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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 1915/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Σεπτεµβρίου 2000
για καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου
ορισµένων οπωροκηπευτικών
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EK) αριθ. 1498/98 (2), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EK) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογή των αποτελεσµάτων των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον
καθορισµό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιµών κατά

Σε εφαρµογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως
αναγράφονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Σεπτεµβρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Σεπτεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) EE L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) EE L 198 της 15.7.1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεµβρίου 2000, για τον καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ’ αποκοπή τιµή
κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
999
052
628
999
052
628
999
388
524
528
999
052
064
400
999
388
400
508
512
528
720
800
804
999
052
388
999
052
999
052
064
066
068
400
999

75,0
75,0
85,5
142,3
113,9
58,1
96,2
77,2
57,1
76,6
62,4
65,4
72,6
41,6
176,0
96,7
71,6
57,4
69,9
69,9
59,2
66,1
192,9
68,4
81,9
88,8
64,7
76,8
102,0
102,0
71,3
49,2
69,5
52,4
138,9
76,3

0707 00 05

0709 90 70

0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2543/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 307 της 2.12.1999, σ. 46). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1916/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Σεπτεµβρίου 2000
για εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 530/1999 του Συµβουλίου σχετικά µε τις διαρθρωτικές
στατιστικές για τις αποδοχές και το κόστος εργασίας όσον αφορά τον ορισµό και τη διαβίβαση
πληροφοριών για τη διάρθρωση των αποδοχών
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Έχοντας υπόψη:

Ορισµός και κατανοµή πληροφοριών

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 530/1999 του Συµβουλίου, της 9ης
Μαρτίου 1999, σχετικά µε τις διαρθρωτικές στατιστικές για τις
αποδοχές και το κόστος εργασίας (1), και ιδίως το άρθρο 11,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 530/1999 τα
κράτη µέλη πρέπει να υποβάλλουν πληροφορίες για τις µεταβλητές
που παρατίθενται στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού.
Για το σκοπό αυτό, στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού
περιλαµβάνονται οι ορισµοί των µεταβλητών.
Άρθρο 2
Τεχνική µορφή διαβίβασης των αποτελεσµάτων

(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 530/
1999 του Συµβουλίου απαιτούνται µέτρα εφαρµογής για
τον ορισµό και την κατανοµή των προς παροχή πληροφοριών και την ενδεδειγµένη τεχνική µορφή διαβίβασης των
αποτελεσµάτων.
Τα µέτρα που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισµό συνάδουν µε τη γνωµοδότηση της επιτροπής στατιστικού προγράµµατος, που συστάθηκε µε την απόφαση 89/382/ΕΟΚ,
Ευρατόµ του Συµβουλίου (2),

Στο παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού περιγράφεται η ενδεδειγµένη τεχνική µορφή που πρέπει να χρησιµοποιείται για τη
διαβίβαση των αποτελεσµάτων.
Άρθρο 3
Θέση σε ισχύ
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από την
ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Σεπτεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 63 της 12.3.1999, σ. 6.
(2) ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

1.

Πληροφορίες που αφορούν την τοπική µονάδα στην οποία ανήκουν οι εργαζόµενοι του δείγµατος

1.1.

Περιφέρεια µε βάση την ονοµατολογία εδαφικών στατιστικών µονάδων (NUTS).

1.2.

Μέγεθος της επιχείρησης στην οποία ανήκει η τοπική µονάδα.

1.3.

Οικονοµική δραστηριότητα µε βάση την Ταξινόµηση των Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
(NACE Αναθ. 1) που θεσπίστηκε µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συµβουλίου (1).

1.4.

Μορφή χρηµατοοικονοµικού ελέγχου κατά την έωοια της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής (2).

1.5.

Ύπαρξη συλλογικών συµβάσεων εργασίας που καλύπτουν την πλειονότητα των εργαζοµένων που απασχολούνται στη
µονάδα παρατήρησης.

1.6.

Συνολικός αριθµός εργαζοµένων στην τοπική µονάδα (προαιρετικά).

1.7.

Κύρια αγορά για τα προϊόντα της επιχείρησης (προαιρετικά).

1.8.

Μέγεθος του οµίλου επιχειρήσεων (προαιρετικά).

1.9.

Έδρα του φορέα που ελέγχει τον όµιλο επιχειρήσεων (προαιρετικά).

2.

Πληροφορίες σχετικά µε κάθε εργαζόµενο του δείγµατος

2.1.

Φύλο.

2.2.

Ηλικία.

2.3.

Επάγγελµα µε βάση τη «∆ιεθνή Τυποποιηµένη Ταξινόµηση Επαγγελµάτων» [ISCO 88 (COΜ)].

2.4.

∆ιευθυντική ή εποπτική θέση (προαιρετικά).

2.5.

Ανώτατο ολοκληρωµένο επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Τυποποιηµένη
Ταξινόµηση Εκπαίδευσης (ISCED 97).

2.6.

∆ιάρκεια υπηρεσίας στην επιχείρηση.

2.7.

Εργασία µε καθεστώς πλήρους ή µερικής απασχόλησης.

2.8.

Είδος σύµβασης εργασίας.

2.9.

Ιθαγένεια (προαιρετικά).

2.10.

Κάλυψη από κρατικό πρόγραµµα για την προώθηση της απασχόλησης (προαιρετικά).

2.11.

Έτη διακοπής της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας στην υπόψη επιχείρηση (προαιρετικά).

3.

Πληροφορίες σχετικά µε τις αποδοχές, τις ώρες για τις οποίες καταβλήθηκε αµοιβή και τις µη δεδουλευθείσες ηµέρες

3.1.

Σύνολο ακαθάριστων αποδοχών για έναν αντιπροσωπευτικό µήνα·

3.1.1.

Αποδοχές που συνδέονται µε υπερωρίες

3.1.2.

Ειδικές πληρωµές για εργασία µε βάρδιες

3.2.

Σύνολο ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς·

3.2.1.

Αριθµός µηνών στους οποίους αναφέρονται οι ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές

3.2.2.

Συνολικά ετήσια επιµίσθια

3.2.2.1. Τακτικά επιµίσθια που δεν καταβάλλονται σε κάθε περίοδο µισθοδοσίας (προαιρετικά)
3.2.2.2. Ετήσια επιµίσθια που βασίζονται στην παραγωγικότητα (προαιρετικά)
3.2.2.3. Ετήσιες ειδικές αµοιβές που συνδέονται µε τη διάθεση των κερδών (προαιρετικά)
3.3.

Υποχρεωτικές κοινωνικές εισφορές και φόροι που καταβάλλονται από τον εργοδότη υπέρ του εργαζοµένου (προαιρετικά)·

3.3.1.

Υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (προαιρετικά)

3.3.2.

Φόροι (προαιρετικά)

3.4.

Αριθµός ωρών που για τις οποίες καταβλήθηκε αµοιβή στη διάρκεια του αντιπροσωπευτικού µήνα (ή στη διάρκεια ενός
τυπικού µήνα εργασίας)·

(1) ΕΕ L 293 της 24.10.1990, σ. 1.
(2) ΕΕ L 195 της 29.7.1980, σ. 35.
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3.4.1.

Αριθµός υπερωριών για τις οποίες καταβλήθηκε αµοιβή τον αντιπροσωπευτικό µήνα

3.5.

Ετήσιος αριθµός απουσιών·

3.5.1.

Ηµέρες ετήσιας άδειας (δεν περιλαµβάνονται οι άδειες ασθενείας)

3.5.2.

Ετήσιος αριθµός ηµερών άδειας ασθενείας (προαιρετικά)

3.5.2.1. Ετήσιος αριθµός ηµερών άδειας ασθένείας για τις οποίες καταβλήθηκε αµοιβή από τον εργοδότη (προαιρετικά)
3.5.2.2. Ετήσιος αριθµός ηµερών άδειας ασθενείας για τις οποίες δεν καταβλήθηκε αµοιβή από τον εργοδότη (προαιρετικά)
3.5.3.

Ετήσιος αριθµός ηµερών άδειας επαγγελµατικής επιµόρφωσης (προαιρετικά)

3.6.

Ετήσια εκτίµηση πληρωµών σε είδος (προαιρετικά)·

4.

Συντελεστές παρέκτασης

4.1.

Συντελεστής παρέκτασης για την τοπική µονάδα.

4.2.

Συντελεστής παρέκτασης για τον εργαζόµενο.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

1.

Πληροφορίες που αφορούν την τοπική µονάδα στην οποία ανήκουν οι εργαζόµενοι του δείγµατος
Η κατάρτιση διαρθρωτικών στατιστικών αποδοχών θα βασίζεται στις τοπικές µονάδες και στις επιχειρήσεις κατά την
έννοια του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συµβουλίου (1) και θα παρέχουν πληροφορίες για τους εργαζόµενους
σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 εργαζοµένους και άνω και ταξινοµούνται µε βάση το µέγεθος και την κύρια
δραστηριότητά τους. Οι στατιστικές θα καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες που ορίζονται στους τίτλους Γ, ∆, Ε, ΣΤ, Ζ,
Η, Θ, Ι, Κ, Μ, Ν, και Ο της Γενικής Βιοµηχανίας Ταξινόµησης των Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, η οποία στο εξής ονοµάζεται «NACE Αναθ. 1». Ωστόσο, οι δραστηριότητες που υπάγονται στους τίτλους
Μ, Ν και Ο είναι προαιρετικές για την περίοδο 2001/2002.

1.1.

Η περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η τοπική µονάδα σύµφωνα µε την ονοµατολογία εδαφικών στατιστικών µονάδων
(NUTS) σε επίπεδο 1.

1.2.

Το µέγεθος της επιχείρησης στην οποία ανήκει η τοπική µονάδα κατατάσσεται µε βάση τις ακόλουθες τάξεις µεγέθους:
10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1000 ή περισσότεροι εργαζόµενοι.

1.3.

Η οικονοµική δραστηριότητα της τοπικής µονάδας ταξινοµείται µε βάση το επίπεδο διαίρεσης της NACE Αναθ. 1.

1.4.

Η µορφή χρηµατοοικονοµικού ελέγχου κατά την έννοια της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ
Με βάση της έννοια της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ (για τη διαφάνεια των χρηµατοοικονοµικών σχέσεων µεταξύ κρατών
µελών και δηµόσιων επιχειρήσεων), ως «δηµόσια επιχείρηση» νοείται κάθε επιχείρηση στην οποία το δηµόσιο δύναται να
ασκήσει άµεσα ή έµµεσα, λόγω κυριότητος οικονοµικής συµµετοχής ή δυνάµει διατάξεων που τη διέπουν, αποφασιστική
επιρροή.
Τεκµαίρεται ότι ασκείται αποφασιστική επιρροή στην εν λόγω επιχείρηση, όταν το δηµόσιο άµεσα ή έµµεσα:
— διαθέτει την πλειοψηφία του καλυφθέντος κεφαλαίου της επιχειρήσεως (>50 %) ή
— διαθέτει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου που συνδέονται µε τα µερίδια της επιχειρήσεως ή δύναται να
ορίζει άνω του ηµίσεως του αριθµού των µελών των οργάνων διοικήσεως, διευθύνσεως ή εποπτείας της επιχειρήσεως.
Για να προσδιοριστεί ποιος είναι πραγµατικά ο ελέγχων φορέας, απαιτείται η ανάλυση ολόκληρης της αλυσίδας
κυριότητας.
Η φύση του ελέγχου που ασκείται στις επιχειρήσεις κατατάσσεται στις ακόλουθες κατηγορίες:
— κρατικός έλεγχος,
— ιδιωτικός έλεγχος,
— επιµερισµένος έλεγχος.

1.5.

Ύπαρξη συλλογικών µισθολογικών συµβάσεων που καλύπτουν την πλειονότητα των εργαζοµένων που απασχολούνται
στη µονάδα παρατήρησης:
Οι συλλογικές µισθολογικές συµβάσεις µπορεί να είναι:
— συµβάσεις που συνάπτονται σε εθνικό ή σε διοµοσπονδιακό επίπεδο και καλύπτουν τους εργαζόµενους σε ένα ευρύ
φάσµα διαφορετικών βιοµηχανικών κλάδων συνήθως υπογράφονται από µία ή περισσότερες συνοµοσπονδίες συνδικάτων και από µία ή περισσότερες εθνικές οργανώσεις των εργοδοτών,
— µια σύµβαση ενός βιοµηχανικού κλάδου που καθορίζει τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης για το σύνολο ή
για την πλειονότητα των εργατών και εργαζοµένων σε ένα συγκεκριµένο βιοµηχανικό ή οικονοµικό τοµέα,
— µια σύµβαση για επιµέρους βιοµηχανικούς κλάδους σε επιµέρους περιφέρειες,
— µια σύµβαση σε επίπεδο επιχείρησης ή εργοδότη που καλύπτει µόνο τους εργαζόµενους που απασχολούνται από
τον ίδιο εργοδότη ανεξαρτήτως µεγέθους της επιχείρησης η σύµβαση µπορεί να καλύπτει µόνο ορισµένες τοπικές
µονάδες ή οµάδες εργαζοµένων στο πλαίσιο της επιχείρησης,
— σύµβαση που ισχύει µόνο για τους εργαζόµενους της συγκεκριµένης τοπικής µονάδας
— κάθε άλλη µορφή σύµβασης που δεν καλύπτεται από τα παραπάνω.
Θα πρέπει να δίνεται καταφατική απάντηση όταν πάνω από το 50 % των εργαζοµένων της τοπικής µονάδας καλύπτεται
από κάποια από τις προαναφερόµενες συλλογικές µισθολογικές συµβάσεις.
Οι εθνικές υπηρεσίες µπορούν, αντί να συγκεντρώνουν στοιχεία για το είδος της συλλογικής σύµβασης, να
συγκεντρώνουν στοιχεία για τις ισχύουσες συλλογικές διατάξεις και, µε βάση τις απαντήσεις, να καθορίζουν
το είδος της συλλογικής σύµβασης.

(1) ΕΕ L 76 της 30.3.1993, σ. 1.
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Συνολικός αριθµός εργαζοµένων της τοπικής µονάδας (προαιρετικά)
Ο αριθµός των εργαζοµένων θα πρέπει να ευθυγραµµίζεται µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο µητρώο της
επιχείρησης που διατηρείται για στατιστικούς σκοπούς.

1.7.

Κυριότερη αγορά για τα προϊόντα της επιχείρησης (προαιρετικά)
Θα πρέπει να συλλέγονται πληροφορίες για την κυριότερη αγορά για την οποία προορίζονται τα προϊόντα της
επιχείρησης, και η αγορά αυτή θα πρέπει να ταξινοµείται ως εξής:
— Τοπική ή περιφερειακή αγορά,
— Εθνική αγορά,
— Αγορά Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— Παγκόσµια αγορά.
Ο σκοπός είναι να καθοριστεί µόνο ποια είναι η µεγαλύτερη αγορά (θα πρέπει να δίνεται µόνο µία απάντηση).

1.8.

Μέγεθος του οµίλου επιχειρήσεων (προαιρετικά)
Ο όµιλος επιχειρήσεων είναι µία στατιστική µονάδα που καθορίζεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 για τις
στατιστικές µονάδες. Ο όµιλος επιχειρήσεων θα πρέπει να εξετάζεται σε παγκόσµιο επίπεδο. Στις περισσότερες
περιπτώσεις η τοπική µονάδα ανήκει σε µία επιχείρηση η οποία δεν ελέγχεται από κάποιο εθνικό ή ξένο όµιλο. Στην
περίπτωση που οι τοπικές µονάδες ανήκουν σε όµιλο επιχειρήσεων, κατά κανόνα πρόκειται για έναν αρκετά γνωστό
όµιλο. Ένα πρακτικό κριτήριο που µπορούν να χρησιµοποιούν οι συµµετέχοντες στην έρευνα είναι κατά πόσο οι
λογαριασµοί της επιχείρησής τους ενσωµατώνονται πλήρως στους λογαριασµούς του οικείου οµίλου επιχειρήσεων.

1.9.

Έδρα του φορέα που ελέγχει τον όµιλο επιχειρήσεων (προαιρετικά)
Ο φορέας που ελέγχει τον όµιλο επιχειρήσεων είναι η νοµική µονάδα που ασκεί πραγµατικό έλεγχο κατά την έννοια του
Συστήµατος Εθνικών Λογαριασµών 1993, κεφάλαιο 4.30. Πρέπει να καταγράφεται η χώρα στην οποία βρίσκεται η έδρα
του εν λόγω φορέα. Σε πολλές περιπτώσεις η χώρα αυτή συµπίπτει µε τη χώρα στην οποία βρίσκεται η υπό εξέταση
τοπική µονάδα. Μία πρακτική οδηγία: θα πρέπει να καταγράφεται η χώρα διαµονής της νοµικής µονάδας που
δηµοσίευσε τους ενοποιηµένους λογαριασµούς για ολόκληρο τον όµιλο.

2.

Πληροφορίες που αφορούν κάθε εργαζόµενο του δείγµατος
Ως εργαζόµενοι νοούνται όλα τα άτοµα που έχουν µία άµεση σύµβαση εργασίας µε την επιχείρηση ή την τοπική µονάδα
και λαµβάνουν αµοιβή, ανεξάρτητα από το είδος εργασίας που εκτελούν, τον αριθµό των ωρών εργασίας τους (καθεστώς
πλήρους ή µερικής απασχόλησης) και τη διάρκεια της σύµβασης (ορισµένου ή αορίστου χρόνου). Οι εξωτερικοί
συνεργάτες (1) θα πρέπει να περιλαµβάνονται µόνο στην περίπτωση ύπαρξης ρητής συµφωνίας βάσει της οποίας ο
εξωτερικός συνεργάτης αµείβεται σύµφωνα µε τον αριθµό των δεδουλευθεισών ωρών. Θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι
ασκούµενοι και µαθητευόµενοι.
Θα πρέπει να εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες:
— συµβοηθούντα µέλη οικογένειας,
— εξωτερικοί συνεργάτες που αµείβονται µε βάση το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν,
— περιστασιακοί εργαζόµενοι (π.χ. που απασχολούνται χωρίς προκαθορισµένες ώρες εργασίας),
— προσωρινοί εργαζόµενοι (που απασχολούνται µέσω γραφείων ή από γραφεία ανευρέσεως εργασίας στην περίπτωση
όµως που το γραφείο ανευρέσεως εργασίας που τους απασχολεί είναι η ίδια η µονάδα παρατήρησης του δείγµατος
πρέπει να περιλαµβάνονται),
— άτοµα που αµείβονται εξ ολοκλήρου µέσω προµήθειας ή αντιµισθίας,
— µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης,
— µη αµειβόµενοι ιδιοκτήτες επιχείρησης, διευθυντές ή διευθυντικά στελέχη (που πληρώνονται µέσω διάθεσης των
κερδών ή αντιµισθίας),
— οι εργαζόµενοι της µονάδας παρατήρησης που απασχολούνται σε µόνιµη βάση (άνω του ενός έτους) σε µία
θυγατρική εταιρεία που βρίσκεται στην αλλοδαπή,
— εθελοντές εργαζόµενοι.

