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία γι'
αυτές·
β) η παραγωγή η οποία, μολονότι χρησιμοποιείται ως ενδιάμεση κατανάλωση της κύριας ή των
δευτερευουσών δραστηριοτήτων, διατίθεται κατά ένα σημαντικό της μέρος στο εμπόριο*

γ) η παραγωγή αγαθών τα οποία γίνονται στη συνέχεια αναπόσπαστο μέρος της παραγωγής της κύριας
ή της δευτερεύουσας δραστηριότητας* π.χ. η παραγωγή κουτιών και δοχείων από ένα τμήμα μιας
επιχείρησης για τη συσκευασία των προϊόντων της·
δ) η παραγωγή ενέργειας (ολοκληρωμένος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής ή ολοκληρωμένο οπτανθρακο
ποιείο) είτε η παραγωγή αυτή καταναλώνεται εξ' ολοκλήρου προς όφελος των κύριων ή δευτερευου
σών δραστηριοτήτων είτε όχι·
ε) η αγορά προϊόντων προς μεταπώληση, όπως έχουν
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στ) η έρευνα και η ανάπτυξη. Οι δραστηριότητες αυτές δεν είναι πολύ διαδεδομένες και δεν παρέχουν
υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα παραγωγή .
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι εν λόγω δραστηριότητες, αν υπάρχουν ξεχωριστά στοιχεία για
καθεμία από αυτές, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές δραστηριότητες και συνεπώς να
κατατάσσονται ως ΜΟΔ .

5 . Αν ασκούνται βοηθητικές δραστηριότητες προς όφελος ενός και μόνο φορέα, οι δραστηριότητες αυτές
και οι πόροι τους οποίους χρησιμοποιούν θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων και
των πόρων της μονάδας από την οποία προέρχονται. Ωστόσο, αν οι δραστηριότητες της στατιστικής
μονάδας και οι αντίστοιχες βοηθητικές δραστηριότητες δεν ασκούνται στην ίδια γεωγραφική ζώνη , στην
προκειμένη περίπτωση πρόκειται για ζώνες που καθορίζονται για τους σκοπούς των στατιστικών
ερευνών, θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμο να συλλέγονται, για τις κατηγορίες δεδομένων που πρέπει να
ταξινομούνται σε συνάρτηση με αυτές τις γεωγραφικές ζώνες , πρόσθετα ξεχωριστά στοιχεία για τις
μονάδες αυτές, έστω και αν δεν εκτελούν παρά μόνο βοηθητικές δραστηριότητες .
6 . Αν ασκούνται βοηθητικές δραστηριότητες ουσιαστικά προς όφελος δύο ή περισσοτέρων ΜΟΔ , το
κόστος αυτών των βοηθητικών δραστηριοτήτων πρέπει να κατανέμεται μεταξύ όλων των ΜΟΔ τις
οποίες εξυπηρετούν. Αν υπάρχουν δεδομένα για το τμήμα του κόστους που μπορεί να αποδοθεί σε
καθεμία από τις ξεχωριστές δραστηριότητες, το κόστος πρέπει να κατανεμηθεί σ ' αυτή τη βάση .
Ωστόσο, αν δεν υπάρχουν καθόλου δεδομένα αυτού του είδους , το κόστος της βοηθητικής δραστηριό
τητας πρέπει να κατανέμεται μεταξύ των κύριων και των δευτερευουσών δραστηριοτήτων κατ'
αναλογία προς την αξία της παραγωγής και αφού αφαιρεθεί η αξία του ενδιάμεσου κόστους, με εξαίρεση
το κόστος των ίδιων των βοηθητικών δραστηριοτήτων. Αν η εφαρμογή αυτής της μεθόδου είναι
δυσχερής, το κόστος της βοηθητικής δραστηριότητας μπορεί απλώς να κατανέμεται κατ' αναλογία
προς την αξία της παραγωγής.
7 . Όταν κάποιες βοηθητικές δραστηριότητες οργανώνονται κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούν δύο ή
περισσότερους τομείς μιας επιχείρησης που περιλαμβάνει περισσότερες της μιας μονάδες, οι δραστηριό
τητες αυτές μπορούν να αποτελούν σε ένα ξεχωριστό τόπο μία ομάδα βοηθητικών δραστηριοτήτων.
Στην περίπτωση αυτή , όπως ακριβώς είναι χρήσιμο να καλύπτονται πλήρως ορισμένες δραστηριότητες
έστω και αν ασκούνται κατά τρόπο ανεξάρτητο ή από φορείς που ασκούν αποκλειστικά και μόνο
βοηθητικές δραστηριότητες (π.χ. δραστηριότητες πληροφορικής), θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμο να
γίνονται πρόσθετες ταξινομήσεις. Για το σκοπό αυτό, οι εν λόγω φορείς μπορούν επίσης να ταξινομού
νται με βάση τη δική τους δραστηριότητα πέραν της ταξινόμησής τους στη δραστηριότητα της μονάδας
μέρος της οποίας αποτελούν.

8 . Δεν αποκλείεται μία δραστηριότητα η οποία αρχικά ήταν βοηθητική να αρχίζει να παρέχει υπηρεσίες
που προορίζονται για πώληση σε άλλους φορείς. Μια τέτοια δραστηριότητα μπορεί να αναπτυχθεί σε
τέτοιο σημείο ώστε να παύσει να είναι βοηθητική· στην περίπτωση αυτή πρέπει να αντιμετωπίζεται ως
μία από τις κύριες ή δευτερεύουσες δραστηριότητες ενός φορέα . O μόνος τρόπος για να κριθεί αν μία
συγκεκριμένη δραστηριότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως βοηθητική ή ως κύρια ή δευτερεύουσα, είναι
να εκτιμηθεί o ρόλος τον οποίο διαδραματίζει στο σύνολο της επιχείρησης.
Γ. Συνοπτικός πίνακας κατά δραστηριότητα και τοποθεσία

Μία ή περισσότερες
δραστηριότητες

Μία μόνο δραστηριότητα

Ένας ή περισσότεροι τόποι
Επιχείρηση
Θεσμική μονάδα

Ένας και μόνο τόπος
Τοπική μονάδα

ΜΟΔ

Τοπική ΜΟΔ

ΜΟΠ

Τοπική ΜΟΠ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 697/93 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Μαρτίου 1993

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς
στον τομέα των αλιευομενων προϊόντων και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το
κοινό δασμολόγιο
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43 ,

ότι η ονοματολογία του δασμολογίου που προκύπτει από
την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 3759/92 περι
λαμβάνεται στο κοινό δασμολόγιο· ότι, κατά συνέπεια,
πρέπει να τροποποιηθεί η συνδυασμένη ονοματολογία που
περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2658/87 (5),

την πρόταση της Επιτροπής ('),
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Άρθρο 1

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Το παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92
αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονι

Εκτιμώντας:

σμού.