2.1.

Φύλο.

2.2.

Ηλικία σε ηµερολογιακά έτη κατά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία του αντιπροσωπευτικού µήνα.

2.3.

Επάγγελµα σύµφωνα µε την «∆ιεθνή Τυποποιηµένη Ταξινόµηση Επαγγελµάτων» [ΙSCO-88 (COM)]
Το επάγγελµα πρέπει να ταξινοµείται µε βάση την ταξινόµηση ISCO-88 (COM) τουλάχιστον σε διψήφιο και εάν είναι
δυνατόν σε τριψήφιο επίπεδο.
Οι ασκούµενοι και µαθητευόµενοι µε σύµβαση εργασίας ταξινοµούνται στο επάγγελµα για το οποίο πραγµατοποιούν
την περίοδο άσκησης ή µαθητείας.

(1) Εξωτερικός συνεργάτης: πρόκειται για ένα άτοµο το οποίο συµφωνεί να εργαστεί για µια συγκεκριµένη επιχείρηση ή να προµηθεύσει µία
συγκεκριµένη ποσότητα αγαθών ή υπηρεσιών σε µία συγκεκριµένη επιχείρηση µε βάση προηγούµενη συµφωνία ή σύµβαση πού έχει συνάψει
µε αυτήν την επιχείρηση, αλλά του οποίου ο χώρος εργασίας βρίσκεται εκτός της επιχείρησης [ευρωπαϊκό σύστηµα εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΣΛ-95): 11.13 ζ]
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Το επάγγελµα «Managerial and professional» (κωδικός Ρ1-2) περιλαµβάνει κατά κανόνα ένα ευρύ φάσµα καθηκόντων
που αφορούν το σχεδιασµό, τη διεύθυνση και το συντονισµό της λειτουργίας µίας επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένων
των εσωτερικών τµηµάτων και τοµέων, και που συχνά επικουρείται από διοικητικά και εποπτικά στελέχη.
Τα άτοµα που εργάζονται σε µία θέση στελέχους διοίκησης συνήθως πρέπει να διαθέτουν σηµαντικές γνώσεις και
εµπειρία όσον αφορά την παραγωγική διαδικασία ή/και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας και τις διοικητικές διαδικασίες που
συνδέονται µε την αποτελεσµατική λειτουργία οργανισµών και επιχειρήσεων.
Οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, προκειµένου να συγκεντρώσουν ακριβείς πληροφορίες, µπορούν να
ζητήσουν στοιχεία για τη συµφωνηµένη µισθολογική κατηγορία στην οποία ανήκει ο εργαζόµενος, το
διοικητικό κωδικό της τρέχουσας θέσης εργασίας του (παρόµοιοι κωδικοί διατίθενται σε τοπικές µονάδες) και
κατά πόσο οι εργαζόµενοι είναι ασφαλισµένοι σε ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά προγράµµατα µισθωτών ή
εργαζοµένων βάσει ηµεροµισθίου.
2.4.

∆ιοικητική ή εποπτική θέση (προαιρετικά)
Η µεταβλητή αυτή υποδηλώνει κατά πόσον ένας µισθωτός ασκεί διοικητικά καθήκοντα (=ναι) ή όχι (=όχι). Οι µισθωτοί
αυτής της κατηγορίας µπορεί να µην ταξινοµούνται ως διοικητικά στελέχη της ταξινόµησης ISCO-88 (COM) (µείζων
οµάδα 1) αλλά µπορούν ωστόσο να έχουν αρµοδιότητες όσον αφορά τη διοίκηση ή την εποπτεία µιας οµάδας άλλων
εργαζοµένων. Κατά κανόνα τα άτοµα αυτά στην περιγραφή των καθηκόντων τους έχουν τον χαρακτηρισµό «εργοδηγός»
ή «επόπτης» σε συνδυασµό µε την ονοµασία του επαγγέλµατός τους.

2.5.

Υψηλότερο ολοκληρωµένο επίπεδο εκπαίδευσης και επιµόρφωσης (1) σύµφωνα µε την ταξινόµηση ISCED 97
Πρέπει να συγκεντρώνονται πληροφορίες σχετικά µε το επίπεδο της γενικής, επαγγελµατικής ή ανώτερης εκπαίδευσης
που έλαβε ο µισθωτός σύµφωνα µε τις ακόλουθες κατηγορίες ISCED 97.
ISCED 0 και 1 (κωδικός 01)
0 — ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ και 1 — ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ Ή ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Τα προγράµµατα στο επίπεδο 1 σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να δίνουν στα παιδιά µία καλή βασική εκπαίδευση σε
µαθήµατα όπως η ανάγνωση, η γραφή και τα µαθηµατικά σε συνδυασµό µε µία πρώτη κατανόηση άλλων µαθηµάτων
όπως η ιστορία, η γεωγραφία, οι φυσικές επιστήµες, οι κοινωνικές επιστήµες, η τέχνη και η µουσική. Αυτό το επίπεδο
καλύπτει, κατ’ αρχήν, έξι έτη πλήρους σχολικής φοίτησης.
ISCED 2 (κωδικός 02)
2 — ΚΑΤΩΤΕΡΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ Ή ∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Τα προγράµµατα αυτού του επιπέδου συνήθως έχουν έντονα θεµατικό χαρακτήρα χρησιµοποιούν πιο ειδικευµένους
καθηγητές και τις περισσότερες φορές διαφορετικούς καθηγητές που παραδίδουν µαθήµατα στον τοµέα της ειδικότητάς
τους. Η πλήρης απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων συµπληρώνεται σε αυτό το επίπεδο.
ISCED 3
3 — ΑΝΩΤΕΡΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (κωδικός 03, δεν είναι δυνατή η διάκριση σε α, β ή γ)
Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που περιλαµβάνονται σε αυτό το επίπεδο κατά κανόνα προϋποθέτουν την ολοκλήρωση
πλήρους φοίτησης 9 ετών (από την αρχή του επιπέδου 1) ή συνδυασµό εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής ή τεχνικής
εµπειρίας.
3Α —

Ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση — γενική (προαιρετικά) (κωδικός 04)

3Β —

Ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση — τεχνική (προαιρετικά) (κωδικός 05)

3Γ —

Ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (κάτω των τριών ετών) — µε προσανατολισµό στην αγορά εργασίας
(προαιρετικά) (κωδικός 06)

3Γ —

Ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (τριών ετών ή άνω) — µε προσανατολισµό στην αγορά εργασίας (προαιρετικά) (κωδικός 07)

ISCED 4 (κωδικός 08)
4 — ΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται προγράµµατα που κυµαίνονται µεταξύ της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και της µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από διεθνή σκοπιά, παρόλο που θα µπορούσαν µε σαφήνεια να
θεωρηθούν ως προγράµµατα της ανώτερης δευτεροβάθµιας ή της µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε εθνικό πλαίσιο.
Τα προγράµµατα αυτά µπορούν, µε βάση το περιεχόµενό τους, να µην θεωρούνται ως προγράµµατα της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης. Τις περισσότερες φορές δεν είναι πολύ πιο προχωρηµένα από τα προγράµµατα που περιλαµβάνονται στο
ISCED 3 αλλά χρησιµεύουν για τον εµπλουτισµό των γνώσεων των µαθητών που έχουν ήδη ολοκληρώσει ένα
πρόγραµµα στο επίπεδο 3.
(1) Η έκφραση «επιτυχώς ολοκληρωµένο επίπεδο» πρέπει να συνδέεται µε την απόκτηση πιστοποιητικού ή διπλώµατος εφόσον αυτό προβλέπεται.
Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται κάποιος τίτλος πιστοποίησης των σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωσή τους πρέπει να συνδέεται µε την
αδιάλειπτη παρακολούθηση των µαθηµάτων.
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Τυπικά παραδείγµατα αποτελούν τα προγράµµατα που έχουν σχεδιαστεί για να προετοιµάσουν τους µαθητές για
σπουδές στο επίπεδο 5 οι οποίοι, παρόλο που έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο 3 ISCED, δεν παρακολούθησαν τα
µαθήµατα εκείνα που θα τους επέτρεπαν την εισαγωγή στο επίπεδο 5, δηλαδή µαθήµατα εισαγωγής σε πανεπιστήµια ή
σύντοµα επαγγελµατικά προγράµµατα. Στην κατηγορία αυτή µπορεί να περιληφθούν επίσης τα προγράµµατα του
δεύτερου κύκλου.
ISCED 5Β (κωδικός 09)
5Β — ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΠΟΥ ∆ΕΝ Ο∆ΗΓΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ
ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ) — Τεχνική κατεύθυνση
Τα προγράµµατα αυτά συγκρινόµενα µε το επίπεδο 5Α έχουν πρακτική κατεύθυνση και αφορούν ένα συγκεκριµένο
επάγγελµα έχουν σχεδιαστεί κυρίως για να προσφέρουν στους συµµετέχοντες σε αυτά πρακτικές δεξιότητες και
τεχνογνωσία που απαιτούνται για την απασχόληση σε ένα συγκεκριµένο επάγγελµα ή τεχνικού χαρακτήρα εργασία ή σε
µια κατηγορία επαγγελµάτων ή εργασιών τεχνικού χαρακτήρα· η επιτυχής ολοκλήρωση του κύκλου αυτού συνήθως
παρέχει στους συµµετέχοντες επαγγελµατικά προσόντα σχετικά µε την αγορά εργασίας.
ISCED 5 Α (κωδικός 10)
5Α — ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΠΟΥ ∆ΕΝ Ο∆ΗΓΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ∆ΙΠΛΩΜΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ) — Γενική κατεύθυνση
Το επίπεδο αυτό αποτελείται από προγράµµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν πιο προηγµένο εκπαιδευτικό
περιεχόµενο από εκείνα που προσφέρονται στα επίπεδα 3 και 4. Η εισαγωγή στα προγράµµατα αυτά συνήθως
προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των επιπέδων 3Α ή 3Β ISCED ή ένα ανάλογο τίτλο στο επίπεδο 4Α ISCED. ∆εν
οδηγούν στην απόκτηση ενός επαγγελµατικού τίτλου ερευνητή υψηλού επιπέδου. Τα προγράµµατα αυτά πρέπει να
έχουν συνολική διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών. Τα προγράµµατα 5Α είναι κατά κύριο λόγο θεωρητικά και προορίζονται να προσφέρουν επαρκή προσόντα για την εισαγωγή σε προγράµµατα και επαγγέλµατα προηγµένης έρευνας που
απαιτούν υψηλές δεξιότητες.
ISCED 6 (κωδικός 11)
6 — ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΠΟΥ Ο∆ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ)
Το επίπεδο αυτό αφορά µόνο προγράµµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που οδηγούν στην απόκτηση τίτλου ερευνητή
υψηλού επιπέδου. Τα προγράµµατα, εποµένως, αφορούν την προηγµένη µελέτη και την πρωτότυπη έρευνα και δεν
βασίζονται µόνο στην παρακολούθηση µαθηµάτων. Κατά κανόνα απαιτούν την υποβολή µιας δηµοσιεύσιµης εργασίας
που αποτελεί προϊόν πρωτότυπης έρευνας και αντιπροσωπεύει σηµαντική συνεισφορά στη γνώση.
2.6.

∆ιάρκεια υπηρεσίας στην επιχείρηση
Η διάρκεια υπηρεσίας ορίζεται ως ο αριθµός των ηµερολογιακών ετών απασχόλησης στον υφιστάµενο εργοδότη. Εάν ο
µισθωτός έχει εργαστεί σε άλλη τοπική µονάδα της επιχείρησης, τότε η διάρκεια υπηρεσίας θα πρέπει να υπολογίζεται
από την ηµεροµηνία εισόδου στην επιχείρηση. Θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνονται άδειες σύντοµης διάρκειας (κάτω
του έτους, π.χ. άδεια µητρότητας ή πατρότητας ή άδειας ασθενείας). ∆εν θα πρέπει να υπολογίζονται διακοπές της
εργασίας για διάστηµα άνω του έτους.

2.7.

Καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή µερικής απασχόλησης
Οι εργαζόµενοι πλήρους απασχόλησης είναι εκείνοι που εργάζονται ίδιο αριθµό ωρών µε εκείνες που προβλέπεται στη
συλλογική σύµβαση ή το συνήθη αριθµό ωρών εργασίας στην υπό εξέταση τοπική µονάδα ακόµη κι εάν η σύµβασή τους
είναι κατώτερη του ενός έτους. Επιτρέπεται απόκλιση 10 %.
Οι υπόλοιπες περιπτώσεις πρέπει να θεωρούνται ως καθεστώς µερικής απασχόλησης. Ο αριθµός των ωρών εργασίας
των εργαζοµένων µε µερική απασχόληση θα πρέπει να παρουσιάζεται ως ποσοστό επί του συνήθους ωραρίου εργασίας
(των εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης) στην τοπική µονάδα.

2.8.

Είδος της σύµβασης εργασίας
Απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε το είδος της σύµβασης εργασίας:
— αορίστου χρόνου,
— ορισµένου χρόνου (πλην µαθητευοµένων ή ασκουµένων),
— µαθητευόµενοι/ασκούµενοι,
— λοιπά.
Σύµβαση αορίστου χρόνου: πρόκειται για µία σύµβαση µεταξύ µισθωτού και εργοδότη, η διάρκεια της οποίας δεν
συµφωνείται εκ των προτέρων.
Μία σύµβαση εργασίας θεωρείται ως προσωρινή ή ορισµένου χρόνου στην περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης και
ο µισθωτός έχουν την πρόθεση η διάρκεια της σύµβασης να υπόκειται σε ορισµένους όρους όπως το συγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση της εργασίας, η εκτέλεση ορισµένων καθηκόντων ή η επιστροφή στην εργασία
ενός άλλου µισθωτού ο οποίος είχε προς το παρόν αντικατασταθεί.
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Συµβάσεις µαθητείας ή άσκησης: πρόκειται για ειδικές συµβάσεις ορισµένου χρόνου που συνάπτονται µεταξύ του
εργοδότη και του µαθητευόµενου/ασκούµενου. Στόχος της σύµβασης είναι να δοθεί η δυνατότητα στον ασκούµενο να
αποκτήσει πρακτική εµπειρία σε ένα ειδικό τοµέα.
2.9.

Ιθαγένεια (προαιρετικά):
Η ιθαγένεια είναι η νοµική υπαγωγή ενός προσώπου στο λαό ορισµένου κράτους και πολίτης µιας χώρας θεωρείται κάθε
πρόσωπο που είναι υπήκοος της εν λόγω χώρας εκ γενετής ή έχει πολιτογραφηθεί µέσω δήλωσης, επιλογής, γάµου ή
άλλων διαδικασιών.

2.10.

Καλύπτονται από κρατικό πρόγραµµα για την προώθηση απασχόλησης (προαιρετικά):
Το σηµείο αυτό δηλώνει κατά πόσο ο µισθωτός καλύπτεται από κάποιο από τα ακόλουθα είδη κρατικών προγραµµάτων:
— συνολική ή µερική απαλλαγή από φόρους και κοινωνικές εισφορές του εργοδότη
— επιχορήγηση,
— επιχορήγηση για επιµόρφωση/άσκηση.
Το σηµείο αυτό αφορά τους ιδιώτες και όχι τις επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που µια επιχορήγηση δεν µπορεί να
καταβληθεί σε ένα συγκεκριµένο εργαζόµενο (επειδή υπολογίζεται σε συνάρτηση µε το υπάρχον προσωπικό) δεν
περιλαµβάνεται.
Τα προγράµµατα βοήθειας µπορούν επίσης να περιλαµβάνουν περικοπές στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και στην
άµεση φορολογία του εργοδότη ή του µισθωτού εφόσον το πρόγραµµα συµβάλλει στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης
ή στην πρόσληψη του εργαζοµένου.

2.11.

∆ιάρκεια σε έτη της διακοπής της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας στην υφιστάµενη επιχείρηση (προαιρετικά):
Αριθµός ηµερολογιακών ετών (και µηνών) κατά τα οποία ο εργαζόµενος διέκοψε την επαγγελµατική σταδιοδροµία του.
Οι µακροπρόθεσµες διακοπές της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας θα πρέπει να υπερβαίνουν το ένα έτος. Στην περίπτωση
πολλών διακοπών της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας που παρεµβάλλονται µεταξύ των ετών εργασίας θα πρέπει να
υπολογίζονται αθροιστικά. Οι βραχυπρόθεσµες διακοπές εργασίας (κάτω του έτους) δεν θα πρέπει να υπολογίζονται
ακόµη κι αν σωρευτικά υπερβαίνουν το ένα έτος.

3.

Πληροφορίες που αφορούν τις αποδοχές, τις ώρες για τις οποίες καταβλήθηκε αµοιβή και τις µη δεδουλευθείσες ηµέρες.

3.1.

Σύνολο ακαθάριστων αποδοχών για έναν αντιπροσωπευτικό µήνα:
Οι ακαθάριστες αποδοχές καλύπτουν απολαβές σε µετρητά που καταβλήθηκαν άµεσα και συστηµατικά από τον
εργοδότη κατά την πληρωµή κάθε ηµεροµισθίου, πριν από τις κρατήσεις φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
που καταβάλλονται από τους εργαζοµένους και παρακρατούνται από τον εργοδότη.
Περιλαµβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
— όλες οι πληρωµές που αφορούν την εν λόγω περίοδο (ακόµα κι αν οι πληρωµές αυτές έχουν πραγµατοποιηθεί σε
χρόνο εκτός του αντιπροσωπευτικού µήνα), συµπεριλαµβανοµένων των πληρωµών υπερωριών, των ειδικών αµοιβών
για εργασία µε βάρδιες, επιµισθίων, προµηθειών, κ.λπ,
— πληρωµές για υπερωρίες, επιδόµατα για συλλογική εργασία, νυχτερινή εργασία, εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα,
προµήθειες, κ.λπ,
— επιµίσθια και επιδόµατα που καταβάλλονται συστηµατικά σε κάθε περίοδο µισθοδοσίας ακόµη κι εάν το ποσό
ποικίλλει από µήνα σε µήνα,
— πληρωµές για περιόδους απουσιών και διακοπές εργασίας που πληρώνονται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη,
— οικογενειακά επιδόµατα και άλλα επιδόµατα σε µετρητά που καθορίζονται από τις συλλογικές συµβάσεις ή
συµφωνούνται σε εθελοντική βάση,
— πληρωµές σε αποταµιευτικά προγράµµατα υπέρ των εργαζοµένων.
Τα ακόλουθα στοιχεία δεν περιλαµβάνονται:
— πληρωµές που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της υπόψη περιόδου αλλά αφορούν άλλες περιόδους όπως
οφειλόµενα ποσά, προκαταβολές, πληρωµές ετησίων αδειών ή αδειών ασθενείας εκτός της υπόψη περιόδου,
— επιµίσθια και επιδόµατα που δεν καταβάλλονται συστηµατικά σε κάθε περίοδο µισθοδοσίας,
— πληρωµές για περιόδους απουσίας που καταβάλλονται από τον εργοδότη µε µειωµένο συντελεστή,
— θεσµοθετηµένα οικογενειακά επιδόµατα,
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— αξία πληρωµών σε είδος (λόγω των δυσκολιών της συλλογής δεδοµένων),
— επιδόµατα για ρουχισµό ή εργαλεία εργασίας,
— επιστροφές ή πληρωµές για έξοδα ταξιδίου, διαµονής, κ.λπ. έξοδα που συνδέονται µε την άσκηση της εργασίας.
3.1.1.

Αποδοχές που συνδέονται µε υπερωρίες:
Το ποσό των αποδοχών που καταβάλλεται για τις ώρες υπερωρίας. Θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ολόκληρο το ποσό
και όχι µόνο το στοιχείο του επιµισθίου που προστίθεται στην κανονική ωριαία αµοιβή. Το ποσό που λαµβάνεται υπόψη
θα πρέπει να καλύπτει τις πραγµατικές ώρες υπερωρίας που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του αντιπροσωπευτικού µήνα ακόµη κι αν πληρώθηκαν αργότερα (δεν πρέπει να περιλαµβάνονται οι ώρες υπερωρίας που πραγµατοποιήθηκαν σε προηγούµενο διάστηµα και πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του αντιπροσωπευτικού µήνα).

3.1.2.

Ειδικές αµοιβές για εργασία µε βάρδιες:
Πρόκειται για τις ειδικές αµοιβές για εργασία µε βάρδιες και για τη νυχτερινή εργασία ή την εργασία κατά τα
Σαββατοκύριακα εφόσον δεν αντιµετωπίζονται ως υπερωρίες. Θα πρέπει να περιλαµβάνεται µόνο το µέρος της ειδικής
αµοιβής.

3.2.

Συνολικές ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές στο έτος αναφοράς:
Πρόκειται για τις ακαθάριστες αποδοχές που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς. Θα πρέπει να
περιλαµβάνονται όλα τα επιµίσθια που δεν πληρώνονται συστηµατικά (13ος ή 14ος µήνας, επιδόµατα αδειών, διάθεση
κερδών, επιδόµατα για ηµέρες άδειας που δεν χρησιµοποιήθηκαν, περιστασιακές προµήθειες, κ.λπ.). Θα πρέπει να
εξαιρούνται οι πληρωµές για τη διακοπή εργασίας καθώς και οι πληρωµές σε είδος.

3.2.1.

Αριθµός εβδοµάδων/µηνών που συνδέονται µε τις ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές:
Θα ήταν σκόπιµο να συγκεντρώνονται στοιχεία για τις ετήσιες αποδοχές όλων των εργαζοµένων του δείγµατος, ακόµη
και στην περίπτωση που δεν ήταν παρόντες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να
δηλώνεται ο αριθµός των εβδοµάδων ή µηνών στους οποίους αντιστοιχούν οι ετήσιες αποδοχές ώστε να αποφεύγονται
πιθανά σφάλµατα.

3.2.2.

Συνολικά ετήσια επιµίσθια (bonuses):
Πρόκειται για τις µη συστηµατικές πληρωµές που δεν πραγµατοποιούνται κάθε περίοδο µισθοδοσίας όπως είναι
επιδόµατα αδειών, 13ος µήνας, επιδόµατα ηµερών άδειας που δεν χρησιµοποιήθηκαν, περιστασιακές προµήθειες,
διάθεση κερδών, κ.λπ.

3.2.2.1. Τακτικά επιµίσθια που δεν καταβάλλονται κάθε περίοδο µισθοδοσίας (προαιρετικά):
Πρόκειται για όλα τα τακτικά επιµίσθια που δεν πραγµατοποιούνται κάθε περίοδο µισθοδοσίας όπως είναι τα επιδόµατα
αδείας, ο 13ος ή 14ος µήνας, κ.λπ.
3.2.2.2. Ετήσια επιµίσθια που βασίζονται στην παραγωγικότητα (προαιρετικά):
Πρόκειται για µη τακτικά επιµίσθια που καταβάλλονται στο µισθωτό σε συνάρτηση µε τις επιδόσεις του ή µε την
προσωπική παραγωγή.
3.2.2.3. Ετήσια επιµίσθια που συνδέονται µε τη διάθεση κερδών (προαιρετικά):
Πρόκειται για επιµίσθια ad hoc ή άλλες έκτακτες πληρωµές που βρίσκονται σε συνάρτηση µε τα συνολικά αποτελέσµατα
της επιχείρησης που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο προγραµµάτων παροχής κινήτρων.
3.3.

Υποχρεωτικές κοινωνικές εισφορές και φόροι που καταβάλλονται από τον εργοδότη εξ ονόµατος του µισθωτού
(προαιρετικά):
Το συνολικό ποσό των υποχρεωτικών κοινωνικών εισφορών και φόρων που καταβλήθηκαν από τον εργοδότη εξ
ονόµατος του µισθωτού σε δηµόσιες αρχές κατά τη διάρκεια του αντιπροσωπευτικού µήνα.
Σηµείωση: Ενδέχεται να µην ενδιαφέρει ορισµένες χώρες.

3.3.1.

Υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (προαιρετικά):
Πρόκειται για το ποσό των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των εργαζοµένων που καθορίζονται από το νόµο ή µε βάση
συλλογικές συµβάσεις και παρακρατούνται από τον εργοδότη.
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Φόροι (προαιρετικά):
Πρόκειται για το σύνολο των φόρων επί των αποδοχών που παρακρατούνται από τον εργοδότη και καταβάλλονται στην
εφορία εξ ονόµατος του µισθωτού.

3.4.

Αριθµός ωρών για τις οποίες καταβλήθηκε αµοιβή κατά τη διάρκεια του αντιπροσωπευτικού µήνα (ή κατά τη διάρκεια
ενός τυπικού µήνα εργασίας):
Ο αριθµός ωρών για τις οποίες καταβλήθηκε αµοιβή κατά τη διάρκεια του αντιπροσωπευτικού µήνα καλύπτουν τις ώρες
της συνήθους και υπερωριακής απασχόλησης. Οι µη δεδουλευθείσες κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς ώρες για
τις οποίες ωστόσο καταβλήθηκε αµοιβή υπολογίζονται ως «ώρες για τις οποίες καταβλήθηκε αµοιβή» (ετήσια άδεια,
άδεια ασθενείας, επίσηµες διακοπές και άλλες ώρες για τις οποίες καταβλήθηκε αµοιβή όπως ώρες που αφορούσαν τη
διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων). Όταν χρησιµοποιείται αυτή η µέθοδος, πρέπει να διασφαλίζεται ότι υπάρχει συνοχή
µεταξύ των «ωρών για τις οποίες καταβλήθηκε αµοιβή» και των ωρών στις οποίες αντιστοιχεί ο µισθός.
Οι ώρες για τις οποίες καταβλήθηκε αµοιβή υπολογίζονται µέσω της αφαίρεσης των απωλεσθεισών ωρών για τις οποίες
δεν καταβλήθηκε αµοιβή (λόγω ασθενείας, άδειας µητρότητας, κ.λπ.) ή των ωρών για τις οποίες καταβλήθηκε µειωµένη
αµοιβή συν τις υπερωρίες.
Σηµείωση: Οι συνήθεις βασικές ώρες εργασίας αντιστοιχούν στον αριθµό ωρών που αναµένεται να εργαστεί ο µισθωτός
κατά τον αντιπροσωπευτικό µήνα και από αυτές αποκλείονται τα κύρια διαλείµµατα φαγητού και όλες οι
υπερωρίες ακόµη κι εάν ορισµένες από αυτές εκτελούνται συστηµατικά ή προβλέπονται από τη σύµβαση.
Πρόκειται για τον αριθµό ωρών (σε ετήσια ή µηνιαία βάση) κατά τις οποίες υποχρεούται ο µισθωτός να
εργαστεί µε βάση τους όρους σύµβασης, κανονισµού ή κανόνων που ισχύουν στην τοπική µονάδα.

3.4.1.

Αριθµός υπερωριών για τις οποίες καταβλήθηκε αµοιβή κατά τον αντιπροσωπευτικό µήνα:
Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης αντιστοιχούν στις δεδουλευθείσες ώρες πέραν των ωρών της συνήθους ή συµβατικής εβδοµάδας εργασίας (ή µήνα). Εάν, για παράδειγµα, για τέσσερις ώρες υπερωρίας καταβάλλεται πληρωµή που
αντιστοιχεί για κάθε ώρα στην τιµή 1,5 ώρας κανονικής εργασίας, θα πρέπει να καταγράφονται τέσσερις και όχι έξι ώρες.
Θα πρέπει να περιλαµβάνονται µόνο οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης που αντιστοιχούν στην πληρωµή υπερωριακής
απασχόλησης που καταγράφεται στο σηµείο 3.1.1. Η διακοπή της εργασίας που πραγµατοποιείται σε αντιστάθµιση για
περιόδους εργασίας για τις οποίες δεν καταβλήθηκε αµοιβή και ο χρόνος ταξιδίων δεν θεωρούνται ως υπερωρίες.

3.5.

Ετήσιες ηµέρες άδειας:

3.5.1.

Ετήσιες ηµέρες κανονικής άδειας (δεν περιλαµβάνονται οι µέρες άδειας ασθενείας)
Πρόκειται για τον αριθµό των ηµερών ετήσιας άδειας για τις οποίες καταβάλλεται πληρωµή στον µισθωτό και
εξαιρούνται οι αργίες. Αντιστοιχεί στο ετήσιο σύνολο όλων των ηµερών κανονικής άδειας για τις οποίες καταβλήθηκε
αµοιβή συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που χορηγούνται στο µισθωτό για λόγους ηλικίας, επιδόσεων σε ειδικά καθήκοντα, υψηλού βαθµού και άλλους παρόµοιους λόγους.
Όταν οι εργοδότες καταβάλλουν στους µισθωτούς τους επιπλέον ποσά για τη διεξαγωγή εργασίας κατά τη διάρκεια
άδειας για την οποία καταβάλλεται πληρωµή, τα ποσά αυτά συνήθως περιλαµβάνονται στις ετήσιες αποδοχές και
µειώνεται αντίστοιχα ο αριθµός των ηµερών άδειας. Εφόσον έχει καταβληθεί πληρωµή για τις ηµέρες άδειας, η µη
προσαρµογή του συνόλου των ηµερών αδείας θα οδηγούσε σε διπλούς υπολογισµούς. Εποµένως καταγράφονται οι
πραγµατικές ηµέρες άδειας τις οποίες χρησιµοποίησε ο µισθωτός.
Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν προσφέρονται στους µισθωτούς πρόσθετες (πληρωµένες) ηµέρες άδειας στο πλαίσιο
συµφωνιών µείωσης του χρόνου εργασίας, οι µέρες αυτές προστίθενται στις ετήσιες διακοπές. Τα ποσά αυτά καταγράφονται µόνο εφόσον ο αριθµός της µείωσης του χρόνου εργασίας αντιστοιχεί σε πέντε εργάσιµες ηµέρες ή περισσότερο το
έτος.
Τα ακόλουθα στοιχεία δεν θεωρούνται ως ηµέρες ετήσιας άδειας:
— ηµέρες ανάπαυσης που προσφέρονται ύστερα από συλλογική εργασία (επειδή ήδη περιλαµβάνονται στον υπολογισµό των εβδοµαδιαίων ωρών εργασίας),
— αργίες,
— εκπαιδευτική άδεια,
— ηµέρες που προσφέρονται για προσωπικούς λόγους και για τις οποίες καταβάλλεται αµοιβή.
Θα πρέπει να περιλαµβάνονται µόνο οι εργάσιµες ηµέρες (οι Κυριακές και τα Σάββατα καθώς και οι αργίες κατά τις
οποίες δεν προβλέπεται να εργάζονται οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να περιλαµβάνονται).

3.5.2.

Ετήσιες ηµέρες άδειας ασθενείας (προαιρετικά):
Πραγµατικός αριθµός ολόκληρων ηµερών άδειας ασθενείας που έλαβε ο µισθωτός.

3.5.2.1. Ετήσιες ηµέρες άδειας ασθενείας για τις οποίες κατέβαλε ο εργοδότης πληρωµή (προαιρετικά):
Πραγµατικές ολόκληρες ηµέρες άδειας ασθενείας που έλαβε ο µισθωτός και για τις οποίες καταβλήθηκε αµοιβή εξ
ολοκλήρου ή εν µέρει από τον εργοδότη.
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3.5.2.2. Ετήσιες ηµέρες άδειας ασθενείας για τις οποίες δεν κατέβαλε ο εργοδότης πληρωµή (προαιρετικά):
Αριθµός πραγµατικών ολόκληρων ηµερών άδειας ασθενείας που έλαβε ο µισθωτός και για τις οποίες ο εργοδότης
κατέβαλε πληρωµή.
3.5.3.

Ετήσιες ηµέρες επαγγελµατικής κατάρτισης (προαιρετικά):
Οι ετήσιες ηµέρες επαγγελµατικής κατάρτισης είναι οι ηµέρες (µε βάση το «ισοδύναµο ηµέρας») που διέθεσε ο µισθωτός
για δραστηριότητες επαγγελµατικής κατάρτισης πλην της κατάρτισης µαθητευοµένων και ασκουµένων στο πλαίσιο
ειδικής σύµβασης κατάρτισης.

3.6.

Ετήσια εκτίµηση πληρωµών σε είδος (προαιρετικά):
Εκτίµηση της αξίας του συνόλου των πληρωµών σε είδος που έλαβε ο µισθωτός στη διάρκεια του έτους αναφοράς.

4.

Παράγοντες παρέκτασης

4.1.

Παράγοντας παρέκτασης για την τοπική µονάδα
Στο πλαίσιο κάθε δειγµατοληπτικού στρώµατος, οι παράγοντες παρέκτασης υπολογίζονται για κάθε τοπική µονάδα, µε
βάση τον αριθµό των τοπικών µονάδων του δείγµατος και τον αριθµό των τοπικών µονάδων στον πληθυσµό. Ο
παράγοντας αυτός υποδηλώνει τον αριθµό των τοπικών µονάδων στον πληθυσµό τις οποίες εκπροσωπεί κάθε τοπική
µονάδα του δείγµατος.

4.2.

Παράγοντας παρέκτασης για τους µισθωτούς:
Ο παράγοντας παρέκτασης για τους µισθωτούς αντιστοιχεί στον παράγοντα µε βάση τον οποίο πρέπει ο αριθµός των
εργαζοµένων του δείγµατος να πολλαπλασιάζεται για να εξαχθούν πληθυσµιακές εκτιµήσεις. Για κάθε τοπική µονάδα, θα
πρέπει να βασίζεται στον αριθµό των εργαζοµένων του δείγµατος στο πλαίσιο της µονάδας και στο συνολικό αριθµό των
εργαζοµένων στην τοπική µονάδα, σε συνδυασµό µε τον παράγοντα παρέκτασης για την τοπική µονάδα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΜΟΡΦΗ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Θα πρέπει να υποβάλλονται τα επιµέρους δεδοµένα που αφορούν κάθε τοπική µονάδα και κάθε µισθωτό. Τα δεδοµένα αυτά
πρέπει να υποβάλλονται µε τη µορφή δύο ειδών καταγραφής:
A: καταγραφή για τις τοπικές µονάδες,
B: καταγραφή για τους µισθωτούς.
Οι καταγραφές εργαζοµένων πρέπει να συνδέονται µε τις καταγραφές τοπικών µονάδων.
Οι καταγραφές θα πρέπει να περιλαµβάνουν ένα τοµέα ανά µεταβλητή. Κάθε καταγραφή πρέπει να έχει ένα καθορισµένο µήκος ή
να χωρίζεται µε κόµµα. Η σειρά των τοµέων θα πρέπει να αντιστοιχεί στη σειρά των µεταβλητών. Όταν λείπει µία µεταβλητή, θα
πρέπει να αφήνεται κενό. Τα πραγµατικά µηδενικά θα πρέπει να καταχωρούνται ως αριθµητικά µηδενικά.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1917/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Σεπτεµβρίου 2000
για καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συµβουλίου
όσον αφορά τις στατιστικές του εξωτερικού εµπορίου
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Θα πρέπει να ορισθούν οι συγκεκριµένες κινήσεις εµπορευµάτων για τις οποίες απαιτούνται ειδικές διατάξεις. Θα
πρέπει να θεσπιστούν κοινοτικά µέτρα εναρµόνισης.

(5)

Θα πρέπει να ορισθεί η προθεσµία διαβίβασης των αποτελεσµάτων στην Επιτροπή καθώς και οι τρόποι διόρθωσης, έτσι
ώστε να είναι δυνατή η περιοδική και οµοιόµορφη διάδοση.

(6)

Υπάρχει σχέση µεταξύ της στατιστικής του εξωτερικού εµπορίου και των τελωνειακών διαδικασιών και θα πρέπει, εποµένως, να λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (3), όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας
και οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της
Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ.2913/92 του Συµβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1602/2000 (5).

(7)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής στατιστικών των
συναλλαγών αγαθών µε τρίτες χώρες,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συµβουλίου, της 22ας
Μαΐου 1995, για τις στατιστικές των συναλλαγών αγαθών της
Κοινότητας και των κρατών µελών της µε τις τρίτες χώρες (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 374/98 (2),
και ιδίως το άρθρο 21,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ενόψει της θέσπισης των στατιστικών του εξωτερικού εµπορίου, θα πρέπει να οριστούν οι λεπτοµέρειες εφαρµογής που
είναι απαραίτητες για τη συλλογή των δεδοµένων καθώς και
για την επεξεργασία, τη διαβίβαση και τη διάδοση των
αποτελεσµάτων, έτσι ώστε να υπάρχουν εναρµονισµένες στατιστικές.

(2)

Έχει σηµασία να προσδιοριστεί σαφώς το αντικείµενο των
στατιστικών του εξωτερικού εµπορίου, µε σκοπό ιδίως να
αποφευχθούν οι διπλές µετρήσεις ή να εξαιρεθούν ορισµένες
πράξεις, και να καθοριστεί η περιοδικότητα των στατιστικών
αυτών.

(3)

Θα πρέπει να συµπληρωθεί ο ορισµός των δεδοµένων που
θα δηλώνονται καθώς και οι τρόποι µε τους οποίους τα
δεδοµένα θα αναφέρονται στο µέσο διαβίβασης των στατιστικών πληροφοριών.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Αντικείµενο και περίοδος αναφοράς
Άρθρο 1
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ως «εισαγωγές», νοούνται οι κινήσεις εµπορευµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 6
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1172/95,
που εφεξής καλείται «βασικός κανονισµός» και ως «εξαγωγές» νοούνται οι κινήσεις εµπορευµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 6
παράγραφος 1 στοιχείο β) του βασικού κανονισµού.
Άρθρο 2
Σε εφαρµογή του άρθρου 6 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού, δεν αποτελούν αντικείµενο των στατιστικών του εξωτερικού
εµπορίου τα εµπορεύµατα:
(1) ΕΕ L 118 της 25.5.1995, σ. 10.
(2) ΕΕ L 48 της 19.2.1998, σ. 6.