ότι o κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ . 3759/92 (4)
αναγνωρίζει πολλά από τα είδη ψαριών, από τις ονομασίες
τους στο δασμολόγιο·
ότι ορισμένα από τα είδη ψαριών που είναι κοινώς γνωστά
ως πέστροφες έλαβαν, διεθνώς, νέες δασμολογικές ονομα
σίες, όταν έγινε η μεταφορά τους από το γένος Salmo στο
γένος Oncorhynchus· ότι η αλλαγή αυτή στις δασμολογικές
ονομασίες, δεν συνεπάγεται και αλλαγή της δασμολογικής
ταξινόμησης αυτών των ειδών ούτε της δομής του κοινού
δασμολογίου· ότι, κατά συνέπεια, κρίνεται επαρκές να
γίνεται αναφορά στις νέες δασμολογικές ονομασίες μέσω
υποσημειώσεων ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί, κατά συνέ
πεια , το παράρτημα VII του εν λόγω κανονισμού·

Άρθρο 2
Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87
αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού όσον αφορά τους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται σ'
αυτό .

Άρθρο 3
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει έξι εβδομάδες μετά
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 1993 .
Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
B. WΕSΤΗ

(') ΕΕ αριθ. C 28 της 2. 2. 1993 , σ . 1 .
0 Γνώμη που διατυπώθηκε στις 12 Μαρίου 1993 (δεν δημοσιεύθηκε
ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).
(}) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 1993~(δεν δημο
σιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).
(4) ΕΕ αριθ. L 388 της 31 . 12. 1992, σ . 1 .

C) ΕΕ αριθ. L 256 της 7 . 9 . 1987, σ . 1 . Κανονισμός όπως τροποποι
ήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/93 (ΕΕ αριθ. L 302
της 19. 10. 1992, σ . 1 ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Δασμοί

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

1

2

Συμπληρω
ματική
μονάδα

αυτόνομοι
(*)
ή εισφορές
(ΑGR)

συμβατικοί
(*)

3

4

5

Q301

Ψάρια ζωντανά:

0301 10

- Ψάρια για διακόσμηση :

0301 10 10

- - Γλυκού νερού

10

ατελώς

—

0301 10 90

- - Θάλασσας

15

15

—

0301 91 00

— — Πέστροφες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita,
Salmo gilae) (')

16

12

—

10

3

—

10

8

—

— Άλλα ψάρια ζωντανά :

0301 92 00
0301 93 00

Χέλια (Anguilla spp .)
- - Κυπρίνοι

0301 99

Άλλα:

— — — Γλυκού νερού :

0301 99 11

- - — — Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus spp .), σολομοί Ατλαντικού (Salmo
salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho) (2)

16

2

—

0301 99 19

Άλλα

10

8

—

0301 99 90

Θάλασσας

17

16

—

16

12

—

0302

Ψάρια νωπά η διατηρημένα με απλή ψύξη , με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα
ψαριών της κλάσης 0304:
— Σολομοειδή , με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα :

0302 1 1 00
0302 12 00

— — Πέστροφες Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita,
Salmo gilae) (')
- - Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus spp .), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar)
και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho) (2)

0302 19 00

Άλλα

16

2

—

16

8

—

— Πλατύψαρα (Pleuronectides, Bothides, Cynoglossides, Soleides, Scophthalmides
και Citharides), με εξαίρεση τα συκώτια , αυγά και σπέρματα:
0302 21

— — Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides , Hippoglossus hippoglossus , Hip
poglossus stenolepis):

9302 21 10

- — — Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)

15

8

—

3302 21 30

— — — Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)

15

8

—

3302 21 90

- - - Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)

15

15

—

3302 22 00

— — Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa)

15

15

—

3302 23 00

— — Γλώσσες (Solea spp .)

15

15

—

15

15

—

15

15

-

3302 29

Άλλα :

3302 29 10

— — — Γλώσσες λεπιδωτές (Lepidorhombus spp .)

3302 29 90

Άλλα

(') Αλλαγή επιστημονικού ονοματος:
Επιστημονικά ονόματα εν αχρηστία:

αντικαταστάθηκαν από

Salmo gairdneri

Oncorhynchus mykiss

Salmo clarki
Salmo aguabonita
Salmo gilae

Oncorhynchus clarki
Oncorhynchus aguabonita
Oncorhynchus gilae.

O Oncorhynchus spp . εξαιρουμένων των ειδών στα οποία αναφέρεται η υποσημείωση 1 .
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- Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (1ΪSΐ30S ή bonites) [Euthynnus (Katsu
wonus) pelamis], με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα :
0302 31

- - Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus 3ΐ3ΐιιη83):

0302 31 10

- - - Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που
υπάγονται στην κλάση 1604 (')

0302 31 90

Άλλοι

0302 32

— — Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus 31&3C3ΓCS):

0302 32 10

— — — Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που
υπάγονται στην κλάση 1604 (')

0302 32 90

Άλλοι

0302 33

- - Παλαμίδες (listaos ή bonites):

0302 33 10

- - - Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που
υπάγονται στην κλάση 1604 (')

0302 33 90

Άλλες

0302 39

- - Άλλοι:

0302 39 10

— - — Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που
υπάγονται στην κλάση 1604 (')

0302 39 90

0302 40

Άλλοι

'

25 (2) (3)

22 (2) (4)

—

25 (2)

22 (2) (4)

-

25 (2) (3)

22 (2) (4)

—

25 (2)

22 (2) (4)

-

25 (2) (3)

22 (2) (4)

—

25 (2)

22 (2) (4)

-

25 (2) (3)

22 (2) (4)

—

25 (2)

22 (2) (4)

-

- Ρέγγες (C1ιιρβ3 H3Γεη§US, Clupea ρ&11αSϋ), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και
σπέρματα:

0302 40 10

- - Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου

ατελώς

ατελώς

—

0302 40 90

- - Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου

20 (2)

15 (2) (5)

—

0302 50

— Γάδοι (Gadus morhua, G3ΆΙΐS ο§3C, Gadus macrocephalus), με εξαίρεση τα
συκώτια, αυγά και σπέρματα :

0302 50 10

— — Του είδους Gadus morhua

0302 50 90

Άλλοι

15

12

—

15

15

-

- Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα συκώτια , αυγά και σπέρματα :
0302 61

- — Σαρδέλες (S&Γ<1ϊη& pilchardus, S&τ<1ΐηορS spp.), φρίσσες (S3Γ<1ΐηεΠ3 spp .),
σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus):

0302 61 10

- - — Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus

25

23

—

0302 61 30

— — — Σαρδέλες του γένους Sardinops. Φρίσσες (S&ΓCΐΐηCΐΐ3 spp .)

15

15

—

- — — Παπαλίνες (SρΓ3ΐΐιΐS SρΓ3ΐίUS):

0302 61 91

— — — — Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου

ατελώς

ατελώς

—

0302 61 99

- - — — Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου

20

13

—

0302 62 00

— — Καλλαρίες (Mεΐ3ηο§Γ3πιπΐUS 3ε£ΐεΓΐηιΐS)

15

15

—

0302 63 00

— — Γάδοι μαύροι (Pο1ΐ3CHΪUS virens)

15

15

—

0302 64

- — Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber 3USΊΓ3ΐ3SΪCUS , Scomber japo
nicus):

0302 64 10

— — — Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου

ατελώς

ατελώς

—

0302 64 90

— — — Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου

20

20

—

0302 65

- — Σκουαλίδες:

0302 65 20

- - — Σκυλόψαρα (SQU31US 3C3ΐΙΐHΊ3S)

15

8 (*)

—

0302 65 50

- - - Ρίνες (Scyliorhinus spp .)

15

8

—

C) H υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
O Με τον όρο της τήρησης της τιμής αναγωγής. Σε περίπτωση της τιμής αωαγωγής προβλέπεται η είσπραξη εξισωτικού φόρου.
O H είσπραξη του δασμού αυτού αναστέλλεται για αόριστο χρονικό διάστημα.

(4) Ατέλεια για τους τόνους και για τα ψάρια του γένους Euthynnus που υπάγονται στις κλάσεις 0302 και 0303, που προορίζονται για την κονσερβοποιία, μέσα στο όριο
συνολικής ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης 17 250 τόνων που παραχωρείται από τις αρμόδιες κοινοτικές αρχές και με τον όρο της τήρησης της τιμής αναγωγής.
Επιπλέον, η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης αυτής εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
(5) Ατέλεια για τις ρέγγες που υπάγονται στις διακρίσεις 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93 , 0304 10 98 και 0304 90 25, μέσα στο όριο συνολικής ετήσιας δασμολογικής
ποσόστωσης 34 000 τόνων που παραχωρείται από τις αρμόδιες κοινοτικές αρχές και με τον όρο τήρησης της τιμής αναγωγής.

(®) Δασμός 6 % για τα σκυλόψαρα (Squalus acanthias), που υπάγονται στις διακρίσεις 0302 65 20 και 0303 75 20, μέσα στο όριο συνολικής ετήσιας δασμολογικής
ποσόστωσης 5 000 τόνων που παραχωρείται από τις αρμόδιες αρχές.
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0302 65 90
0302 66 00

Άλλες:
- - Χέλια (Anquilla spp.)

0302 69

15
10

8
3

—
—

10

8

—

10

8

—

25 (2) (3)

22 (2) (")

—

25 (2)

22 (2) (4)

-

15

8

—

Άλλα :

— — — Γλυκού νερού :

0302 69 11

- - - - Κυπρίνοι

0302 69 19

Άλλα

— — — Θάλασσας :

— — — — Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμίδες (listaos ή bonitos)
[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] που αναφέρονται στην παραπάνω
διάκριση 0302 33 :

0302 69 21

_____ Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που
υπάγονται στην κλάση 1604 (')

0302 69 25

Άλλα

— — — — Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp .):

0302 69 31

_____ Του είδους Sebastes marinus

0302 69 33

15

15

—

0302 69 35

— — — — Ψάρια του είδους Boreogadus saida

Άλλοι

15

12

—

0302 69 41

— — — — Γάδοι (Merlangus merlangus)

15

15

—

0302 69 45

- — - - Μουρούνες (Molva spp.)

15

15

—

0302 69 51

— — — - Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) και γάδοι κίτρινοι
(Pollachius pollachius)

15

15

—

0302 69 55

- — - - Γαύροι (Engraulis spp .)

15

15

—

0302 69 61

- — — - Σπαρίδες (συναγρίδες, λιθρίνια, φαγκριά, τσιπούρες κλπ .) θάλασσας
των ειδών Dentex dentex και Pagellus spp .

0302 69 65

■ — - - - Μπακαλιάροι (Merluccius spp., Urophycis spp .)

. 15

15

—

15

15 (5)

—

0302 69 75

— — — — Λέστιες (Brama spp .)

15

15

—

0302 69 81

— — — — Βατραχόψαρα (Lophius spp.)

15

15

—

0302 69 85

— — — — Προσφυγάκια του είδους Poutasou (Micromesistius poutassou ή Gadus
- poutassou)

15

15

—

0302 69 87

— — — — Ξιφίας (Xiphias gladius)

15

15

—

0302 69 91

— — - - Σουρίδια (Cananx trachurus, Trachurus Tranchurus)

15

15

—

15

15

—

14

10

—

16

2

—

16

12

—

0302 69 97

Άλλα

0302 70 00

— Συκώτια, αυγά και σπέρματα

0303

Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης
0304:

0303 10 00

- Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.), με εξαίρεση τα συκώτια , αυγά και
σπέρματα (®)
— Άλλα σολομοειδή , με εξαίρεση τα συκώτια , αυγά και σπέρματα :

0303 21 00

— — Πέστροφες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki , Salmo aguabonita,
Salmo gilae) (7)

C)
(2)
(3)
(4)

H υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
Με τον όρο της τήρησης της τιμής αναγωγής. Σε περίπτωση μη τήρησης της τιμής αναγωγής προβλέπεται η είσπραξη εξισωτικού φόρου.
H είσπραξη του δασμού αυτού αναστέλλεται για αόριστο χρονικό διάστημα.
Ατέλεια για τους τόνους και για τα ψάρια του γένους Euthynnus που υπάγονται στις κλάσεις 0302 και 0303, που προορίζονται για την κονσερβοποιία, μέσα στο όριο
συνολικής ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης 17 250 τόνων που παραχωρείται από τις αρμόδιες κοινοτικές αρχές και με τον όρο της τήρησης της τιμής αναγωγής.
Επιπλέον, η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης αυτής εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
(5) Δασμός 8 % για τους αργυρόχροους μερλούκιους (Merluccius bilinearis), που υπάγονται στις διακρίσεις 0302 69 65 , 0303 78 10 και 0304 90 47, μέσα στο όριο συνολικής
ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης 2 000 τόνων που παραχωρείται από τις αρμόδιες κοινοτικές αρχές.
(®) Oncorhynchus spp. εξαιρουμένων των ειδών στα οποία αναφέρεται η υποσημείωση 7 .
O Αλλαγή επιστημονικού ονόματος:
Επιστημονικά ονόματα εν αχρηστία:

αντικαταστάθηκαν από

Salmo gairdneri

Oncorhynchus mykiss

Salmo clarki
Salmo aguabonita
Salmo gilae

Oncorhynchus clarki
Oncorhynchus aguabonita
Oncorhynchus gilae.

0303 22 00
0303 29 00
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— - Σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho
hucho)
Άλλα

16

2

—

16

9

—

— Πλατύψαρα (Pleuronectides , Bothides , Cynoglossides, Soleides, Scophthalmides
και Citharides), με εξαίρεση τα συκώτια , αυγά και σπέρματα:
0303 31

— — Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hip
poglossus stenolepis):

0303 31 10

— — - Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)

15

8

—

0303 31 30

- - - Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)

15

8

—

0303 31 90

— — — Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)

15

15

—

0303 32 00

— — Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa)

15

15

—

0303 33 00

- - Γλώσσες (Solea spp.)

15

15

—

0303 39

v,

Αλλα :

0303 39 10

— — - Χειμάρρα η κοινή (Platichtys flesus)

15

15

—

0303 39 20

- - - Γλώσσες λεπιδωτές (Lepidorhombus spp.)