— που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία αφού πρώτα είχαν τεθεί
υπό το τελωνειακό καθεστώς της ενεργητικής τελειοποίησης ή
της µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο,
— που περιλαµβάνονται στον κατάλογο εξαιρέσεων που εµφανίζεται στο παράρτηµα Ι.

Άρθρο 3
1.
Το στατιστικό κατώφλι που αναφέρεται στο άρθρο 12 του
βασικού κανονισµού ορίζεται, ανάλογα µε το είδος εµπορεύµατος,
έτσι ώστε οι εισαγωγές ή οι εξαγωγές ποσότητας που υπερβαίνει τα
800 ευρώ σε αξία ή τα 1 000 χιλιόγραµµα σε καθαρή µάζα να
αποτελούν αντικείµενο των στατιστικών του εξωτερικού εµπορίου.
2.
Το κάθε κράτος µέλος πληροφορεί την Επιτροπή για το
στατιστικό κατώφλι που όρισε σε εθνικό νόµισµα.
(3) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
(4) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.
(5) ΕΕ L 188 της 26.7.2000, σ. 1.
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Άρθρο 4
1.
Η περίοδος αναφοράς είναι ο ηµερολογιακός µήνας κατά τον
οποίο τα αγαθά εισάγονται ή εξάγονται.
2.
Όταν το µέσο διαβίβασης των στατιστικών πληροφοριών
είναι το ενιαίο διοικητικό έγγραφο, η ηµεροµηνία αποδοχής της
δήλωσης αυτής από το τελωνείο καθορίζει τον ηµερολογιακό µήνα
στον οποίο κατανέµονται τα δεδοµένα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ορισµός των στοιχείων
Άρθρο 5
Οι ορισµοί των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 1, 2 και 3 πρώτη περίπτωση του βασικού κανονισµού και
οι τρόποι µε τους οποίους αναφέρονται στο µέσο διαβίβασης των
στατιστικών πληροφοριών παρουσιάζονται στα άρθρα 6 έως 14.
Άρθρο 6
1.
Ο «τελωνειακός προορισµός» επισηµαίνεται από το καθεστώς
του οποίου οι κώδικες που θα πρέπει να αναφέρονται εµφανίζονται
στο παράρτηµα 38 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.
2.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά µε το ενιαίο διοικητικό έγγραφο, το στατιστικό καθεστώς αναφέρεται στο µέσο διαβίβασης των στατιστικών πληροφοριών εφόσον δεν απαιτείται από τα
κράτη µέλη η ένδειξη του τελωνειακού προορισµού.
3.
Κάθε κράτος µέλος που χρησιµοποιεί τη δυνατότητα που
προβλέπεται στην παράγραφο 2 καταρτίζει τον κατάλογο των στατιστικών καθεστώτων που πρέπει να αναφέρονται στο µέσο διαβίβασης των στατιστικών πληροφοριών έτσι ώστε να είναι δυνατή η
παροχή των στατιστικών στην Επιτροπή µε βάση την κωδικοποίηση
που προβλέπεται στην παράγραφο 4.
4.

Η κωδικοποίηση των στατιστικών καθεστώτων έχει ως εξής:

α) εισαγωγές:
1—
3—
5—
6—
7—

συνήθεις
µετά από παθητική τελειοποίηση
προς ενεργητική τελειοποίηση, σύστηµα αναστολής
προς ενεργητική τελειοποίηση, σύστηµα επιστροφής
στο πλαίσιο του οικονοµικού καθεστώτος τελειοποίησης
προς επανεξαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων·

β) εξαγωγές:
1—
3—
5—
6—
7—

συνήθεις
µετά από παθητική τελειοποίηση
προς ενεργητική τελειοποίηση, σύστηµα αναστολής
προς ενεργητική τελειοποίηση, σύστηµα επιστροφής
στο πλαίσιο του οικονοµικού καθεστώτος τελειοποίησης
προς επανεξαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
Άρθρο 7

1.

Νοούνται ως:

α) «χώρα καταγωγής»: η χώρα από την οποία κατάγονται τα
εµπορεύµατα µε την έννοια του τίτλου ΙΙ κεφάλαιο 2 τµήµα 1
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92·
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β) «χώρα προέλευσης»: η χώρα από την οποία απεστάλησαν
αρχικά τα εµπορεύµατα προς το κράτος µέλος εισαγωγής,
χωρίς να έχει πραγµατοποιηθεί καµία στάση ή νοµική πράξη
που δεν εµπεριέχεται στις µεταφορές σε ενδιάµεση χώρα· σε
περίπτωση κατά την οποία υπήρξαν τέτοιες πράξεις ή στάσεις,
η τελευταία ενδιάµεση χώρα θεωρείται ως χώρα προέλευσης·
γ) «χώρα προορισµού»: η τελευταία γνωστή χώρα, κατά τη στιγµή
της εξαγωγής, προς την οποία πρέπει να εξαχθούν τα εµπορεύµατα·
δ) «κράτος µέλος εξαγωγής ή εισαγωγής»: το κράτος µέλος στο
οποίο πραγµατοποιούνται οι διατυπώσεις εξαγωγής ή εισαγωγής·
ε) «κράτος µέλος προορισµού»: το γνωστό κράτος µέλος, κατά τη
στιγµή της εισαγωγής, για το οποίο προορίζονται τελικά τα
εµπορεύµατα·
στ) «πραγµατικό κράτος µέλος εξαγωγής»: το κράτος µέλος, που
δεν είναι το κράτος µέλος εξαγωγής, από το οποίο απεστάλησαν προηγουµένως τα εµπορεύµατα µε σκοπό την εξαγωγή
τους, εφόσον ο εξαγωγέας δεν είναι εγκατεστηµένος στο κράτος µέλος εξαγωγής.
Εφόσον τα εµπορεύµατα δεν είχαν αποσταλεί προηγουµένως
από άλλο κράτος µέλος µε σκοπό την εξαγωγή τους ή εφόσον
ο εξαγωγέας είναι εγκατεστηµένος στο κράτος µέλος εξαγωγής,
το πραγµατικό κράτος µέλος εξαγωγής ταυτίζεται µε το κράτος µέλος εξαγωγής.
2.
Με την επιφύλαξη των τελωνειακών κανονιστικών ρυθµίσεων,
σε εφαρµογή του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του
βασικού κανονισµού, η χώρα καταγωγής πρέπει να αναφέρεται στο
έντυπο στατιστικών πληροφοριών.
Επιπλέον, η χώρα προέλευσης πρέπει να αναφέρεται στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) για τα εµπορεύµατα των οποίων η καταγωγή δεν είναι γνωστή·
β) για τα παρακάτω εµπορεύµατα, ακόµη κι αν η καταγωγή τους
είναι γνωστή:
— εµπορεύµατα του κεφαλαίου 97 της συνδυασµένης ονοµατολογίας,
— εµπορεύµατα που εισάγονται µετά από παθητική τελειοποίηση,
— επιστρεφόµενα εµπορεύµατα και άλλα εµπορεύµατα κοινοτικής καταγωγής.
Τα µηνιαία αποτελέσµατα σχετικά µε τις πράξεις που αναφέρονται
στα στοιχεία α) και β), τα οποία διαβιβάζουν τα κράτη µέλη στην
Επιτροπή, περιλαµβάνουν τη χώρα προέλευσης, εφόσον πρόκειται
για χώρα που δεν είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις λοιπές
περιπτώσεις, χρησιµοποιείται ο κωδικός QW (ή 960).
3.
Για τις ειδικές κινήσεις εµπορευµάτων που αποτελούν αντικείµενο του τίτλου ΙΙ, θα πρέπει να χρησιµοποιείται, εάν υπάρχει, η
χώρα εταίρος που ορίζεται στον τίτλο αυτό.
4.
Οι χώρες που ορίζονται στην παράγραφο 2 αναφέρονται και
κωδικοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 9 του βασικού κανονισµού.
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Άρθρο 8
Για να καθοριστεί η ποσότητα των εµπορευµάτων που πρέπει να
αναφέρεται στο µέσο διαβίβασης των πληροφοριών, νοούνται ως:
α) «καθαρή µάζα»: η καθαυτό µάζα του εµπορεύµατος απαλλαγµένη από κάθε συσκευασία της αν δεν υπάρχουν αντίθετες
διατάξεις θεσπισµένες δυνάµει του άρθρου 10 παράγραφος 4
του βασικού κανονισµού, η καθαρή µάζα εκφράζεται σε χιλιόγραµµα για κάθε διάκριση της συνδυασµένης ονοµατολογίας·
β) «συµπληρωµατικές µονάδες»: οι µονάδες µέτρησης της ποσότητας εκτός από τις µονάδες µέτρησης της µάζας εκφρασµένες σε
χιλιόγραµµα πρέπει να αναφέρονται σύµφωνα µε τις ενδείξεις
που περιλαµβάνονται στην ισχύουσα έκδοση της συνδυασµένης
ονοµατολογίας όσον αφορά τις σχετικές διακρίσεις και των
οποίων ο κατάλογος δηµοσιεύεται στο πρώτο µέρος «Γενικές
διατάξεις» της ονοµατολογίας αυτής.
Άρθρο 9
1.
Η στατιστική αξία είναι:
— κατά την εξαγωγή, η αξία των εµπορευµάτων στον τόπο και τη
στιγµή που εξέρχονται από το στατιστικό έδαφος του κράτους
µέλους εξαγωγής,
— κατά την εισαγωγή, η αξία των εµπορευµάτων στον τόπο και τη
στιγµή που εισέρχονται στο στατιστικό έδαφος του κράτους
µέλους εισαγωγής.
2.
Ο υπολογισµός της αξίας των εµπορευµάτων που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 πραγµατοποιείται:
— σε περίπτωση πώλησης ή αγοράς, µε βάση την τιµολογηµένη
αξία των εµπορευµάτων αυτών,
— στις λοιπές περιπτώσεις, µε βάση το ποσό που θα είχε τιµολογηθεί σε περίπτωση πώλησης ή αγοράς.
Στις περιπτώσεις που καταρτίζεται, η τελωνειακή αξία, ορισµένη
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, αποτελεί τη
βάση για τον καθορισµό της αξίας των εµπορευµάτων.

µέλη µπορούν να επιτρέπουν την αναγραφή αξίας εκφρασµένης σε
νόµισµα.
Η συναλλαγµατική ισοτιµία που θα εφαρµόζεται για τον προσδιορισµό της στατιστικής αξίας είναι είτε η ισοτιµία που ορίζεται για τον
υπολογισµό της τελωνειακής αξίας, είτε η επίσηµη ισοτιµία που
ισχύει την στιγµή της εξαγωγής ή της εισαγωγής.
Με την επιφύλαξη της τελωνειακής νοµοθεσίας, σε περίπτωση
περιοδικής δήλωσης, τα κράτη µέλη µπορούν να ορίσουν ενιαία
ισοτιµία σχετικά µε την περίοδο αυτή για τη µετατροπή σε εθνικό
νόµισµα.
Άρθρο 10
1.
Ως «τρόπος µεταφοράς στα εξωτερικά σύνορα» νοείται ο
τρόπος µεταφοράς, που καθορίζεται από το ενεργό µέσο µεταφοράς, µε το οποίο:
— κατά την εξαγωγή, τα εµπορεύµατα υποτίθεται ότι εξέρχονται
από το στατιστικό έδαφος της Κοινότητας,
— κατά την εισαγωγή, τα εµπορεύµατα υποτίθεται ότι εισέρχονται
στο στατιστικό έδαφος της Κοινότητας.
2.
Ως «τρόπος εσωτερικής µεταφοράς» νοείται ο τρόπος µεταφοράς, που καθορίζεται από το ενεργό µέσο µεταφοράς, µε το
οποίο:
— κατά την εξαγωγή, τα εµπορεύµατα υποτίθεται ότι αποχωρούν
από τον τόπο αναχώρησης,
— κατά την εισαγωγή, τα εµπορεύµατα φθάνουν στον τόπο
άφιξης.
Το δεδοµένο αυτό απαιτείται µόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την τελωνειακή νοµοθεσία.
3.
Οι τρόποι µεταφοράς, που αναφέρονται στις παραγράφους 1
και 2, είναι οι εξής:
A

B

1

10

Θαλάσσια µεταφορά

12

Σιδηροδροµική άµαξα επί πλοίου θαλασσίων µεταφορών

16

Οδικό όχηµα µε κινητήρα επί πλοίου θαλασσίων
µεταφορών

17

Ρυµουλκούµενο ή ηµιρυµουλκούµενο επί πλοίου
θαλασσίων µεταφορών

18

Σκάφος εσωτερικής ναυσιπλοΐας επί πλοίου θαλασσίων µεταφορών

20

Σιδηροδροµική µεταφορά

23

Οδικό όχηµα επί σιδηροδρόµου

3

30

Οδική µεταφορά

4

40

Αεροπορική µεταφορά

5

50

Ταχυδροµικές αποστολές

7

70

Σταθερές εγκαταστάσεις µεταφοράς

8

80

Μεταφορά µε εσωτερική ναυσιπλοΐα

9

90

Αυτοκίνηση

3.
Η στατιστική αξία πρέπει να περιλαµβάνει µόνο τα συνακόλουθα έξοδα, όπως τα έξοδα µεταφοράς και ασφάλισης, που αφορούν το τµήµα της διαδροµής το οποίο:
— στην περίπτωση εξαγωγής, βρίσκεται στο στατιστικό έδαφος
του κράτους µέλους εξαγωγής,
— σε περίπτωση εισαγωγής, βρίσκεται έξω από το στατιστικό
έδαφος του κράτους µέλους εισαγωγής.
Αντίθετα, η στατιστική αξία δεν περιλαµβάνει τους φόρους τους
οφειλόµενους κατά την εξαγωγή ή την εισαγωγή, όπως οι τελωνειακοί δασµοί, ο φόρος προστιθέµενης αξίας, οι ειδικοί φόροι, οι
κρατήσεις, οι επιστροφές κατά την εξαγωγή ή άλλοι φόροι µε
ισοδύναµο αποτέλεσµα.
4.
Για τα εµπορεύµατα που προκύπτουν από πράξεις τελειοποίησης, η στατιστική αξία καθορίζεται σαν να παράγονται καθ’
ολοκληρίαν τα εµπορεύµατα στη χώρα τελειοποίησης.
5.
Για τα αγαθά που αποτελούν υπόθεµα πληροφοριών —π.χ.
δισκέτες, µαγνητικές ταινίες, φιλµ, φιλµ σε φύλλα, κασέτες και
βιντεοκασέτες, CD-ROM— και ανταλλάσσονται µε σκοπό την
παροχή πληροφοριών, η στατιστική αξία βασίζεται στο κόστος του
συνόλου του αγαθού, που καλύπτει όχι µόνο το µέσο αλλά και τις
εµπεριεχόµενες πληροφορίες.
6.
Η στατιστική αξία που πρέπει να αναφέρεται στο µέσο
παροχής πληροφοριών εκφράζεται σε εθνικό νόµισµα. Τα κράτη
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4.
Οι τρόποι µεταφοράς αναφέρονται στο µέσο διαβίβασης των
στατιστικών πληροφοριών µε τους κωδικούς της στήλης Α του
καταλόγου που εµφανίζεται στην παράγραφο 3.
Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτήσουν την αναφορά των τρόπων
µεταφοράς στο µέσο διαβίβασης των στατιστικών πληροφοριών µε
τους κωδικούς της στήλης Β του ίδιου καταλόγου.
5.
Η µεταφορά σε εµπορευµατοκιβώτια µε την έννοια του άρθρου 670 στοιχείο ζ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, κατά
τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων, πρέπει να αναφέρεται, εκτός
εάν ο τρόπος µεταφοράς χαρακτηρίζεται από τους κωδικούς 5
(50), 7 (70) και 9 (90).

πλήρη ή µερική αναστολή, δυνάµει συγκεκριµένων συµβάσεων,
συµφωνιών ή κανονισµών της Κοινότητας.
2.
Η προτίµηση αναφέρεται σύµφωνα µε τους τρόπους που
προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.
Άρθρο 12
1.
Ως «τιµολογηθέν ποσό» νοείται το ποσό που αναφέρεται στο
τιµολόγιο ή στα έγγραφα που επέχουν θέση τιµολογίου.
2.
Ως «νόµισµα» νοείται το νόµισµα στο οποίο εκφράζεται το
τιµολογηθέν ποσό.

Για το σκοπό αυτό, οι κωδικοί που χρησιµοποιούνται είναι:
0 — εµπορεύµατα που δεν µεταφέρονται σε εµπορευµατοκιβώτια,
1 — εµπορεύµατα που µεταφέρονται σε εµπορευµατοκιβώτια.
6.
Η εθνικότητα του ενεργού µέσου µεταφοράς ως τα εξωτερικά
σύνορα, όπως είναι γνωστή κατά την εξαγωγή ή την εισαγωγή,
πρέπει να αναφέρεται, εκτός εάν ο τρόπος µεταφοράς ως τα εξωτερικά σύνορα χαρακτηρίζεται από τους κωδικούς 2 (20 ή 23), 5
(50), 7 (70) και 9 (90).
Για το σκοπό αυτό εφαρµόζονται οι κωδικοί των χωρών που
ορίζονται δυνάµει του άρθρου 9 του βασικού κανονισµού.
7.
Ως «ενεργό µέσο µεταφοράς» νοείται αυτό που εξασφαλίζει
την πρόωση στην περίπτωση των συνδυασµένων µεταφορών ή εφόσον υπάρχουν πολλά µέσα µεταφοράς, το ενεργό µέσο µεταφοράς
είναι αυτό που εξασφαλίζει την πρόωση του συνόλου.
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Άρθρο 13
1.

Νοούνται ως:

α) «συναλλαγή»: κάθε εµπορική ή µη πράξη που συνεπάγεται µετακίνηση των εµπορευµάτων που αποτελεί αντικείµενο των στατιστικών του εξωτερικού εµπορίου·
β) «φύση της συναλλαγής»: το σύνολο των χαρακτηριστικών που
διακρίνουν τις συναλλαγές µεταξύ τους.
2.

Ο κατάλογος των συναλλαγών εµφανίζεται στο παράρτηµα ΙΙ.

Χαρακτηρίζονται, στο µέσο διαβίβασης των πληροφοριών, από
τους αριθµητικούς κωδικούς της στήλης Α ή από το συνδυασµό
κωδικών της στήλης Α και των υποδιαιρέσεών τους της στήλης Β,
σύµφωνα µε τον προαναφερθέντα κατάλογο.
Άρθρο 14

Η εθνικότητα του ενεργού µέσου µεταφοράς είναι η εθνικότητα της
χώρας των πινακίδων κυκλοφορίας ή της εγγραφής στα µητρώα,
όπως είναι γνωστή κατά τη διενέργεια των διατυπώσεων.