15

15

—

15

15

—

25 (2) (3)

22 (2) (4)

-

0303 39 90

Άλλα

— Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες listaos ή bonites) [Euthynnus (Katsu
wonus) pelamis], με εξαίρεση τα συκώτια , αυγά και σπέρματα :
0303 41

— — Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga):

— — — Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που
υπάγονται στην κλάση 1604 ('):

0303 41 11
0303 41 13
0303 41 19
0303 41 90
0303 42

Ολόκληροι
Κενοί, χωρίς βράγχια
— — — — Άλλοι (π . χ. αποκεφαλισμένοι)
Άλλοι

25 (2) (3)

22 (2) (4)

—

25 (2) (3)

22 (2) (4)

—

25 (2)

22 (2) (4)

-

25 (2) (3)

20 (2) (4)

—

25 (2) (3)

20 (2) (4)

-

25 (2) (3)

22 (2) (4)

—

25 (2) (3)

22 (2) (4)

-

25 (2) (3)

22 (2) (4)

—

25 (2) (3)

22 (2) (4)

.—

25 (2)

22 (2) (4)

—

— — Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares):

— - - Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που
υπάγονται στην κλάση 1604 ('):
— — — — Ολόκληροι:

0303 42 12

_____ Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 kg το τεμάχιο

0303 42 18

Άλλοι
— — — — Κενοί, χωρίς βράγχια:

0303 42 32

_____ Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 kg το τεμάχιο

0303 42 38

Άλλοι
— — — — Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι):

0303 42 52

_____ Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 kg το τεμάχιο

0303 42 58
0303 42 90
0303 43

Άλλοι
Άλλοι
— — Παλαμίδες (listaos ή bonites):

— - - Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που
υπάγονται στην κλάση 1604 ('):
0303 43 11

Ολόκληρες

25 (2) (3)

22 (2) (4)

—

0303 43 13

Κενές, χωρίς βράγχια

25 (2) (3)

22 (2) (4)

—

C) H υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
C) Με τον όρο της τήρησης της τιμής αναγωγής. Σε περίπτωση μη τήρησης της τιμής αναγωγής προβλέπεται η είσπραξη εξισωτικού φόρου.
(3) H είσπραξη του δασμού αυτού αναστέλλεται για αόριστο χρονικό διάτημα.

(4) Ατέλεια για τους τόνους και για τα ψάρια του γένους Euthynnus που υπάγονται στις κλάσεις 0302 και 0303, που προορίζονται για την κονσερβοποιία, μέσα στο όριο
συνολικής ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης 17 250 τόνων που παραχωρείται από τις αρμόδιες κοινοτικές αρχές και με τον όρο της τήρησης της τιμής αναγωγής.
Επιπλέον, η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης αυτής εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

0303 43 19
0303 43 90
0303 49
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Άλλες (π.χ. αποκεφαλισμένες)
Άλλες

25 (') O

22 (') (3)

—

25 (')

22 (') (3)

-

- - Άλλοι:

— — - Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που
υπάγονται στην κλάση 1604 (4):
0303 49 11

Ολόκληροι

25 (') (2)

22 (') (3)

-

0303 49 13

Κενοί, χωρίς βράγχια

25 (') (2)

22 (') (3)

—

25 (') (2)

22 (') (3)

—

25 (')

22 (') (3)

-

0303 49 19
0303 49 90

0303 50

- — - - Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)
Άλλοι

- Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), με εξαίρεση τα συκώτια , αυγά και
σπέρματα :

0303 50 10

— — Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου

ατελώς

ατελώς

—

0303 50 90

- — Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου

20 (')

15 (') (5)

—

0303 60

- Γάδοι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), με εξαίρεση τα

0303 60 11

— — Του είδους Gadus morhua

15

12 (6)

—

0303 60 19

- — Του είδους Gadus ogac

15

15 (6)

—

0303 60 90

— — Του είδους Gadus macrocephalus

15

15

—

0303 71

- — Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.),

συκώτια , αυγά και σπέρματα :

— Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα:
παπαλίνες (Sprattus sprattus):

0303 71 10

— — — Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus

25

23

—

0303 71 30

— — — Σαρδέλες του είδους sardinops. Φρίσσες (Sardinella spp.)

15

15

—

— — — — Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου

ατελώς

ατελώς

—

— — — Παπαλίνες (Sprattus sprattus):

0303 71 91
0303 71 99

- - - - Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου

20

13

—

0303 72 00

— — Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)

15

15

—

0303 73 00

— — Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)

15

15

—

0303 74

- — Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus , Scomber japonicus):

.

— — — Των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus:

0303 74 11

- — - - Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου

ατελώς

ατελώς

—

0303 74 19

- — — - Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου

20

20

—

0303 74 90

- — — Του είδους Scomber australasicus

15

15

—

0303 75

— — Κεντρόνια και σκυλάκια και άλλες σκουαλίδες

0303 75 20

- - - Κεντρόνια και σκυλάκια του είδους Squalus acanthias

15

8 (7)

—

0303 75 50

— — — Κεντρόνια και σκυλάκια του είδους Scyliorhinus spp.

15

8

—

15

8

—

10

3

—

0303 75 90

0303 76 00

Άλλα

- — Χέλια (Anguilla spp.)

C) Με τον όρο της τήρησης της τιμής αναγωγής. Σε περίπτωση μη τήρησης της τιμής αναγωγής προβλέπεται η είσπραξη εξισωτικού φόρου.
(2) H είσπραξη του δασμού αυτού αναστέλλεται για αόριστο χρονικό διάστημα.
(3) Ατέλεια για τους τόννους και για τα ψάρια του γένους Euthynnus που υπάγονται στις κλάσεις 0302 και 0303, που προορίζονται για την κονσερβοποιία, μέσα στο όριο
συνολικής ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης 17 250 τόνων που παραχωρείται από τις αρμόδιες κοινοτικές αρχές και με τον όρο της τήρησης της τιμής αναγωγής.
Επιπλέον, η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης αυτής εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
(*) H υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
(5) Ατέλεια για τις ρέγγες που υπάγονται στις διακρίσεις 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93 , 0304 10 98 και 0304 90 25 , μέσα στο όριο συνολικής ετήσιας δασμολογικής
ποσόστωσης 34 000 τόνων που παραχωρείται από τις αρμόδιες κοινοτικές αρχές και με τον όρο τήρησης της τιμής αναγωγής.

(6) Με την επιφύλαξη των όρων και ορίων που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.

f) Δασμός 6% για τα σκυλόψαρα (Squalus acanthias), που υπάγονται στις διακρίσεις 0302 65 20 και 03030 75 20, μέσα στο όριο συνολικής ετήσιας δασμολογικής
ποσόστωσης 5 000 τόνων που παραχωρείται από τις αρμόδιες αρχές.

0303 77 00

- - Λουράκια (λύκοι) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

0303 78

— — Μπακαλιάροι (Merluccius spp ., Urophycis spp .):

0303 78 10
0303 78 90
0303 79
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15

15

—

— — — Μπακαλιάροι του γένους Merluccius

15

15 (')

—

— - - Μπακαλιάροι του γένους Urophycis

15

15

—

Αλλα:

— — — Γλυκού νερού:
0303 79 11

Κυπρίνοι

10

8

—

0303 79 19

Άλλα

10

8

—

— — — Θάλασσας:
— — — — Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμίδες (listaos ή bonites)
[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] που αναφέρονται στην παραπάνω
διάκριση 0303 43 :

— — — — — Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που
υπάγονται στην κλάση 1604 (2):
0303 79 21

Ολόκληρα

25 C) (4)

22 0 (5)

—

0303 79 23

Κενά, χωρίς βράγχια

25 (3) (4)

22 (3) (3)

—

0303 79 29

Άλλα (π.χ. αποκεφαλισμένα)

25 (3) (4)

22 C) (5)

-

25 (3)

22 (3) (5)

—

15

8

—

15

15

—

0303 79 31

Άλλα
— — — — Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp .):

0303 79 35
0303 79 37

— — - — — Του είδους Sebastes marinus
Άλλοι

0303 79 41

— — — — Ψάρια του είδους Boreogadus saida

15

12 (6)

—

0303 79 45

— — — — Γάδοι (Merlangus merlangus)

15

15

—

0303 79 51

- - - - Μουρούνες (Molva spp.)