1.
Ως «συνθήκες παράδοσης» νοούνται οι διατάξεις της σύµβασης πώλησης οι οποίες ορίζουν τις υποχρεώσεις του πωλητή και
του αγοραστή, αντιστοίχως, σύµφωνα µε τους κωδικούς Incoterms
του ∆ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου.

Άρθρο 11

2.
Οι συνθήκες παράδοσης χαρακτηρίζονται, στο µέσο διαβίβασης των πληροφοριών, από τους κωδικούς και, κατά περίπτωση,
από τις ενδείξεις που πρέπει να αναφέρονται σύµφωνα µε το
παράρτηµα ΙΙΙ.

1.
Ως «προτίµηση» νοείται το δασµολογικό καθεστώς δυνάµει
του οποίου εφαρµόζονται προτιµησιακοί τελωνειακοί δασµοί µε

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ορισµοί και γενικά
Άρθρο 15
1.
Ως «ειδικές κινήσεις εµπορευµάτων» νοούνται οι κινήσεις
εµπορευµάτων που χαρακτηρίζονται από σηµαντικές ιδιαιτερότητες
για την ερµηνεία των πληροφοριών οι οποίες οφείλονται, κατά
περίπτωση, στην κίνηση αυτή καθαυτή, στη φύση των εµπορευµάτων, στη συναλλαγή που συνεπάγεται την κίνηση των εµπορευµάτων ή στον εξαγωγέα ή τον εισαγωγέα των εµπορευµάτων.
2.

Οι ειδικές κινήσεις εµπορευµάτων αφορούν:

α) τα βιοµηχανικά συγκροτήµατα·
β) τα πλοία και αεροσκάφη, κατά την έννοια του κεφαλαίου 3 του
παρόντος τίτλου·

γ) τα προϊόντα της θάλασσας·
δ) τα εφόδια για αποθήκες καυσίµων σκαφών και αεροσκαφών και
λοιπά εφόδια σκαφών·
ε) τις τµηµατικές αποστολές·
στ) τα στρατιωτικά είδη·
ζ) τις εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας·
η) τα διαστηµικά οχήµατα·
θ) τα µέρη αυτοκινήτων οχηµάτων και αεροσκαφών·
ι) τις ταχυδροµικές αποστολές·
ια) τα προϊόντα πετρελαίου·
ιβ) τα απόβλητα.
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3.
Ελλείψει αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισµού ή
διατάξεων που έχουν εγκριθεί δυνάµει του άρθρου 21 του βασικού
κανονισµού, οι ειδικές κινήσεις αναφέρονται σύµφωνα µε τις σχετικές εθνικές διατάξεις.
4.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τις απαραίτητες διατάξεις για την
εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου και, εάν χρειαστεί, χρησιµοποιούν πηγές στατιστικών πληροφοριών πλην αυτών που ορίζονται
στο άρθρο 7 του βασικού κανονισµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Βιοµηχανικά συγκροτήµατα

9.9.2000

οι αρµόδιες υπηρεσίες, κατάλογος των οποίων περιλαµβάνεται στο
κεφάλαιο αυτό, επιβάλλουν να καταταγούν στο εν λόγω κεφάλαιο,
στις κατάλληλες διακρίσεις οµαδοποίησης στο επίπεδο των κλάσεων της ονοµατολογίας του εναρµονισµένου συστήµατος ή να
εφαρµοστούν οι διατάξεις της παραγράφου 3.
Εντούτοις, η απλοποιηµένη διαδικασία δεν εµποδίζει την από
µέρους της αρµόδιας υπηρεσίας κατάταξη σε ορισµένες διακρίσεις
της συνδυασµένης ονοµατολογίας των συνιστωσών που υπάγονται
σε αυτές, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2, στοιχείο
β) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου (1).
3.
Όταν οι αρµόδιες υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εκτιµούν ότι η αξία των βιοµηχανικών συγκροτηµάτων
είναι υπερβολικά χαµηλή για να δικαιολογεί την καταχώρισή τους
στις σχετικές διακρίσεις οµαδοποίησης οι οποίες αφορούν τα κεφάλαια στα οποία υπάγονται, εφαρµόζονται ειδικές διακρίσεις οµαδοποίησης, που προβλέπονται από τη συνδυασµένη ονοµατολογία.

Άρθρο 16

Άρθρο 18

1.
Ως «βιοµηχανικό συγκρότηµα» νοείται ένας συνδυασµός
µηχανών, συσκευών, εξοπλισµών, οργάνων και υλικών, εφεξής
καλουµένων «συνιστώσες», που υπάγονται σε διάφορες κλάσεις της
ονοµατολογίας του εναρµονισµένου συστήµατος και τα οποία πρέπει να συµβάλλουν στη δραστηριότητα µιας µονάδας µεγάλων
διαστάσεων για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.

Οι κωδικοί αριθµοί που αφορούν τις διακρίσεις οµαδοποίησης για
βιοµηχανικά συγκροτήµατα συντίθενται βάσει των ακόλουθων
κανόνων, σύµφωνα µε τη συνδυασµένη ονοµατολογία.

∆ύνανται να θεωρούνται ως στοιχεία ενός βιοµηχανικού συγκροτήµατος και οποιαδήποτε άλλα εµπορεύµατα τα οποία πρόκειται να
χρησιµεύσουν για την κατασκευή του, µε την προϋπόθεση ότι τα
εµπορεύµατα αυτά δεν έχουν αποκλειστεί από τη στατιστική επεξεργασία κατ’ εφαρµογήν του βασικού κανονισµού.

3. Το τρίτο ψηφίο, που χρησιµεύει για το χαρακτηρισµό των
βιοµηχανικών συγκροτηµάτων, είναι το 8.

2.
Η στατιστική καταχώριση των αφίξεων και των εξαγωγών
βιοµηχανικών συγκροτηµάτων µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο
απλοποιηµένης διαδικασίας δήλωσης. Το ευεργέτηµα της απλοποίησης αυτής χορηγείται, µε αίτησή τους, στους υπόχρεους
παροχής στατιστικών πληροφοριών, σύµφωνα µε τους όρους που
καθορίζονται από τον παρόντα κανονισµό.
3.
Η απλοποίηση ισχύει µόνο για τα βιοµηχανικά συγκροτήµατα
η συνολική στατιστική αξία καθενός από τα οποία υπερβαίνει το
1,5 εκατοµµύριο ευρώ, εκτός αν πρόκειται για επαναχρησιµοποιούµενα βιοµηχανικά συγκροτήµατα. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη
µέλη πληροφορούν την Επιτροπή για τα κριτήρια που χρησιµοποιούν.
Η συνολική στατιστική αξία ενός βιοµηχανικού συγκροτήµατος
προκύπτει από την άθροιση, αφενός, των στατιστικών αξιών των
συνιστωσών του και, αφετέρου, των στατιστικών αξιών των εµπορευµάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεύτερο εδάφιο.
Άρθρο 17
1.
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται οι
διακρίσεις οµαδοποίησης που προβλέπονται στο κεφάλαιο 98 της
συνδυασµένης ονοµατολογίας, για τις συνιστώσες βιοµηχανικών
συγκροτηµάτων που εµπίπτουν στα κεφάλαια 63, 68, 69, 70, 72,
73, 76, 82, 84, 85, 86, 87, 90 και 94 στο επίπεδο του καθενός
από τα κεφάλαια αυτά και της κάθε θέσης από τις οποίες αποτελούνται.
2.
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, τα στοιχεία ενός
δεδοµένου κεφαλαίου κατατάσσονται στη διάκριση οµαδοποίησης
του κεφαλαίου 98 η οποία αφορά το εν λόγω κεφάλαιο, εκτός αν

1. Ο κωδικός αποτελείται από 8 ψηφία.
2. Τα δύο πρώτα ψηφία είναι το 9 και το 8, αντιστοίχως.

4. Το τέταρτο ψηφίο ποικίλλει από το 0 έως το 9, ανάλογα µε την
κύρια οικονοµική δραστηριότητα του βιοµηχανικού συγκροτήµατος και σύµφωνα µε την παρακάτω κατάταξη.
Κωδικός

Οικονοµικές δραστηριότητες

0

Ενέργεια (συµπεριλαµβανοµένης της παραγωγής και της
διανοµής ατµού και θερµού ύδατος)

1

Εξόρυξη µη ενεργειακών ορυκτών (συµπεριλαµβανοµένης
της προπαρασκευής µεταλλευµάτων και τύρφης) βιοµηχανία µη µεταλλικών ανόργανων προϊόντων (συµπεριλαµβανοµένης της υαλουργίας)

2

Χαλυβουργία· βιοµηχανίες µεταποίησης µετάλλων (εξαιρείται η κατασκευή µηχανών και υλικού µεταφορών)

3

Κατασκευή µηχανών και υλικού µεταφορών, κατασκευή
οργάνων ακριβείας

4

Χηµική βιοµηχανία (συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής τεχνητών και συνθετικών ινών) βιοµηχανία καουτσούκ και πλαστικών υλών

5

Βιοµηχανία τροφίµων, ποτών και καπνού

6

Κλωστοϋφαντουργία, βιοµηχανία δέρµατος, υποδηµάτων
και ειδών ένδυσης

7

Βιοµηχανία ξύλου και χάρτου (συµπεριλαµβανοµένης της
εκτύπωσης και της έκδοσης) µεταποιητικές βιοµηχανίες
που δεν περιλαµβάνονται αλλού

8

Μεταφορές (εξαιρούνται οι δραστηριότητες που συνδέονται µε τις µεταφορές, τα ταξιδιωτικά γραφεία, τους
ενδιάµεσους σε δραστηριότητες µεταφορών και αποθήκευσης) και επικοινωνίες

9

Συλλογή, καθαρισµός και διανοµή ύδατος δραστηριότητες που συνδέονται µε τις µεταφορές οικονοµικές
δραστηριότητες που δεν περιλαµβάνονται αλλού.

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.
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5. Το πέµπτο και έκτο ψηφίο αντιστοιχούν στον αριθµό του κεφαλαίου της συνδυασµένης ονοµατολογίας το οποίο αφορά η
διάκριση οµαδοποίησης. Ωστόσο, ενόψει της εφαρµογής του
άρθρου 17 παράγραφος 3, αυτά τα στοιχεία (πέµπτο και έκτο)
είναι το 9.
6. Για τις διακρίσεις οµαδοποίησης:
— σε επίπεδο κεφαλαίου της συνδυασµένης ονοµατολογίας, το
έβδοµο και το όγδοο ψηφίο είναι 0,
— σε επίπεδο κλάσης της ονοµατολογίας του εναρµονισµένου
συστήµατος, το έβδοµο και το όγδοο ψηφίο αντιστοιχούν
στο τρίτο και τέταρτο ψηφίο της κλάσης αυτής.
7. Οι αρµόδιες υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2, καθορίζουν την ονοµασία και τον κωδικό αριθµό της
συνδυασµένης ονοµατολογίας που πρέπει να χρησιµοποιούνται
στο µέσο διαβίβασης των στατιστικών πληροφοριών για τον
προσδιορισµό των στοιχείων ενός βιοµηχανικού συγκροτήµατος.
Άρθρο 19
1.
Οι υπόχρεοι παροχής στατιστικών πληροφοριών δεν δύνανται
να προσφύγουν στην απλοποιηµένη διαδικασία δήλωσης χωρίς να
έχουν προηγουµένως λάβει σχετική έγκριση, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζει κάθε κράτος µέλος στο πλαίσιο του παρόντος
κεφαλαίου.
2.
Σε περίπτωση βιοµηχανικού συγκροτήµατος, οι συνιστώσες
του οποίου εξάγονται από περισσότερα του ενός κράτη µέλη, κάθε
κράτος µέλος εγκρίνει την εφαρµογή της απλοποιηµένης διαδικασίας για τις εξαγωγές που το αφορούν. Εν τούτοις, η έγκριση αυτή
µπορεί να χορηγηθεί µόνο µετά από υποβολή εγγράφων που
βεβαιώνουν ότι καλύπτονται τα όρια της συνολικής στατιστικής
αξίας όπως ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 ή ότι άλλα
κριτήρια δικαιολογούν την προσφυγή στην απλούστευση.
3.
Εάν οι αρµόδιες υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 17
παράγραφος 2 δεν είναι οι υπηρεσίες οι υπεύθυνες για την κατάρτιση των στατιστικών του εξωτερικού εµπορίου του κράτους
µέλους εξαγωγής, οι πρώτες χορηγούν την έγκριση µόνο µετά από
ευνοϊκή γνώµη των δευτέρων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Εισαγωγές και εξαγωγές πλοίων και αεροσκαφών
Άρθρο 20
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, νοούνται ως:
α) «πλοία»: τα πλοία θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, που αναφέρονται στις
συµπληρωµατικές σηµειώσεις 1 και 2 του κεφαλαίου 89 της
συνδυασµένης ονοµατολογίας, καθώς και τα πολεµικά πλοία·
β) «αεροσκάφη»: τα αεροπλάνα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
8802, για χρήση στην πολιτική αεροπορία, εφόσον προορίζονται για εκµετάλλευση από αεροπορική εταιρεία ή για στρατιωτική χρήση·
γ) «κυριότητα πλοίου ή αεροσκάφους»: το γεγονός ότι ένα φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο φέρεται στα σχετικά µητρώα ως ιδιοκτήτης
πλοίου ή αεροσκάφους·
δ) «χώρα-εταίρος»:
— κατά την εισαγωγή, η τρίτη χώρα κατασκευής, αν το πλοίο ή
το αεροσκάφος είναι καινούργιο στις άλλες περιπτώσεις, η
τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένο το φυσικό ή
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νοµικό πρόσωπο που µεταβιβάζει την κυριότητα του πλοίου
ή του αεροσκάφους,
— κατά την εξαγωγή, η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένο το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο µεταβιβάζεται η κυριότητα του πλοίου ή του αεροσκάφους.
Άρθρο 21
1.
Αντικείµενο των στατιστικών του εξωτερικού εµπορίου και
διαβίβασης στην Επιτροπή αποτελούν:
α) η µεταβίβαση της κυριότητας πλοίου ή αεροσκάφους από
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο σε τρίτη χώρα σε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο σε ένα κράτος µέλος
η πράξη αυτή εξοµοιώνεται µε εισαγωγή·
β) η µεταβίβαση της κυριότητας πλοίου ή αεροσκάφους από
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο σε ένα κράτος µέλος
σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο σε τρίτη χώρα· η
πράξη αυτή εξοµοιώνεται µε εξαγωγή αν πρόκειται για νέο
πλοίο ή αεροσκάφος, η εξαγωγή καταγράφεται στο κράτος
µέλος κατασκευής·
γ) η υπαγωγή σκαφών ή αεροσκαφών στο τελωνειακό καθεστώς
της ενεργητικής τελειοποίησης και η επανεξαγωγή τους µετά
την ενεργητική τελειοποίηση, µε προορισµό τρίτη χώρα·
δ) η υπαγωγή σκαφών ή αεροσκαφών στο τελωνειακό καθεστώς
της παθητικής τελειοποίησης και η επανεισαγωγή τους µετά την
παθητική τελειοποίηση.
2.
Τα αποτελέσµατα σχετικά µε τις πράξεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β), τα οποία διαβιβάζουν τα
κράτη µέλη στην Επιτροπή, περιλαµβάνουν τα ακόλουθα δεδοµένα:
— τον κωδικό που αντιστοιχεί στην υποδιαίρεση της συνδυασµένης ονοµατολογίας,
— το στατιστικό καθεστώς,
— τη χώρα-εταίρο,
— την ποσότητα, σε αριθµό τεµαχίων και υπό τη µορφή των
άλλων συµπληρωµατικών µονάδων που προβλέπονται ενδεχοµένως από τη συνδυασµένη ονοµατολογία, όσον αφορά τα
πλοία, και την ποσότητα, σε καθαρή µάζα και σε συµπληρωµατικές µονάδες, όσον αφορά τα αεροσκάφη,
— τη στατιστική αξία.
Άρθρο 22
Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν όλες τις διαθέσιµες πηγές πληροφοριών για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Εφόδια για αποθήκες καυσίµων και λοιπά εφόδια σκαφών και
αεροσκαφών
Άρθρο 23
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, νοούνται ως:
— «λοιπά εφόδια σκαφών», τα διάφορα προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση από το πλήρωµα και τους επιβάτες
σκαφών ή αεροσκαφών·

L 229/20

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

9.9.2000

— «εφόδια για αποθήκες καυσίµων σκαφών και αεροσκαφών», τα
προϊόντα που χρησιµοποιούνται για τη λειτουργία των
κινητήρων, των µηχανών και άλλων συσκευών σκαφών ή αεροσκαφών, όπως τα καύσιµα τα λάδια και τα λιπαντικά.

το µήνα της άφιξης ή αποστολής του τελευταίου τµήµατος της
αποστολής, µέχρι του ποσού της συνολικής αξίας που έχει το
πλήρες εµπόρευµα και µε τον κωδικό της ονοµατολογίας για το
συγκεκριµένο εµπόρευµα.