15

15

—

0303 79 55

— — — — Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) και γάδοι κίτρινοι
(Pollachius pollachius)

15

15

—

— — — — Ψάρια του είδους Orcynopsis unicolor:

0303 79 61

_____ Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου

ατελώς

ατελώς

—

0303 79 63

_____ Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου

20

20

—

0303 79 65

— — — — Γαύροι (Engraulis spp.)

15

15

—

0303 79 71

— — — - Σπαρίδες θάλασσας (συναγρίδες, λιθρίνια , φαγκριά , τσιπούρες
κ.λπ .) των ειδών Dentex dentex και Pagellus spp .

15

15

—

0303 79 75

— — — — Λέστιες (Brama spp.)

15

15

—

0303 79 81

- — - - Βατραχόψαρα (Lophius spp .)

15

15

—

0303 79 83

— — — - Προσφυγάκια του είδους poutassou (Micromesistius poutassou ή
Gadus poutassou)

15

15

—

- — - - Ξιφίας (Xiphias gladius)

15

15

—

15

15

—

14

10

—

0303 79 87
0303 79 98

0303 80 00

Άλλα

- Συκώτια, αυγά και σπέρματα

(') Δασμός 8 <%για τους αργυρόχροους μερλούκιους (Merluccius bilinearis), που υπάγονται στις διακρίσεις 0302 69 65,0303 78 10και0304 90 47, μέσα στο όριο συνολικής
ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης 2 000 τόνων που παραχωρείται από τις αρμόδιες κοινοτικές αρχές.
(2) H υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
(') Με τον όρο της τήρησης της τιμής αναγωγής. Σε περίπτωση μη τήρησης της τιμής αναγωγής προβλέπεται η είσπραξη εξισωτικού φόρου.
(4) H είσπραξη του δασμού αυτού αναστέλλεται για αόριστο χρονικό διάστημα.

(5) Ατέλεια για τους τόννους και για τα ψάρια του γένους Euthynnus που υπάγονται στις κλάσεις 0302 και 0303, που προορίζονται για την κονσερβοποιία, μέσα στο όριο
συνολικής ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης 17 250 τόνων που παραχωρείται από τις αρμόδιες κοινοτικές αρχές και με τον όρο της τήρησης της τιμής αναγωγής.
Επιπλέον, η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης αυτής εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
(6) Με την επιφύλαξη των όρων και ορίων που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.
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0304

Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά, διατηρημένα με απλή
ψύξη ή κατεψυγμένα :

0304 10

- Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη :
— - Φιλέτα :

— - - ψαριών γλυκού νερού :

0304 10 11

- - - - Από πέστροφες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo
aquabonita, Salmo gilae) (')

16

12

—

0304 10 13

— - — — Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.), σολομών Ατλαντικού
(Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho) (2)

16

2

—

0304 10 19

- - - - Άλλων ψαριών γλυκού νερού

13

9

—

18

18

—

18

18

—

8

8

—

— - — Άλλα :

0304 10 31

- - - - Γάδων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών
του είδους Boreogadus saida

0304 10 38

Άλλα

— — Άλλες σάρκες ψαριών (έστω και αλεσμένες):

0304 10 91

- - - Ψαριών γλυκού νερού
— — — Άλλα :

— — — — Πλευρά ρέγγας:

0304 10 92

_____ Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου

ατελώς

ατελώς

—

0304 10 93

_____ Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου

20

15 (3)

—

18

15 (3)

—

0304 10 98
0304 20

Άλλα
- Φιλέτα κατεψυγμένα :

— - Ψαριών γλυκού νερού:
0304 20 1 1

— — — Από πέστροφες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo
aguabonita, Salmo gilae) (') -

16

12

—

0304 20 13

- - - Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus spp .), σολομών Ατλαντικού (Salmo
salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho) (2)
'

16

2

—

— — — Άλλων ψαριών γλυκού νερού

13

9

—

18

15

—

18

15 (4) (5)

—

0304 20 19

— — Γάδων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του
είδους Boreogadus saida:

0304 20 21

— — — Γάδων του είδους Gadus macrocephalus

0304 20 29

Άλλα

0304 20 31

- - Γάδων μαύρων (Pollachius virens)

18

15

—

0304 20 33

- - Καλλαριών (Melanogrammus aeglefînus)

18

15

—

18

12

—

18

15

—

— — Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.):
0304 20 35

— - — Του είδους Sebastes marinus

0304 20 37

Άλλοι

0304 20 41

— — Γάδων (Merlangus merlangus)

18

15

—

0304 20 43

—. — Μουρουνών (Molva spp.)

18

15

—

(') Αλλαγή επιστημονικού ονόματος:
Επιστημονικά ονόματα εν αχρηστία :

Salmo gairdneri
Salmo clarki
Salmo aguabonita
Salmo gilae

αντικαταστάθηκαν από

Oncorhynchus mykiss
Oncorhynchus clarki
Oncorhynchus aguabonita
Oncorhynchus gilae.

O Oncorhynchus spp. εξαιρουμένων των ειδών στα οποία αναφέρεται η υποσημείωση 1 .
(3) Ατέλεια για τις ρέγγες που υπάγονται στις διακρίσεις 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93, 0304 10 98 και 0304 90 25, μέσα στο όριο συνολικής ετήσιας δασμολογικής
ποσόστωσης 34 000 τόνων που παραχωρείται από τις αρμόδιες κοινοτικές αρχές και με τον όρο τήρησης της τιμής αναγωγής.

(4) Δασμός 8 % για τους μπακαλιάρους τους είδους Gadus morhua, μέσα στο όριο ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης 10 000 τόνων που παραχωρείται από τις αρμόδιες
κοινοτικές αρχές.
(5) Με την επιφύλαξη των όρων και ορίων που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.

0304 20 45
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- - Τόνων (του γένους Thunnus) και ψαριών του γένους Euthynnus

18

18

—

18

15

—

18

15

-

— - Σκουμπριών (Scomber scombrus , Scomber australasicus , Scomber japonicus)
και ψαριών του είδους Orcynopsis unicolor :
0304 20 51

- - - Του είδους Scomber australasicus

0304 20 53

Αλλων

— — Μπακαλιάρων (Merluccius spp ., Urophycis spp.):

0304 20 57

- - — Μπακαλιάρων του γένους Merluccius

18

15 (') (2)

—

0304 20 59

— — — Μπακαλιάρων του γένους Urophycis

18

15

—

— — Κεντρονιών και σκυλακίων και άλλων σκουαλίδων:
0304 20 61

- - - Κεντρονιών και σκυλακίων (Squalus acanthias και Scyliorhinus spp .)

18

15

—

0304 20 69

— — — Άλλων σκουαλίδων

18

15

—

0304 20 71

— — Ζαγκετών (Pleuronectes platessa)

18

15

—

0304 20 73

- - Χειμάρρας της κοινής (Platichthys flesus)

18

15

—

0304 20 75

— — Ρεγγών (Clupea harengus, Clupea pallasii)

18

15

—

0304 20 79

- - Γλωσσών λεπιδωτών (Lepidorhombus spp .)