Άρθρο 24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

1.
Αντικείµενο των στατιστικών του εµπορίου αγαθών µε τρίτες
χώρες και διαβίβασης στην Επιτροπή αποτελούν:

Στρατιωτικά είδη

α) η παράδοση εφοδίων για αποθήκες καυσίµων σκαφών και αεροσκαφών και λοιπών εφοδίων σκαφών σε σκάφη ή αεροσκάφη τα
οποία εκµεταλλεύεται εµπορικά φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο σε τρίτη χώρα, τα οποία σταθµεύουν σε λιµένα ή
αερολιµένα του κράτους µέλους που υποβάλλει τη δήλωση,
εφόσον πρόκειται για κοινοτικά εµπορεύµατα ή για µη κοινοτικά εµπορεύµατα που είχαν προηγουµένως υπαχθεί στο τελωνειακό καθεστώς της ενεργητικής τελειοποίησης ή της µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο· η πράξη αυτή θεωρείται
εξαγωγή·
β) η παράδοση εφοδίων για αποθήκες καυσίµων και λοιπών εφοδίων, σε εθνικά πλοία ή αεροσκάφη, που σταθµεύουν σε λιµένα
ή αερολιµένα του κράτους µέλους που υποβάλλει τη δήλωση,
εφόσον πρόκειται για µη κοινοτικά εµπορεύµατα που δεν είχαν
προηγουµένως υπαχθεί στο τελωνειακό καθεστώς της θέσης σε
ελεύθερη κυκλοφορία, της ενεργητικής τελειοποίησης ή της
µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο· η πράξη αυτή θεωρείται
εισαγωγή.
2.
Τα µηνιαία αποτελέσµατα που αφορούν τις παραδόσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 α) και τα οποία διαβιβάζονται από
τα κράτη µέλη στην Επιτροπή περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον κωδικό του προϊόντος, σύµφωνα µε την παρακάτω απλουστευµένη κωδικοποίηση:
— 9930 24 00: εµπορεύµατα των κεφαλαίων 1 έως 24 του
εναρµονισµένου συστήµατος,
— 9930 27 00: εµπορεύµατα του κεφαλαίου 27 του εναρµονισµένου συστήµατος,
— 9930 99 00: εµπορεύµατα που κατατάσσονται αλλού·

Άρθρο 27
1.
Αντικείµενο των στατιστικών του εµπορίου µεταξύ κρατών
µελών και διαβίβασης στην Επιτροπή αποτελούν οι αποστολές και
οι αφίξεις ειδών στρατιωτικής χρήσης, σύµφωνα µε τον ορισµό που
ισχύει στα κράτη µέλη.
2.
Τα µηνιαία αποτελέσµατα που αφορούν τις συναλλαγές της
προηγούµενης παραγράφου και τα οποία διαβιβάζονται από τα
κράτη µέλη στην Επιτροπή περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον κωδικό που αντιστοιχεί στην υποδιαίρεση της ονοµατολογίας για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 8 του βασικού
κανονισµού·
β) τον κωδικό της χώρας-εταίρου·
γ) το στατιστικό καθεστώς
δ) την ποσότητα, σε καθαρή µάζα, και, ενδεχοµένως, σε συµπληρωµατικές µονάδες·
ε) τη στατιστική αξία.
3.
Τα κράτη µέλη που δεν µπορούν να εφαρµόσουν τις διατάξεις της παραγράφου 2 για λόγους στρατιωτικού απορρήτου, λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου τουλάχιστον η στατιστική
αξία των εξαγωγών και εισαγωγών αγαθών στρατιωτικής χρήσης να
περιλαµβάνεται στα µηνιαία αποτελέσµατα που διαβιβάζονται στην
Επιτροπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

β) τον συγκεκριµένο κωδικό χώρας QS (ή 952)·
γ) το στατιστικό καθεστώς·
δ) την ποσότητα σε καθαρή µάζα·
ε) τη στατιστική αξία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Τµηµατικές αποστολές
Άρθρο 25
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως τµηµατικές αποστολές νοούνται οι εισαγωγές ή εξαγωγές, σε περισσότερες της µίας
αποστολές, των διαφόρων µερών ενός εµπορεύµατος, το οποίο
αποσυναρµολογείται για λόγους εµπορικούς ή µεταφοράς.

Εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας
Άρθρο 28
1.
Προς τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, νοούνται ως
«εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας», ο εξοπλισµός και οι µηχανισµοί που είναι εγκατεστηµένοι στην ανοικτή θάλασσα για την
έρευνα και εκµετάλλευση ορυκτών πόρων.
2.
Ως «αλλοδαπές» εγκαταστάσεις νοούνται, κατ’ αντιδιαστολή
προς τις «εθνικές» εγκαταστάσεις, οι εγκαταστάσεις την εκµετάλλευση των οποίων ασκεί φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι
εγκατεστηµένο σε τρίτη χώρα.
Άρθρο 29

Άρθρο 26

1.
Αποτελούν αντικείµενο των στατιστικών του εξωτερικού
εµπορίου και διαβίβασης στην Επιτροπή σε ένα συγκεκριµένο κράτος µέλος:

Στα µηνιαία αποτελέσµατα που διαβιβάζουν τα κράτη µέλη στην
Επιτροπή, τα στοιχεία που αφορούν τις εισαγωγές και εξαγωγές
τµηµατικών αποστολών περιλαµβάνονται µία και µόνη φορά, κατά

α) η παράδοση εµπορευµάτων σε εθνική εγκατάσταση που γίνεται
απευθείας από τρίτη χώρα ή από αλλοδαπή εγκατάσταση· η
πράξη αυτή εξοµοιώνεται µε εισαγωγή·
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β) η παράδοση εµπορευµάτων, µε προορισµό τρίτη χώρα ή αλλοδαπή εγκατάσταση, που πραγµατοποιείται από εθνική εγκατάσταση η πράξη αυτή εξοµοιώνεται µε εξαγωγή·

β) η υπαγωγή ενός διαστηµικού οχήµατος στο τελωνειακό
καθεστώς της παθητικής τελειοποίησης και η εισαγωγή του στη
συνέχεια·

γ) η παράδοση εµπορευµάτων σε εθνική εγκατάσταση, από τελωνειακή αποθήκη που βρίσκεται στο στατιστικό έδαφος ενός
κράτους µέλους η πράξη αυτή εξοµοιώνεται µε εισαγωγή·

γ) η εκτόξευση στο διάστηµα διαστηµικού οχήµατος το οποίο
έχει αποτελέσει αντικείµενο µεταβίβασης κυριότητας µεταξύ
ενός φυσικού ή νοµικού προσώπου εγκατεστηµένου σε τρίτη
χώρα και ενός φυσικού ή νοµικού προσώπου εγκατεστηµένου
σε ένα κράτος µέλος.

δ) η εισαγωγή εµπορευµάτων που προέρχονται από αλλοδαπή
εγκατάσταση στο στατιστικό έδαφος του κράτους µέλους·
ε) η εξαγωγή εµπορευµάτων µε προορισµό αλλοδαπή εγκατάσταση, που πραγµατοποιείται από το στατιστικό έδαφος του
κράτους µέλους.
2.
Τα µηνιαία αποτελέσµατα που αφορούν τις πράξεις για τις
οποίες γίνεται λόγος στην πρώτη παράγραφο και τα οποία διαβιβάζονται από τα κράτη µέλη στην Επιτροπή περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον κωδικό που αντιστοιχεί στην υποδιαίρεση της συνδυασµένης
ονοµατολογίας.
Εν τούτοις, µε την επιφύλαξη της τελωνειακής νοµοθεσίας, τα
κράτη µέλη δύνανται να χρησιµοποιήσουν τους απλουστευµένους κωδικούς που προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφος 2,
στοιχείο α), προκειµένου για τα εµπορεύµατα στα οποία αναφέρεται το άρθρο 23·
β) τον κωδικό της χώρας εταίρου.
Εν τούτοις, µε την επιφύλαξη της τελωνειακής νοµοθεσίας, η
χώρα εταίρος είναι το κράτος όπου είναι εγκατεστηµένο το
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκµεταλλεύεται εµπορικά την
εγκατάσταση, όσον αφορά τα αγαθά που προέρχονται ή προορίζονται για παρόµοιες εγκαταστάσεις. Εάν το στοιχείο αυτό δεν
είναι γνωστό, χρησιµοποιείται ο κωδικός QW (ή 960)·
γ) το στατιστικό καθεστώς·
δ) την ποσότητα σε καθαρή µάζα·
ε) τη στατιστική αξία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

∆ιαστηµικά οχήµατα
Άρθρο 30
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου νοούνται ως:
α) «διαστηµικά οχήµατα»: τα µηχανήµατα, π.χ. δορυφόροι, τα
οποία µπορούν να µετακινούνται στο διάστηµα πέρα από τη
γήινη ατµόσφαιρα·
β) «κυριότητα διαστηµικού οχήµατος»: το γεγονός ότι ένα φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο έχει καταχωριστεί ως ο ιδιοκτήτης ενός
διαστηµικού οχήµατος.
Άρθρο 31
1.
Αποτελούν αντικείµενο των στατιστικών του εµπορίου µε
τρίτες χώρες και διαβίβασης στην Επιτροπή:
α) η υπαγωγή ενός διαστηµικού οχήµατος στο τελωνειακό
καθεστώς της ενεργητικής τελειοποίησης και η εξαγωγή του
στη συνέχεια µε προορισµό τρίτη χώρα·

Η πράξη αυτή καταχωρίζεται ως εισαγωγή στο κράτος µέλος
όπου είναι εγκατεστηµένος ο νέος ιδιοκτήτης·
δ) η εκτόξευση στο διάστηµα διαστηµικού οχήµατος το οποίο
έχει αποτελέσει αντικείµενο µεταβίβασης κυριότητας από ένα
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο σε ένα κράτος µέλος
σε ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο σε τρίτη
χώρα.
Η πράξη αυτή καταχωρίζεται ως εισαγωγή από το κράτος
µέλος που έχει κατασκευάσει, ως τελικό προϊόν, το διαστηµικό
όχηµα·
ε) η µεταβίβαση της κυριότητας ενός διαστηµικού οχήµατος σε
τροχιά από ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο σε
τρίτη χώρα σε ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο σε
ένα κράτος µέλος. Η πράξη αυτή καταχωρίζεται ως εισαγωγή·
στ) η µεταβίβαση της κυριότητας ενός διαστηµικού οχήµατος σε
τροχιά από ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο σε
ένα κράτος µέλος σε ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο σε τρίτη χώρα. Η πράξη αυτή καταχωρίζεται ως εξαγωγή.
2.
Τα µηνιαία αποτελέσµατα τα οποία αφορούν τις πράξεις για
τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1, στοιχεία γ) έως στ),
και τα οποία διαβιβάζονται από τα κράτη µέλη στην Επιτροπή,
περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον κωδικό που αντιστοιχεί στην υποδιαίρεση της ονοµατολογίας για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 8 του βασικού
κανονισµού·
β) τον κωδικό της χώρας εταίρου.
Για τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχείο
γ), η χώρα εταίρος είναι η χώρα που έχει κατασκευάσει, ως
τελικό προϊόν, το διαστηµικό όχηµα.
Για τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία δ)
και στ), η χώρα εταίρος είναι η χώρα όπου είναι εγκατεστηµένο
το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο µεταβιβάζεται η
κυριότητα του διαστηµικού οχήµατος.
Για τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχείο ε),
η χώρα εταίρος είναι η χώρα όπου είναι εγκατεστηµένο το
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο µεταβιβάζει την κυριότητα
του διαστηµικού οχήµατος·
γ) το στατιστικό καθεστώς·
δ) την ποσότητα σε καθαρή µάζα και συµπληρωµατικές µονάδες·
ε) τη στατιστική αξία.
Για τις εισαγωγές της παραγράφου 1, στοιχείο γ), η στατιστική
αξία περιλαµβάνει τα έξοδα µεταφοράς και ασφάλισης που
αφορούν τη µεταφορά στη βάση εκτόξευσης και την αποστολή
στο διάστηµα.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32
Σε εφαρµογή του άρθρου 13 του βασικού κανονισµού, τα κράτη
µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση, και το αργότερο έξι εβδοµάδες µετά το τέλος της περιόδου αναφοράς, τα
µηνιαία αποτελέσµατα των στατιστικών τους εξωτερικού εµπορίου.
Άρθρο 33
1.
Εάν τα στοιχεία που περιέχονται σε ένα µέσο διαβίβασης
στατιστικών πληροφοριών πρέπει να διορθωθούν, γίνονται οι διορθώσεις στα αποτελέσµατα της περιόδου αναφοράς.

για δύο τουλάχιστον έτη µετά το τέλος του έτους στο οποίο
αναφέρονται αυτά τα µέσα διαβίβασης στατιστικών πληροφοριών.
Άρθρο 35
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις εθνικές οδηγίες που
εφαρµόζουν καθώς και όλες τις µεταγενέστερες τροποποιήσεις.
Άρθρο 36
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 840/96 της Επιτροπής (1) καταργείται,
από την 1η Ιανουαρίου 2001.

2.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν τα διορθωµένα µηνιαία στοιχεία,
µε ρυθµό τουλάχιστον τριµηνιαίο, καθώς και ένα αρχείο µε τα
ετήσια στοιχεία, σωρευµένα και διορθωµένα.

Οι παραποµπές στον κανονισµό που καταργείται θεωρείται ότι
έχουν πραγµατοποιηθεί στον παρόντα κανονισµό.

Άρθρο 34

Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ηµέρα από τη
δηµισίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Τα κράτη µέλη διατηρούν τα µέσα διαβίβασης στατιστικών πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 23 του βασικού κανονισµού ή, εν πάσει περιπτώσει, τις πληροφορίες που αυτά περιέχουν,

Άρθρο 37

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου του 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Σεπτεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 114 της 8.5.1996, σ. 7.

9.9.2000

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατάλογος των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2
Εξαιρούνται τα στοιχεία που αφορούν τα ακόλουθα εµπορεύµατα:
α) τα µέσα πληρωµής που έχουν νόµιµη κυκλοφορία και οι αξίες·
β) ο λεγόµενος νοµισµατικός χρυσός·
γ) οι έκτακτες ενισχύσεις σε πληγείσες περιοχές·
δ) ως εκ της διπλωµατικής ή παρόµοιας φύσης του προορισµού τους:
1. τα εµπορεύµατα που απολαύουν διπλωµατικής και προξενικής ή παρόµοιας ασυλίας·
2. τα δώρα που προσφέρονται σε αρχηγό κράτους και σε µέλη κυβέρνησης ή Κοινοβουλίου·
3. τα αντικείµενα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο της αµοιβαίας διοικητικής συνδροµής·
ε) εφόσον δεν αποτελούν αντικείµενο εµπορικής συναλλαγής:
1. τα παράσηµα, οι τιµητικές διακρίσεις, τα τιµητικά βραβεία, τα µετάλλια και τα αναµνηστικά εµβλήµατα·
2. το υλικό, οι προµήθειες και τα αντικείµενα ταξιδίου, συµπεριλαµβανοµένων των αθλητικών ειδών, που προορίζονται για
προσωπική χρήση ή κατανάλωση και τα οποία συνοδεύουν, προηγούνται ή έπονται του ταξιδιώτη·
3. τα είδη προικός, τα αντικείµενα µετακόµισης ή κληρονοµιάς·
4. τα φέρετρα, οι τεφροδόχοι, τα αντικείµενα νεκρώσιµης διακόσµησης και τα αντικείµενα που προορίζονται για τη
συντήρηση τάφων και ταφικών µνηµείων·
5. τα διαφηµιστικά έντυπα, οι οδηγίες χρήσης, οι τρέχουσες τιµές και άλλα διαφηµιστικά είδη·
6. τα εµπορεύµατα που είναι πλέον άχρηστα ή µη πρόσφορα για βιοµηχανική χρήση·
7. το έρµα·
8. τα γραµµατόσηµα·
9. τα φαρµακευτικά προϊόντα που χρησιµοποιούνται σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις·
στ) τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο έκτακτων, κοινών ενεργειών για την προστασία προσώπων ή του περιβάλλοντος·
ζ) τα εµπορεύµατα που αποτελούν αντικείµενο µη εµπορικής διακίνησης µεταξύ φυσικών προσώπων που διαµένουν σε
παραµεθόριες ζώνες των κρατών µελών (παραµεθόρια διακίνηση) τα προϊόντα που λαµβάνονται από παραγωγούς γεωργικών
προϊόντων από εγκαταστάσεις που βρίσκονται έξω από — αλλά σε άµεση γειτνίαση µε — το στατιστικό έδαφος στο οποίο
εδρεύει η γεωργική τους εκµετάλλευση·
η) εφόσον πρόκειται για συναλλαγή προσωρινού χαρακτήρα, τα εµπορεύµατα που εισάγονται ή εξάγονται µε σκοπό την
επισκευή µέσων µεταφοράς, εµπορευµατοκιβωτίων και υλικού παρελκοµένου των µεταφορών, αλλά τα οποία δεν υπάγονται
σε καθεστώς τελειοποίησης, καθώς και τα εξαρτήµατα που αντικαθιστώνται στο πλαίσιο αυτών των επισκευών·
θ) τα εξαγόµενα εµπορεύµατα που προορίζονται για τις εθνικές ένοπλες δυνάµεις που σταθµεύουν εκτός του στατιστικού
εδάφους, καθώς και τα εισαγόµενα εµπορεύµατα τα οποία οι εθνικές ένοπλες δυνάµεις είχαν µεταφέρει µαζί τους εκτός του
στατιστικού εδάφους, καθώς και τα εµπορεύµατα τα οποία οι αλλοδαπές ένοπλες δυνάµεις που σταθµεύουν σε ένα κράτος
µέλος αγόρασαν ή παραχώρησαν εντός του στατιστικού εδάφους του κράτους µέλους·
ι) τα αγαθά που αποτελούν υπόθεµα πληροφοριών —π.χ. δισκέτες, µαγνητικές ταινίες, φιλµ, φιλµ σε φύλλα, κασέτες και
βιντεοκασέτες, CD-ROM— και ανταλλάσσονται µε σκοπό την παροχή πληροφοριών, όταν σχεδιάζονται κατόπιν αιτήµατος
συγκεκριµένου πελάτη ή όταν δεν αποτελούν αντικείµενο εµπορικής συναλλαγής, καθώς και τα αγαθά που παραδίδονται ως
συµπλήρωµα αγαθού που αποτελεί υπόθεµα πληροφοριών, π.χ. µε στόχο την ενηµέρωση, και τα οποία δεν αποτελούν
αντικείµενο τιµολόγησης προς τον παραλήπτη του προϊόντος·
ια) τα οχήµατα εκτόξευσης διαστηµικών οχηµάτων:
— κατά την εξαγωγή ή εισαγωγή τους ενόψει εκτόξευσής τους στο διάστηµα,
— κατά την εκτόξευσή τους στο διάστηµα.