18

15

—

0304 20 81

— — Λεστιών (Brama spp .)

18

15

—

0304 20 83

— - Βατραχόψαρων (Lophius spp.)

18

15

—

0304 20 85

- — Γάδων της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)

18

15

—

0304 20 87

— — Ξιφιών (Xiphias gladius)

18

15

—

18

15

—

8

8

—

— — — — Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου

ατελώς

ατελώς

—

0304 90 25

- - - — Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου

20 (3)

15 0 (4)

—

0304 90 31

- - - Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.)

15

8

—

0304 20 97

Άλλων

0304 90

- Άλλα :

0304 90 10

— — Ψαριών γλυκού νερού

— — Άλλων:

C

— — — Ρεγγών (Clupea harengus, Clupea pallasii):
0304 90 21

— — — Γάδων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών
του είδους Boreogadus saida:

0304 90 35

- - — - Γάδων του είδους Gadus macrocephalus

15

15

—

0304 90 38

— - — — Γάδων του είδους Gadus morhua

15

12 (5)

—

0304 90 39

15

15 (5)

—

D304 90 41

- - — Γάδων μαύρων (Pollachius virens)

Άλλα

15

15

—

3304 90 45

- — — Καλλαριών (Melanogrammus aeglefinus)

15

15

—

— — — Μπακαλιάρων (Merluccius spp ., Urophycis spp.):

3304 90 47

- - - — Μπακαλιάρων του γένους Merluccius

15

15 (*)

—

3304 90 49

— — — — Μπακαλιάρων του γένους Urophycis

15

15

—

3304 90 51

- - — Γλωσσών λεπιδωτών (Lepidorhombus spp .)

15

15

—

3304 90 55

— - - Λεστιών (Brama spp.)

15

15

—

)304 90 57

— — — Βατραχόψαρων (Lophius spp .)

15

15

—

(') Με τον όρο της τήρησης της τιμής αναγωγής.
O Δασμός 10 % με τον όρο της τήρησης της τιμής αναγωγής, μέσα στο όριο ετήσιας ποσόστωσης 5 000 τόνων, για τις κατεψυγμένες και βιομηχανικά παρασκευασμένες
πλάκες με αγκάθια («standard»), κατά την περίοδο από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου, που παραχωρείται από τις αρμόδιες αρχές της Κοινότητας.

(3) Με τον όρο της τήρησης της τιμής αναγωγής. Σε περίπτωση με τήρησης της τιμής αναγωγής προβλέπεται η είσπραξη εξισωτικού φόρου.
(4) Ατέλεια για τις ρέγγες που υπάγονται στις διακρίσεις 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93 , 0304 10 98 και 0304 90 25, μέσα στο όριο συνολικής ετήσιας δασμολογικής
ποσόστωσης 34 000 τόνων που παραχωρείται από τις αρμόδιες κοινοτικές αρχές και με τον όρο τήρησης της τιμής αναγωγής.
(5) Με την επιφύλαξη των όρων και ορίων που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.
(6) Δασμός 8 % για τους αργυρόχροες μερλούκιους (Merluccius bilinearis), που υπάγονται στις διακρίσεις 0302 69 65, 0303 78 10 και 0304 90 47, μέσα στο όριο συνολικής
ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης 2 000 τόνων που παραχωρείται από τις αρμόδιες κοινοτικές αρχές.

0304 90 59
0304 90 61
0304 90 65

- — — Προσφυγακιών του είδους poutassou (Micromesistius ή Gadus poutas
sou)
- - - Γάδων της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)
— — - Ξιφιών (Xiphias gladius)

0304 90 97

0305

0305 10 00
0305 20 00
0305 30

0305 30 11

Άλλων

Ψάρια αποξεραμένα , αλατισμένα ή σε άρμη . Ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα
πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα
προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των
ανθρώπων:
— Αλεύρια , σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες)
ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων
- Συκώτια, αυγά και σπέρματα ψαριών, αποξεραμένα , καπνιστά , αλατισμένα ή
σε άλμη
- Φιλέτα ψαριών αποξεραμένα , αλατισμένα ή σε άρμη αλλά όχι καπνιστά :
— — Γάδων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του
είδους Boreogadus saida:
— — — Γάδων του είδους Gadus macrocephalus

0305 30 19

0305 30 30

0305 30 50

Άλλων

- — Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.), σολομών Ατλαντικού (Salmo
salar) και σολομών του Δούναδη (Hucho hucho), αλατισμένα ή σε
άρμη O
— — Γλωσσοειδών μαύρων (Reinhardtius hippoglossoides), αλατισμένα ή σε
άρμη

0305 42 00

15
15
15

15
15
15

—
—
—

15

15

—

15

13

—

15

11

—

18

16

—

20

20

—

18

15

—

18

15

—

18

16

—

— Ψάρια καπνιστά , στα οποία περιλαμβάνονται και τα φιλέτα :
- - Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus spp .), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar)
και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho) (2)

16

13

—

— — Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

16

10

—

0305 30 90

0305 41 00
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Άλλων

0305 49

s

Άλλα :

0305 49 10

- — - Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)

16

15

—

0305 49 20

— — — Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)

16

16

—

0305 49 30

- — - Σκουμπριά (Scomber scombrus , Scomber australasicus, Scomber japo
nicus)

16

14

—

0305 49 40

- — — Πέστροφες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabo
nita, Salmo gilae) (3)

16

14

—

0305 49 50

- — — Χέλια (Anguilla spp.)

16

14

—

16

14

—

0305 49 90

Άλλα

— Ψάρια αποξεραμένα, έστω και αλατισμένα αλλά όχι καπνιστά :
0305 51

- — Γάδοι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

0305 51 10

- — - Αποξεραμένοι, μη αλατισμένοι

13

13 (')

—

0305 51 90

— — — Αποξεραμένοι και αλατισμένοι

13

13 (')

—

13

13 0)

—

0305 59

Άλλα :

— — — Ψάρια του είδους Boreogadus saida:

0305 59 11

- — - - Αποξεραμένα , μη αλατισμένα

0305 59 19

— — — — Αποξεραμένα και αλατισμένα

13

13 (')

—

0305 59 30

— — — Ρέγγες (Clupea harengus , Clupea pallasii)

12

12

—

0305 59 50

- - - Γαύροι (Engraulis spp .)

15

10

—

(') Εξαίρεση για τους μπακαλιάρους των ειδών Gadus morhua και Gadus ogac που υπάγονται στις διακρίσεις 0305 51 10, 0305 51 90 και 0305 62 00 και για τα ψάρια του

είδους Boreogadus saida που υπάγονται στις διακρίσεις 0305 59 1 1 , 0305 59 19 και 0305 69 10, μέσα στο όριο συνολικής ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης 25 000
τόνων που παραχωρείται από τις αρμόδιες αρχές.

(2) Oncorhynchus spp. εξαιρουμένων των ειδών που αναφέρονται στην υποσημείωση 3.
(3) Αλλαγή επιστημονικού ονόματος:
Επιστημονικά ονόματα εν αχρηστία:

Salmo gairdneri
Salmo clarki
Salmo aguabonita
Salmo gilae

αντικαταστάθηκαν από

Oncorhynchus mykiss
Oncorhynchus clarki
Oncorhynchus aguabonita
Oncorhynchus gilae.