L 229/23

L 229/24

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

9.9.2000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των συναλλαγών που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2

A

1. Συναλλαγές που συνεπάγονται πραγµατική ή προβλεπόµενη
µεταβίβαση κυριότητας έναντι αντιπαροχής (χρηµατοοικονοµικής ή άλλης) (εκτός από τις συναλλαγές που πρέπει να
καταχωρίζονται στους κωδικούς 2, 7, 8) (α) (β) (γ)

B

1. Οριστική αγορά/πώληση (β)
2. Παράδοση για πώληση κατόπιν ελέγχου ή δοκιµής, επί
παρακαταθήκη ή µε τη µεσολάβηση τρίτου επί προµηθεία
3. Αντιπραγµατισµός (εµπόριο µε ανταλλαγή)
4. Αγορές προσωπικών ειδών από ταξιδιώτες
5. Χρηµατοδοτική µίσθωση (γ)

2. Επιστροφή εµπορευµάτων µετά από καταχώριση της
αρχικής συναλλαγής στον κωδικό 1 (δ)· δωρεάν αντικατάσταση εµπορευάτων (δ)

1. Αποστολές και επιστροφές εµπορευµάτων

3. Συναλλαγές (µη προσωρινής φύσης) µε µεταβίβαση
κυριότητας αλλά χωρίς αντιπαροχή (χρηµατοοικονοµική ή
άλλη)

1. Παραδόσεις εµπορευµάτων στα πλαίσια προγραµµάτων
βοήθειας που ζητούνται ή χρηµατοδοτούνται εν µέρει ή εξ
ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

2. Αντικατάσταση επιστραφέντων εµπορευµάτων
3. Αντικατάσταση (π.χ. µέσω εγγύησης) µη επιστραφέντων
εµπορευµάτων

2. Άλλη παροχή βοήθειας από δηµόσιες υπηρεσίες
3. Άλλη παροχή βοήθειας (από ιδιώτες ή από µη κυβερνητικούς φορείς)
4. Λοιπά

4. Πράξεις ενόψει της εκτέλεσης κατ’ ανάθεση (ε) ή επισκευής (στ) (εκτός από τις πράξεις που καταχωρίζονται στον
κωδικό 7)

1. Εργασία κατ’ ανάθεση

5. Πράξεις µετά την εργασία κατ’ ανάθεση (ε) ή επισκευής (στ)
(εκτός από τις πράξεις που καταχωρίζονται στον κωδικό 7)

1. Εργασία κατ’ ανάθεση

2. Επισκευή και συντήρηση επ’ αµοιβή
3. Επισκευή και συντήρηση χωρίς αµοιβή (δωρεάν)

2. Επισκευή και συντήρηση επ’ αµοιβή
3. Επισκευή και συντήρηση χωρίς αµοιβή (δωρεάν)

6. Συναλλαγές χωρίς µεταβίβαση κυριότητας, ήτοι εκµίσθωση,
δανεισµός, µίσθωση εκµετάλλευσης (ζ) και άλλες προσωρινές χρήσεις (η), εκτός από την εργασία κατ’ ανάθεση και τις
επισκευές (παράδοση και επιστροφή)

7. Πράξεις στα πλαίσια κοινών αµυντικών προγραµµάτων ή
άλλων διεθνών προγραµµάτων συντονισµένης παραγωγής
(π.χ. Airbus)

8. Προµήθεια κατασκευαστικών υλικών και εξοπλισµού στα
πλαίσια γενικής σύµβασης (θ) κατασκευαστικού έργου ή
έργου πολιτικού µηχανικού

9. Άλλες συναλλαγές

1. Εκµίσθωση, δανεισµός, µίσθωση εκµετάλλευσης
2. Άλλες προσωρινές χρήσεις
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(α) Εδώ περιλαµβάνεται η πλειονότητα των εξαγωγών και εισαγωγών, δηλαδή οι συναλλαγές στις οποίες :
— γίνεται µεταβίβαση κυριότητας µεταξύ ενός κατοίκου και ενός µη κατοίκου και
— υπάρχει ή θα υπάρξει αντιπαροχή, χρηµατοοικονοµική (πληρωµή) ή σε είδος (αντιπραγµατισµός).
Σηµειώνεται ότι αυτό ισχύει επίσης και για τις κινήσεις µεταξύ µονάδων της ίδιας επιχείρησης ή του ίδιου οµίλου επιχειρήσεων και για τις κινήσεις
από/προς κεντρικές αποθήκες διανοµής, εκτός αν οι πράξεις αυτές δεν αποτελούν αντικείµενο πληρωµής ή άλλης αντιπαροχής (στην περίπτωση
αυτή µια τέτοια συναλλαγή θα καταχωριζόταν στον κωδικό 3).
(β) Περιλαµβάνονται οι αντικαταστάσεις ανταλλακτικών ή άλλων εµπορευµάτων επ’ αµοιβή.
(γ) Χρηµατοδοτική µίσθωση: τα µισθώµατα υπολογίζονται κατά τέτοιον τρόπον ώστε να καλύπτεται πλήρως ή σχεδόν πλήρως η αξία των
εµπορευµάτων. Οι κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την κυριότητα των αγαθών µεταβιβάζονται στο µισθωτή. Με τη λήξη της σύµβασης, ο
µισθωτής αποκτά ουσιαστικά την κυριότητα των αγαθών.
(δ) Οι επιστροφές και οι αντικαταστάσεις εµπορευµάτων, που είχαν καταχωριστεί αρχικά στις θέσεις 3 έως 9 της στήλης Α, πρέπει να αναγράφονται
στις αντίστοιχες θέσεις.
(ε) Η εργασία κατ’ ανάθεση καταχωρίζεται στις θέσεις 4 και 5 της στήλης Α, είτε διενεργείται υπό τελωνειακό έλεγχο είτε όχι. Οι πράξεις
τελειοποίησης που πραγµατοποιούνται από τον εκτελούντα την εργασία για λογαριασµό του δεν καταχωρίζονται στις συγκεκριµένες θέσεις, αλλά
στη θέση 1 της στήλης Α.
(στ) Επισκευή ενός αγαθού είναι η αποκατάσταση της αρχικής λειτουργίας του. Τούτο µπορεί να περιλαµβάνει εργασίες ανακατασκευής ή βελτίωσης.
(ζ) Μίσθωση εκµετάλλευσης: κάθε σύµβαση µίσθωσης διαφορετική από τη χρηµατοδοτική µίσθωση για την οποία γίνεται λόγος στη σηµείωση (γ).
(η) Η θέση αυτή καλύπτει τα αγαθά που εξάγονται/εισάγονται µε πρόθεση να επανεισαχθούν/επανεξαχθούν χωρίς µεταβίβαση της κυριότητας.
(θ) Για τις συναλλαγές που καταχωρίζονται στη θέση 8 της στήλης Α δεν πρέπει να γίνεται χωριστή τιµολόγηση των εµπορευµάτων, αλλά να
τιµολογείται µόνο το σύνολο του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, οι συναλλαγές πρέπει να καταχωρίζονται στη θέση 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Κατάλογος των όρων παράδοσης που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2
Πρώτο τµήµα
του πεδίου

Σηµασία

∆εύτερο τµήµα του πεδίου

Κωδικός
Incoterm

Incoterm ICC/ECE Γενεύη

Τόπος προς προσδιορισµό

EXW

Στο εργοστάσιο

Τόπος του εργοστασίου

FCA

Ελεύθερο στο µεταφορέα

… συµφωνηµένο σηµείο

FAS

Ελεύθερο παραπλεύρως του πλοίου

Συµφωνηµένος λιµένας φόρτωσης

FOB

Ελεύθερο επί του πλοίου

Συµφωνηµένος λιµένας φόρτωσης

CFR

Κόστος και Ναύλος

Συµφωνηµένος λιµένας προορισµού

CIF

Κόστος, ασφάλιστρα και ναύλος

Συµφωνηµένος λιµένας προορισµού

CPT

Μεταφορικά πληρωµένα έως

Συµφωνηµένο σηµείο προορισµού

CIP

Μεταφορικά πληρωµένα, περιλαµβανοµένων των
ασφαλίστρων έως

Συµφωνηµένο σηµείο προορισµού

DAF

Παραδοτέο στα σύνορα

Συµφωνηµένο σηµείο παράδοσης στα σύνορα

DES

Παραδοτέο εκ του πλοίου ex-ship

Συµφωνηµένος λιµένας προορισµού

DEQ

Παραδοτέο εκ της αποβάθρας

Εκτελωνισµένο … συµφωνηµένος λιµένας

DDU

Παραδοτέο µη εκτελωνισµένο

Συµφωνηµένος τόπος προορισµού στη χώρα
εισαγωγής

DDP

Παραδοτέο εκτελούµενο

Συµφωνηµένος τόπος παράδοσης στη χώρα
εισαγωγής

XXX

Άλλοι όροι παράδοσης εκτός από τους προαναφερθέντες

Ακριβής ένδειξη των όρων που υπάρχουν στη σύµβαση

Τρίτο τµήµα του πεδίου
1: Τόπος στο σχετικό κράτος µέλος
2: Τόπος σε άλλο κράτος µέλος
3: Άλλοι τόποι (εκτός του εδάφους της Κοινότητας).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1918/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Σεπτεµβρίου 2000
για καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού και για καθορισµό
του ποσού της προκαταβολής της ενίσχυσης
ται από διάφορες χώρες προµήθειας οι οποίες θεωρούνται
ότι είναι οι αντιπροσωπευτικότερες για το διεθνές εµπόριο.
Εντούτοις, προβλέπονται προσαρµογές αυτών των κριτηρίων
για τον προσδιορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του
εκκοκκισµένου βαµβακιού, έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη
διαφορές οι οποίες αιτιολογούνται από την ποιότητα του
παραδιδόµενου προϊόντος ή από τη φύση των προσφορών
και των τιµών. Οι προσαρµογές αυτές προβλέπονται στο
άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1201/89.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, και ιδίως τις παραγράφους
3 και 10 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 όσον αφορά το βαµβάκι, όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1553/95
του Συµβουλίου (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1554/95 του Συµβουλίου, της 29ης
Ιουνίου 1995, περί καθορισµού των γενικών κανόνων του
καθεστώτος ενίσχυσης για το βαµβάκι και περί καταργήσεως του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2169/81 (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1419/98 (3), και ιδίως τα άρθρα
3, 4 και 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1554/
95, καθορίζεται περιοδικά η τιµή της παγκόσµιας αγοράς
του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού, επί τη βάσει της τιµής
της παγκόσµιας αγοράς που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισµένο βαµβάκι, και λαµβάνοντας υπόψη την ιστορική
σχέση µεταξύ της τιµής που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισµένο βαµβάκι, και της τιµής που υπολογίζεται για το µη
εκκοκκισµένο. Αυτή η ιστορική σχέση ορίζεται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1201/89 της
Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 1989, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος ενίσχυσης για το βαµβάκι (4), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1624/1999 (5). Στην περίπτωση που η τιµή της παγκόσµιας
αγοράς δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µ’ αυτόν τον
τρόπο, η τιµή αυτή καθορίζεται επί τη βάσει της τελευταίας
προσδιορισµένης τιµής.

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1554/
95, η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του εκκοκκισµένου βαµβακιού προσδιορίζεται για ένα προϊόν το οποίο ανταποκρίνεται σε ορισµένα χαρακτηριστικά, και λαµβάνοντας υπόψη
τις ευνοϊκότερες προσφορές και τιµές στην παγκόσµια
αγορά µεταξύ αυτών που θεωρούνται ως αντιπροσωπευτικές
της πραγµατικής τάσης της αγοράς. Για να πραγµατοποιηθεί
αυτός ο προσδιορισµός, καθορίζεται ένας µέσος όρος των
προσφορών και των τιµών που έχουν διαπιστωθεί σε ένα ή
περισσότερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια για ένα προϊόν «cif»
για ένα λιµάνι της Βόρειας Ευρώπης και το οποίο προέρχε-

(2)

()
(2)
(3)
(4)
(5)
1

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

148
148
190
123
192

της
της
της
της
της

30.6.1995, σ. 45.
30.6.1995, σ. 48.
4.7.1998, σ. 4.
4.5.1989, σ. 23.
24.7.1999, σ. 39.

(3)

Η εφαρµογή των προαναφεροµένων κριτηρίων οδηγεί στον
καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού στο επίπεδο το οποίο περιγράφεται στη
συνέχεια του παρόντος κειµένου.

(4)

Το άρθρο 5 παράγραφος 3α πρώτο εδάφιο του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1554/95 προβλέπει ότι το ποσό της προκαταβολής της ενίσχυσης ισούται µε την τιµή στόχου µειωµένη
κατά την τιµή της παγκόσµιας αγοράς, καθώς και κατά µία
µείωση που υπολογίζεται σύµφωνα µε τον τύπο που εφαρµόζεται σε περίπτωση υπέρβασης της µέγιστης εγγυηµένης
ποσότητας αλλά βάσει της εκτιµώνενης παραγωγής µη εκκοκισµένου βάµβακος, µε προσαύξηση 15 %. Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1842/2000 της Επιτροπής (6) καθορίζεται το
επίπεδο της εκτιµώνενης παραγωγής για την περίοδο 2000/
2001. Η εφαρµογή αυτής της µεθόδου οδηγεί στον καθορισµό του ποσού της προκαταβολής ανά κράτος µέλος στα
επίπεδα που αναφέρονται κατωτέρω,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1554/95, καθορίζεται σε 38,565 EUR/100 kg.
2.
Το ποσό της προκαταβολής της ενίσχυσης που προβλέπεται
στο άρθρο 5 παράγραφος 3α πρώτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1554/95 καθορίζεται σε:
— 42,223 EUR/100 kg για την Ισπανία,
— 23,195 EUR/100 kg για την Ελλάδα,
— 67,735 EUR/100 kg για τα λοιπά κράτη µέλη.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Σεπτεµβρίου 2000.
(6) ΕΕ L 220 της 31.8.2000, σ. 14.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Σεπτεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

9.9.2000

9.9.2000
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1919/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Σεπτεµβρίου 2000
για την τροποποίηση των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2519/98 (4), και ιδίως το
άρθρο 2 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
έχουν καθοριστεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1861/2000
της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1889/2000 (6).

(1)

(2)

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96 προβλέπει ότι αν κατά τη διάρκεια της περιόδου
εφαρµογής του, ο µέσος όρος των υπολογιζοµένων δασµών
κατά την εισαγωγή αποκλίνει κατά 5 ευρώ ανά τόνο του
καθορισµένου δασµού, επέρχεται αντίστοιχη προσαρµογή.
Υπήρξε η εν λόγω απόκλιση. Πρέπει, συνεπώς, να προσαρµοστούν οι δασµοί κατά την εισαγωγή που καθορίστηκαν
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1861/2000,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1861/2000
αντικαθίστανται από τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Σεπτεµβρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Σεπτεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

181
193
161
315
221
227

της
της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
29.6.1996, σ. 125.
25.11.1998, σ. 7.
1.9.2000, σ. 14.
7.9.2000, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ασµοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92

Κωδικός ΣΟ

1001 10 00

Περιγραφή των εµπορευµάτων

∆ασµός κατά την εισαγωγή που διεξάγεται δια ξηράς, ποταµού ή
∆ασµός κατά την εισαγωγή που διεθαλάσσης και προέρχεται από λιµάνια ξάγεται αεροπορικώς ή δια θαλάσσης
της Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασπροερχόµενη από άλλα λιµάνια (2)
σας ή της Βαλτικής Θάλασσας
(σε EUR/τόνο)
(σε EUR/τόνο)

Σιτάρι σκληρό υψηλής ποιότητας

0,00

0,00

µέσης ποιότητας (1)

0,00

0,00

1001 90 91

Σιτάρι µαλακό που προορίζεται για σπορά:

1,72

0,00

1001 90 99

Σιτάρι µαλακό, εκλεκτής ποιότητας εκτός από εκείνο που προορίζεται για σπορά (3)

1,72

0,00

µέσης ποιότητας

27,16

17,16

βασικής ποιότητας

52,62

42,62

1002 00 00

Σίκαλη

49,80

39,80

1003 00 10

Κριθάρι που προορίζεται για σπορά

49,80

39,80

1003 00 90

Κριθάρι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (3)

49,80

39,80

1005 10 90

Καλαµπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

94,00

90,58

1005 90 00

Καλαµπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (3)

94,00

90,58

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για
σπορά

74,50

64,50

(1) Για το σκληρό σιτάρι που δεν πληροί τις ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές για το σκληρό σίτο µέσης ποιότητας που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96, ο εφαρµοζόµενος δασµός είναι εκείνος που καθορίζεται για το µαλακό σιτάρι χαµηλής ποιότητας.
(2) Για τα εµπορεύµατα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή µέσω της διώρυγας του Σουέζ [άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96] ο
εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί µειώσεως των δασµών κατά:
— 3 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι βρίσκεται στην Μεσόγειο θάλασσα ή,
— 2 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στην Ιρλανδία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη ∆ανία, στη Σουηδία, στη Φινλανδία ή από την πλευρά του Ατλαντικού της
Ιβηρικής χερσονήσου.
(3) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 14 ή 8 EUR ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1249/96.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στοιχεία υπολογισµού των δασµών
(περίοδος από τις 31.8.2000 έως τις 7.9.2000)
1. Μέσοι όροι της περιόδου των δύο εβδοµάδων που προηγούνται της ηµέρας του καθορισµού:
Χρηµατιστηριακές τιµές

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

µέσης
ποιότητας (*)

US barley 2

124,59

122,66

106,12

77,81

178,17 (**)

168,17 (**)

101,06 (**)

Πριµοδότηση για τον Κόλπο του Μεξικού (EUR/
τόνο)

—

10,98

2,21

7,50

—

—

—

Πριµοδότηση για τις µεγάλες λίµνες (EUR/τόνο)

24,55

—

—

—

—

—

—

Προϊόν (% πρωτεΐνες έως 12 % υγρασία)

Τιµή (EUR/τόνο)

(*) Αρνητική πριµοδότηση 10 EUR ανά τόνο [άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].
(**) Fob Μεγάλες Λίµνες.

2. Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού-Rotterdam: 20,09 EUR/τόνο. Μεγάλες Λίµνες-Rotterdam: 30,04 EUR/τόνο.
3. Επιδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96: 0,00 EUR/τόνο (HRW2)
0,00 EUR/τόνο (SRW2).

L 229/32

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

9.9.2000

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1920/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Σεπτεµβρίου 2000
για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιµών και των προσθέτων εισαγωγικών δασµών ορισµένων
προϊόντων του τοµέα της ζάχαρης
τροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1866/2000 (6).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τοµέα της ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1527/2000 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1423/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, περί καθορισµού των λεπτοµερειών εφαρµογής για την
εισαγωγή προϊόντων του τοµέα της ζάχαρης άλλων από τις µελάσσες (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 624/98 (4), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο
εδάφιο και το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί
δασµοί που εφαρµόζονται στη λευκή ζάχαρη, στην ακατέργαστη ζάχαρη και ορισµένα σιρόπια έχουν καθορισθεί τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1411/2000 της Επι-

(1)

(2)

Από την εφαρµογή των κανόνων και των λεπτοµερειών
καθορισµού που υπενθυµίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1423/95, τα στοιχεία τα οποία διαθέτει, θα πρέπει να τροποποιούν τα ισχύοντα ποσά σύµφωνα µε το παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασµοί
που εφαρµόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1423/95 καθορίζονται όπως αναγράφεται
στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Σεπτεµβρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Σεπτεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

252 της 25.9.1999, σ. 1.
175 της 14.7.2000, σ. 59.
141 της 24.6.1995, σ. 16.
85 της 20.3.1998, σ. 5.

(5) ΕΕ L 161 της 1.7.2000, σ. 22.
(6) ΕΕ L 221 της 1.9.2000, σ. 25.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στον κανονισµό της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεµβρίου 2000, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιµών και
πρόσθετων δασµών που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή της λευκής ζάχαρης, της ακατέργαστης ζάχαρης, και των
προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1702 90 99
(σε EUR)
Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτική τιµή
ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Πρόσθετος δασµός
ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

28,82
28,82
28,82
28,82
30,37
30,37
30,37
0,30

2,64
7,12
2,51
6,69
10,05
5,53
5,53
0,35

(1) Καθορισµός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 431/68 του Συµβουλίου (ΕΕ L 89
της 10.4.1968, σ. 3) όπως τροποποιήθηκε.
(2) Καθορισµός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/72 του Συµβουλίου (ΕΕ L 94
της 21.4.1972, σ. 1).
(3) Καθορισµός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.