0305 59 60

0305 59 70
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— — — Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides) και γλωσσοειδή Ειρη
νικού (Hippoglossus stenolepis)
- - - Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)

0305 59 90

Άλλα

15
15

12
—

—
—

15

12

—

12
13
15

12
13 (')
10

—
—
—

0305 61 00
0305 62 00
0305 63 00

- Ψάρια αλατισμένα, αλλά όχι αποξεραμένα ούτε καπνιστά , και ψάρια σε
άρμη :
— — Ρέγγες (Clupea harengus , Clupea ρ&1ΐ2Sϋ)
- - Γάδοι (Gadus morhua, Gadus ο§3C, Gadus Ηΐ3CΐΌCΒΡ1ΐ3ΐUS)
— — Γαύροι (Engraulis spp.)

0305 69

- - Άλλα:

0305 69 10
0305 69 20

— — — Ψάρια του είδους BΟΓC08&(1US S3Ϊ(ΐ3
- - - Γλωσσοειδή μαύρα (Rβϊη1ΐ3ΓάIΪUS hippoglossoides) και Γλωσσοειδή Ειρη
νικού (Hippoglossus stenolepis)
— — — Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)
— — — Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus spp .), σολομοί Ατλαντικού (Salmo
Sδΐ3Γ) και σολομοί του Δούναβη (Ηυchο hucho) (2)

13

13 (')

—

15
15

12
—

—
—

15

11

—

0305 69 90

- -

15

12

-

0306

Μαλακόστρακα , έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα
με απλή ψύξη , κατεψυγμένα , αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη . Μαλακό
στρακα με το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με
απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη . Αλεύρια, σκόνες
και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακοστράκων,
κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:
- Κατεψυγμένα :
— — Καραβίδες (Panulirus spp ., Panulirus spp ., Jasus spp.)
- - Αστακοί (Homarus spp .):
Ολόκληροι

25

(3)

—

25

8 (4)

-

25

16

—

18
18
18

12
18
18

—
—
-

18
18

8
15

—
—

18

15

—

18
14

15
12

—
—

14

12

—

25

(3)

—

25

8 (4)

—

0305 69 30
0305 69 50

0306 11 00
0306 12
0306 12 10
0306 12 90

0306
0306
0306
0306
0306
0306

13
13
13
13
14
14

10
30
90

10

0306 14 30
0306 14 90

0306 19

0306 19 10
0306 19 30
0306 19 90

Άλλα

Άλλοι

— — Γαρίδες:
- - — Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae
— — — Γαρίδες γκρίζες του γένους Crangon
Άλλες
- - Καβούρια :
— — — Καβούρια των ειδών Paralithodes C3ΠΐCΐΐ3ΐΪCUS, Chionoecetes spp. και
C3ΐ1ίηβCίεS sapidus
— — — Καβούρια του είδους Cancer pagurus
Άλλα

— — Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια , οι σκόνες και τα συσσωμα
τωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλληλα
για τη διατροφή των ανθρώπων:
— — — Καραβίδες του γλυκού νερού
- - — Καραβίδες (Nephrops norvegicus)
Άλλα

- Μη κατεψυγμένα :

0306 21 00

— — Καραβίδες (Panulirus spp ., Jasus spp.)

0306 22

— — Αστακοί (Homarus spp.):

0306 22 10

Ζωντανοί
- — — Άλλοι :

0306 22 91

Ολόκληροι

25

8 (4)

—

0306 22 99

Άλλοι

25

20

—

C) Εξαίρεση για τους μπακαλιάρους των ειδών Gadus morhua και Gadus ogac που υπάγονται στις διακρίσεις 0305 51 10, 0305 51 90 και 0305 62 00 και για τα ψάρια του
είδους Boreogadus saida που υπάγονται στις διακρίσεις 0305 59 11 , 0305 59 19 και 0305 69 10, μεσα στο όριο συνολικής ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης
25 000 τόνων που παραχωρείται από τις αρμόδιες αρχές.

(2) Oncorhynchus mykiss spp: εξαιρουμένων των ειδών που αναφέρονται κατωτέρω:
— Oncorhynchus mykiss (επιστημονικό όνομα εν αχρηστία: Salmo gairdneri)
— Oncorhynchus clarki (επιστημονικό όνομα εν αχρηστία: Salmo clarki)
— Oncorhynchus aguabonita (επιστημονικό όνομα εν αχρηστία: Salmo aguabonita)
— Oncorhynchus gilae (επιστημονικό όνομα εν αχρηστία: Salmo gilae).
(3) Βλέπε παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2886/89 Παραχωρήσεις στη ΓΣΔΕ.
(4) Με την επιφύλαξη των όρων και ορίων που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.
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0306 23

- - Γαρίδες:

0306 23 10

— — - Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae

0306 23 31

— — — — Νωπές, διατηρημένες με απλή ψύξη ή βρασμένες σε νερό ή ατμό

18

12

—

18

18

—

18

18

—

18

18

—

— — — Γαρίδες γκρίζες του γένους Crangon :
0306 23 39
0306 23 90

Αλλες
Άλλες

0306 24

- - Καβούρια :

0306 24 10

— — - Καβούρια των ειδών Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. και
Callinectes sapidus

18

8

—

— — — Καβούρια του είδους Cancer pagurus

18

15

—

18

15

—

0306 24 30
0306 24 90

0306 29

Άλλα

- - Άλλα , στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα συσσωμα
τωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλληλα
για τη διατροφή των ανθρώπων:

0306 29 10

— — — Καραβίδες του γλυκού νερού

18

15

—

0306 29 30

— — — Καραβίδες (Nephrops norvegicus)

14

12

—

14

12

—

ατελώς

ατελώς

—

18

18

-

8

8

—

8

8

—

8

8

10

10

—

8

8

—

0306 29 90

Άλλα

0307

Μαλάκια , έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά , διατηρημένα
με απλή ψύξη , κατεψυγμένα , αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη . Ασπόνδυλα
υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά , νωπά, διατηρη
μένα με απλή ψύξη , κατεψυγμένα , αποξεραμένα , αλατισμένα ή σε άρμη . Αλεύρια ,
σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων
υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των
ανθρώπων :

0307 10

— Στρείδια :

0307 10 10

— — Επίπεδα στρείδια (Ostrea spp.) ζωντανά , που δεν ζυγίζουν μαζί με το
όστρακο περισσότερο από 40 g ανά τεμάχιο

0307 10 90

Άλλα

— Όστρακα Saint-Jacques ή χτένια, σχοίνικλοι, άλλα όστρακα των γενών Pecten,
Chlamys ή Placopecten :
0307 21 00
0307 29

0307 29 10
0307 29 90

— — Ζωντανά , νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
Άλλα :

— — — Όστρακα Saint-Jacques (Pecten maximus), κατεψυγμένα
Άλλα

— Μύδια (Mytilus spp., Perna spp.):
0307 31

— — Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη :

0307 31 10

— — — Mytilus spp.

0307 31 90
0307 39

Perna spp.
Άλλα :

0307 39 10

— — — Mytilus spp.

10

10

—

D307 39 90

- - — Perna spp.

8

8

—

8

8

—

8

6

—

8

8

—

— Σουπιές (Sepia officinalis , Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola spp .).
Καλαμάρια γενικά Ommastrephes spp., Loligo spp ., Nototodarus spp., Sepio
teuthis spp .):
5307 41

— — Ζωντανά , νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη :

D307 41 10

— — — Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola
spp .)

— — — Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp ., Loligo spp., Nototodarus spp .,
Sepioteuthis spp.):
[)307 41 91
0307 41 99

— — — - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus
Άλλα
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0307 49

Άλλα :

— — - Κατεψυγμένα :

— — - - Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola
spp .):
0307 49 11

_____ Του γένους Sepiola, άλλες από τις Sepiola rondeleti

0307 49 19

Άλλες

8

8

8

8

—
—
)

— — — — Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp ., Nototodarus
spp ., Sepioteuthis spp.):
— — — — — Loligo spp.:

0307 49 31

______ Καλαμάρια του είδους Loligo vulgaris

8

6

—

0307 49 33

______ Καλαμάρια του είδους Loligo pealei

8

6

—

0307 49 35

______ Καλαμάρια του είδους Loligo patagonica

8

6

—

8

6

—

0307 49 38

Άλλα

0307 49 51

_____ Ommastrephes sagittatus

0307 49 59

Άλλα

8

6

—

8

8

—

8

8

—

86

—

8

8

—

8

8

—

8

-8

—

8

8

—

6

ατελώς

—

11

11

—

— — — Άλλα :

0307 49 71

— — — — Σουπιές (Sepia officinalis,
Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola
spp .)
'
— - — - Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp ., Loligo spp., Nototodarus
spp ., Sepioteuthis spp.):

0307 49 91

_____ Loligo spp ., Ommastrephes sagittatus

0307 49 99

Άλλα

— Χταπόδια (Octopus spp.):

0307 51 00

- — Ζωντανά , νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0307 59

0307 59 10

Άλλα:

- - - Κατεψυγμένα

0307 59 90

0307 60 00

Άλλα

— Σαλιγκάρια , άλλα από τα θαλασσινά
— Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα συσσωματω
μένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από
τα μαλακόστρακα , κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:

0307 91 00

— — Ζωντανά , νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0307 99

Άλλα :

— — — Κατεψυγμένα :
0307 99 1 1

— — — — Οράψαλλα (Illex spp .)

8

8

—

0307 99 13

— — — — Χάβαρα ή αχιβάδες και άλλα είδη της οικογένειας Veneridae

8

8

—

0307 99 19

— — — — Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια

14

11

—

16

11

-

0307 99 90

Άλλα

.

0511

Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού. Ζώα μη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3 , ακατάλληλα για τη διατροφή του
ανθρώπου:

0511 91

— — Προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα , μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα
υδρόβια. Ζώα μη ζωντανά του κεφαλαίου 3 :

0511 91 10

— — — Κατάλοιπα ψαριών

ατελώς

ατελώς

—

0511 91 90

-

ατελώς

(')

—

C) Βλέπε παράρτημα.

Άλλα

1604
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Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών . Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού
που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού:
— Ψάρια ολόκληρα ή σε τεμάχια , με εξαίρεση τα ψάρια σε κιμά:

1604 11 00

Σολομοί

20

5,5

—

18

15

—

- 23

20

—

Σε ελαιόλαδο

25

25

—

Άλλα

25

25

—

25

20

—

25

24

—

1604 12

- - Ρέγγες:

1604 12 10

— — — Φιλέτα ωμά , απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψωμιού
(panés), έστω και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα

1604 12 90

1604 13

Άλλα

— — Σαρδέλες, φρίσσες (sardinelles) και παπαλινές
— — — Σαρδέλες:

1604 13 11
1604 13 19

1604 13 90

Άλλα

1604 14

— — Τόνοι, παλαμίδες και παλαμίδες ρίκια (Sarda spp .):

1604 14 11

— — — — Σε φυτικά λάδια

— — — Τόνοι και παλαμίδες :

1604 14 19

Άλλα

1604 14 90

- — - Παλαμίδες ρίκια (Sarda spp .)

1604 15

- - Σκουμπριά :

25

24

—

25

25

—

25

25

—

— — - Των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus:
1604 15 11

Φιλέτα

1604 15 19

1604 15 90

Άλλα

— — — Του είδους Scomber australasicus

1604 16 00

Τούροι

1604 19

Άλλα :

1604 19 10

— — — Σολομοειδή , άλλα από σολομούς

1604 19 30

— — — Ψάρια του γένους Euthynnus , άλλα από παλαμίδες [Euthynnus (Katsu
wonus) pelamis]

1604 19 50

— — — Ψάρια του είδους Orcynopsis unicolor

25

25

25

20

.

—

-

25

—

—

20

7

—

25

24

—

25

25

—

18

15

—

— — — Άλλα :

1604 19 91

— — — — Φιλέτα ωμά , απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψωμιού
(panés), έστω και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα
— — — — Άλλα :

1604 19 12
1604 19 93

— — - - Γάδοι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
_____ Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)

25
25

20
20

—
—

1604 19 94
1604 19 95

_____ Μπακαλιάροι (Merluccius spp., Urophycis spp.)
_____ Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) και γάδοι κίτρινοι

25

20

—

1604 19 98

(Pollachius pollachius)

25

20

—

Άλλα

25

20

—

'

1604 20

— Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών:

1604 20 10
1604 20 30

— — Σολομών
— — Σολομοειδών, άλλων από σολομούς

20
20

5,5
7

—
—

1604 20 40

— — Γαύροι

25

—

—

1604 20 50

— — Σαρδελών, παλαμίδων ρικιών, σκουμπριών των ειδών Scomber scombrus
και Scomber japonicus και ψαριών των ειδών Orcynopsis unicolor

25

25

—

1604 20)70

— — Τόνων, παλαμίδων και άλλων ψαριών του γένους Euthynnus

25

24

—

25

20

—

1604 20 90

- - Άλλων ψαριών

1604 30

— Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού:

1604 30 10

— — Χαβιάρι (αυγά οξύρρυγχου)

30

30

—

1604 30 90

- - Υποκατάστατα χαβιαριού

30

30

—
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1605

1605 20 00

Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή
διατηρημένα:
- Καβούρια
- Γαρίδες

1605 30 00

1605 10 00
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20

16

—

20

20

—

- Αστακοί

20

20

—

1605 40 00

— Άλλα μαλακόστρακα

20

20

—

1605 90

- Άλλα :

1605 90 10

— — Μαλάκια

20

20

—

1605 90 90

- — Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια

26

26

—

1902

Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή
και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια , νούγιες, λαζάνια ,
gnocchi , ραβιόλια, κανελόνια . Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρα

17

17

—

5

2

—

σκευασμένο:

1902 20
1902 20 10

— Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα , ούτε αλλιώς παρασκευα
σμένα :
— Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευα
σμένα):
- - Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20% ψάρια και μαλακό
στρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια

2301

Αλεύρια , σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας, παραπροϊ
όντα σφαγίων, ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα
ασπόνδυλα υδρόβια ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου. Ινώδη κατάλοι
πα ξιγκιών.

2301 20 00

— Αλεύρια , σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια ή
καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια

»