L 229/34

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

9.9.2000

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1921/2000 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 31ης Αυγούστου 2000
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά
µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (ΕΚΤ/1998/15) και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2819/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά µε τον ενοποιηµένο ισολογισµό του τοµέα των
νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (ΕΚΤ/1998/16)
(ΕΚΤ/2000/8)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:
το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής καλούµενο «καταστατικό»), και ιδίως το άρθρο 19.1,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συµβουλίου, της 23ης
Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1), και
ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 4, και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2532/98 του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε
τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή
κυρώσεων (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συµβουλίου, της 23ης
Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (3), και ιδίως το άρθρο
5 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 παράγραφος 4,

Είναι απαραίτητη η τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/
98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 1ης ∆εκεµβρίου
1998, σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (ΕΚΤ/1998/15) (4) και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2819/98
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 1ης ∆εκεµβρίου 1998,
σχετικά µε τον ενοποιηµένο ισολογισµό του τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (ΕΚΤ/1998/16) (5), για τους
ακόλουθους λόγους:
1. προκειµένου να διευκολυνθεί η διαχείριση της ρευστότητας της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των πιστωτικών ιδρυµάτων,
οι υποχρεώσεις σε ελάχιστα αποθεµατικά πρέπει να επιβεβαιώνονται το αργότερο την πρώτη ηµέρα της περιόδου τήρησης·
2. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορεί να καταστεί αναγκαία η υποβολή, από τα πιστωτικά ιδρύµατα, αναθεωρήσεων ως προς τη
βάση των αποθεµατικών ή ως προς τα επιβεβαιωθέντα ελάχιστα
αποθεµατικά·
3. οι διαδικασίες επιβεβαίωσης ή αναγνώρισης των υποχρεώσεων
σε ελάχιστα αποθεµατικά δεν θίγουν τη µόνιµη υποχρέωση των
δηλούντων φορέων να υποβάλλουν ακριβείς στατιστικές πληροφορίες και να αναθεωρούν τις ανακριβείς στατιστικές πληροφορίες, τις οποίες ενδεχοµένως έχουν ήδη υποβάλει·
4. είναι απαραίτητος ο καθορισµός συγκεκριµένων διαδικασιών για
τις συγχωνεύσεις και διασπάσεις, στις οποίες συµµετέχουν
πιστωτικά ιδρύµατα, προκειµένου να καθίστανται σαφείς οι
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

318
318
318
356
356

της
της
της
της
της

27.11.1998,
27.11.1998,
27.11.1998,
30.12.1998,
30.12.1998,

5. οι περιλαµβανόµενοι στον παρόντα κανονισµό ορισµοί των
συγχωνεύσεων και διασπάσεων βασίζονται σε ορισµούς ήδη
υπάρχοντες στην παράγωγη κοινοτική νοµοθεσία τη σχετική µε
τις ανώνυµες εταιρείες οι εν λόγω ορισµοί προσαρµόζονται
στους σκοπούς του παρόντος κανονισµού·
6. οι εν λόγω διαδικασίες δεν θίγουν τη δυνατότητα διατήρησης
ελάχιστων αποθεµατικών µέσω ενός ενδιάµεσου φορέα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2818/98 της ΕΚΤ τροποποιείται ως εξής:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

υποχρεώσεις των εν λόγω ιδρυµάτων ως προς τα ελάχιστα
αποθεµατικά·

σ.
σ.
σ.
σ.
σ.

1.
4.
8.
1.
7.

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθενται οι ακόλουθοι ορισµοί:
«— µε τον όρο “συγχώνευση” νοείται η πράξη µε την οποία
ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα (τα “ιδρύµατα που
συγχωνεύονται”), τα οποία λύονται χωρίς να ακολουθήσει
εκκαθάριση, µεταβιβάζουν σε άλλο πιστωτικό ίδρυµα (το
“απορροφόν ίδρυµα”), ενδεχοµένως νέο πιστωτικό ίδρυµα
που συνιστούν, το σύνολο της περιουσίας τους, ενεργητικό και παθητικό,
— µε τον όρο “διάσπαση” νοείται η πράξη µε την οποία ένα
πιστωτικό ίδρυµα (το “διασπώµενο ίδρυµα”), το οποίο λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, µεταβιβάζει σε
άλλα, δύο τουλάχιστον, πιστωτικά ιδρύµατα (τα “επωφελούµενα ιδρύµατα”), ενδεχοµένως νέα πιστωτικά ιδρύµατα
που συνιστώνται, το σύνολο της περιουσίας του, ενεργητικό και παθητικό.»
2. Το άρθρο 3 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«3.
Η βάση των αποθεµατικών όσον αφορά µία συγκεκριµένη περίοδο τήρησης υπολογίζεται από το ίδρυµα µε βάση τα
στοιχεία που ανάγονται στο µήνα που προηγείται εκείνου εντός
του οποίου αρχίζει η περίοδος τήρησης. Το ίδρυµα κοινοποιεί
τη βάση των αποθεµατικών στην ενδιαφερόµενη συµµετέχουσα
ΕθνΚΤ πριν από την έναρξη της σχετικής περιόδου τήρησης,
όπως απαιτείται στο πλαίσιο της υποβολής στοιχείων για τις
νοµισµατικές και τραπεζικές στατιστικές της ΕΚΤ, το οποίο
καθορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2819/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 1ης ∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε τον ενοποιηµένο ισολογισµό του τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (ΕΚΤ/1998/16) (*).
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4.
Για τα ιδρύµατα στα οποία έχει παρασχεθεί η εξαίρεση
τον άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2819/
98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η βάση των αποθεµατικών για τις τρεις διαδοχικές περιόδους τήρησης που έπονται
εκείνης που αρχίζει µετά το τέλος ενός τριµήνου υπολογίζεται
µε βάση τα στοιχεία του τέλους του τριµήνου, τα οποία υποβάλλονται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2819/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα εν
λόγω ιδρύµατα επιβεβαιώνουν τις υποχρεώσεις τους σε ελάχιστα αποθεµατικά, δύνανται δε να αναθεωρούν τα υποβληθέντα
στοιχεία, σύµφωνα µε το άρθρο 5.
(*) ΕΕ L 356 της 30.12.1998, σ. 7.»
3. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 5
Υπολογισµός και επιβεβαίωση των υποχρεώσεων σε ελάχιστα αποθεµατικά
1.
Το ύψος των ελάχιστων αποθεµατικών που πρέπει να
διατηρεί κάθε ίδρυµα στη διάρκεια µίας συγκεκριµένης
περιόδου τήρησης υπολογίζεται µε εφαρµογή της αναλογίας
των αποθεµατικών σε κάθε σχετικό στοιχείο της βάσης των
αποθεµατικών για την περίοδο αυτή, όπως ορίζεται στο
άρθρο 4. Το ύψος των υποχρεωτικών αποθεµατικών που
προσδιορίζονται από την ενδιαφερόµενη συµµετέχουσα ΕθνΚΤ
και από το ίδρυµα, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου, αποτελεί τη βάση i) για, τον υπολογισµό των
τόκων ως προς τα απαιτούµενα υποχρεωτικά αποθεµατικά
και ii) για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης ενός ιδρύµατος
προς την υποχρέωσή του να διατηρεί το απαιτούµενο ποσό
ελάχιστων αποθεµατικών.
2.
Σε κάθε ίδρυµα παρέχεται απαλλαγή ύψους 100 000
ευρώ, η οποία εκπίπτει από το ποσό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των
άρθρων 11 και 13.
3.
Οι διαδικασίες για την επιβεβαίωση των επιµέρους
υποχρεώσεων των ιδρυµάτων σε ελάχιστα αποθεµατικά καθορίζονται από την κάθε συµµετέχουσα ΕΘνΚΤ, σύµφωνα µε
τις ακόλουθες αρχές. Η ενδιαφερόµενη συµµετέχουσα ΕθνΚΤ
ή το ίδρυµα αναλαµβάνει την πρωτοβουλία υπολογισµού των
υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών του ιδρύµατος για τη
σχετική περίοδο τήρησης, µε βάση τις στατιστικές πληροφορίες και τη βάση των αποθεµατικών που υποβάλλονται
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2819/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το
µέρος το οποίο διενεργεί τον υπολογισµό κοινοποιεί τα υπολογισθέντα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά στο άλλο
µέρος το αργότερο την 22η ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα
εντός του οποίου αρχίζει η περίοδος τήρησης ή την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα για την ΕθνΚΤ, σε περίπτωση που
η 22η ηµερολογιακή ηµέρα δεν είναι εργάσιµη ηµέρα για,
την ΕθνΚΤ. Η ενδιαφερόµενη συµµετέχουσα ΕθνΚΤ δύναται
να καθορίζει ενωρίτερη καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας για την υποβολή των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών. Τα υπολογισθέντα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά επιβεβαιώνονται το αργότερο την πρώτη ηµέρα της
περιόδου τήρησης. Η µη προβολή ενστάσεων έως το τέλος
της πρώτης ηµέρας της περιόδου τήρησης λογίζεται ως επιβεβαίωση των υποχρεώσεων του ιδρύµατος σε ελάχιστα
αποθεµατικά για τη συγκεκριµένη περίοδο τήρησης.
4.
Η ενδιαφερόµενη συµµετέχουσα ΕθνΚΤ δύναται, µετά
την επιβεβαίωση της υποχρέωσης του ιδρύµατος σε ελάχιστα
αποθεµατικά σύµφωνα µε τη δυιδικασία της παραγράφου 3
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του παρόντος άρθρου, να αποδέχεται αναθεωρήσεις του
ιδρύµατος ως προς την υποβληθείσα βάση των αποθεµατικών
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2819/
98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και ως προς
την επιβεβαιωθείσα υποχρέωση σε ελάχιστα αποθεµατικά. Το
µέρος το οποίο προβαίνει σε αναθεωρήσεις τις κοινοποιεί
στο άλλο µέρος το αργότερο την 14η ηµερολογιακή ηµέρα
του µήνα που έπεται εκείνου εντός του οποίου αρχίζει η
περίοδος τήρησης ή, στην περίπτωση που η 14η ηµερολογιακή ηµέρα δεν είναι εργάσιµη ηµέρα για την ΕθνΚΤ, την
προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα για την ΕθνΚΤ. Η ενδιαφερόµενη συµµετέχουσα ΕθνΚΤ δύναται να καθορίζει νωρίτερη
καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας για την υποβολή
των αναθεωρήσεων. Το µέρος προς το οποίο κοινοποιούνται
οι αναθεωρήσεις προβαίνει σε αναγνώριση αυτών το αργότερο την 15η ηµερολογιακή ηµέρα τον µήνα που έπεται
εκείνου εντός του οποίου αρχίζει η περίοδος τήρησης ή,
στην περίπτωση που η 15η ηµερολογιακή ηµέρα δεν είναι
εργάσιµη ηµέρα για την ΕθνΚΤ, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα
για την ΕθνΚΤ. Η µη προβολή ενστάσεων από την πλευρά
του µέρους στο οποίο γίνεται η κοινοποίηση έως και την
15η ηµερολογιακή ηµέρα ή έως και την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα για την ΕθνΚΤ, σε περίπτωση που η 15η ηµερολογιακή ηµέρα δεν είναι εργάσιµη ηµέρα για την ΕθνΚΤ, λογίζεται ως αναγνώριση της υποχρέωσης του ιδρύµατος σε ελάχιστα αποθεµατικά για τη σχετική περίοδο τήρησης. Σε
περίπτωση καταχρηστικής άσκησης, από ένα ίδρυµα, της
προβλεπόµενης στην παρούσα παράγραφο δυνατότητας
αναθεώρησης της βάσης των αποθεµατικών και της υποχρέωσης σε ελάχιστα αποθεµατικά, η δυνατότητα αποδοχής
αναθεωρήσεων για το συγκεκριµένο ίδρυµα δύναται να ανασταλεί.
5.
Οι καθοριζόµενες από µία συµµετέχουσα ΕθνΚΤ προθεσµίες κοινοποίησης, επιβεβαίωσης, αναθεώρησης ή αναγνώρισης επιµέρους πληροφοριών σχετικών µε την υποχρέωση
διατήρησης ελάχιστων αποθεµατικών δύνανται να παρεκκλίνουν από τις προθεσµίες τον παρόντος άρθρου. Για, την
εφαρµογή των διαδικασιών του παρόντος άρθρου, οι συµµετέχουσες ΕθνΚΤ δύνανται να δηµοσιεύουν χρονοδιαγράµµατα
µε τις επικείµενες κάθε φορά προθεσµίες.
6.
Σε περίπτωση παράλειψης κάποιου ιδρύµατος να υποβάλει τις σχετικές στατιστικές πληροφορίες κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2819/98
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η ενδιαφερόµενη συµµετέχουσα ΕθνΚΤ κοινοποιεί στο συγκεκριµένο πιστωτικό
ίδρυµα, για επιβεβαίωση ή αναγνώριση σύµφωνα µε τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου, το ύψος των υποχρεωτικών
αποθεµατικών του ιδρύµατος για τη σχετική περίοδο (ή τις
σχετικές περιόδους) τήρησης, υπολογιζόµενο βάσει στοιχείων,
τα οποία έχει υποβάλει το ίδρυµα στο παρελθόν, ή βάσει
οποιωνδήποτε άλλων σχετικών στοιχείων. ∆εν θίγονται το
άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συµβουλίου καθώς και η εξουσία της ΕΚΤ για επιβολή κυρώσεων σε
περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης υποβολής στατιστικών πληροφοριών στην ΕΚΤ.»
4. Το άρθρο 6 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«2.
Ένα ίδρυµα θεωρείται ότι έχει συµµορφωθεί µε την
υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων αποθεµατικών, εάν το µέσο
υπόλοιπο του τέλους της ηµέρας στους λογαριασµούς
αποθεµατικών κατά τη διάρκεια της περιόδου τήρησης δεν
είναι κατώτερο του ποσού που καθορίζεται για την εν λόγω
περίοδο σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 5.»
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5. Στο τέλος της πρώτης πρότασης του άρθρου 8 παράγραφος
1 προστίθεται η φράση: «(το αποτέλεσµα στρογγυλοποιείται
στο πλησιέστερο λεπτό)».
6. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 13
Συγχωνεύσεις και διασπάσεις
1.
Για την περίοδο τήρησης, εντός της οποίας αρχίζει να
ισχύει η συγχώνευση, τις υποχρεώσεις διατήρησης ελάχιστων
αποθεµατικών των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται αναλαµβάνει το απορροφόν ίδρυµα, το οποίο µάλιστα επωφελείται
από κάθε απαλλαγή που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 2, η οποία έχει παρασχεθεί στα ιδρύµατα που συγχωνεύονται. Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της υποχρέωσης του
απορροφώντας ιδρύµατος για διατήρηση ελάχιστων αποθεµατικών, συνυπολογίζεται το σύνολο των αποθεµατικών των
ιδρυµάτων παν συγχωνεύονται κατά την περίοδο τήρησης
εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η συγχώνευση.
2.
Από την περίοδο τήρησης που έπεται εκείνης εντός
της οποίας αρχίζει να ισχύει η συγχώνευση και µετά, στο
απορροφών ίδρυµα που αποτελεί πιστωτικό ίδρυµα παρέχεται
µία µόνο απαλλαγή του άρθρου 5 παράγραφος 2. Για την
περίοδο τήρησης που έπεται της συγχώνευσης, ως βάση για
τον υπολογισµό των υποχρεωτικών αποθεµατικών του απορροφώντας ιδρύµατος χρησιµοποιείται µία βάση αποθεµατικών,
η οποία ενσωµατώνει τις βάσεις των αποθεµατικών των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται και, κατά περίπτωση, του απορροφώντας ιδρύµατος. Οι προς ενσωµάτωση βάσεις αποθεµατικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριµένη
περίοδο τήρησης, εάν δεν πραγµατοποιούνταν η συγχώνευση.
Στο βαθµό που αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εξασφάλιση των κατάλληλων στατιστικών πληροφοριών για καθένα
από τα ιδρύµατα που συγχωνεύονται, τις υποχρεώσεις υποβολής στατιστικών στοιχείων των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται αναλαµβάνει το απορροφών ίδρυµα. Ειδικές διατάξεις,
ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των ιδρυµάτων που συµµετέχουν στη συγχώνευση, περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2819/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
3.
Για την περίοδο τήρησης, εντός της οποίας αρχίζει να
ισχύει η διάσπαση, την υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων
αποθεµατικών του διασπώµενου ιδρύµατος αναλαµβάνουν τα
επωφελούµενα ιδρύµατα που αποτελούν πιστωτικά ιδρύµατα.
Καθένα από τα επωφελούµενα ιδρύµατα που αποτελεί πιστωτικό ίδρυµα ευθύνεται κατ’ αναλογία προς το κατανεµόµενο
σε αυτό µερίδιο της βάσης των αποθεµατικών τον διασπώµενου ιδρύµατος. Τα αποθεµατικά που κατέχει το διασπώµενο
ίδρυµα κατά την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει
να ισχύει η διάσπαση κατανέµονται µεταξύ των επωφελούµενων ιδρυµάτων που αποτελούν πιστωτικά ιδρύµατα, βάσει
της ίδιας αναλογίας. Για την περίοδο τήρησης, εντός της
οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση, η απαλλαγή του άρθρου 5 παράγραφος 2 παρέχεται σε καθένα από τα επωφελούµενα ιδρύµατα που αποτελεί πιστωτικό ίδρυµα.
4.
Από την περίοδο τήρησης που έπεται εκείνης, εντός
της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση, και έως ότου τα
επωφελούµενα ιδρύµατα που αποτελούν πιστωτικά ιδρύµατα
υποβάλουν τις αντίστοιχες βάσεις των αποθεµατικών τους
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2819/
98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κάθε επωφελούµενο
ίδρυµα που αποτελεί πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει, ενδεχο-
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µένως εκτός από τη δική του υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων αποθεµατικών, και την υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων αποθεµατικών, ως βάση υπολογισµού των οποίων
χρησιµοποιείται το κατανεµόµενο σε αυτό µερίδιο της βάσης
των αποθεµατικών του διασπώµενου ιδρύµατος. Από την
περίοδο τήρησης που έπεται εκείνης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση και µετά, σε κάθε επωφελούµενο
ίδρυµα που αποτελεί πιστωτικό ίδρυµα παρέχεται µία απαλλαγή του άρθρου 5 παράγραφος 2.»
Άρθρο 2
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2819/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας τροποποιείται ως εξής:
1. Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«6.
Σε περίπτωση συγχώνεύσης ή διάσπασης, ο συµµετέχων
δηλών φορέας ενηµερώνει την ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ, αφού
δηµοσιοποιηθεί η πρόθεση να επιχειρηθεί µία πράξη αυτού
του είδους και µάλιστα σε εύλογο χρόνο πριν την έναρξη
ισχύος της συγχώνευσης ή διάσπασης, σχετικά µε τις διαδικασίες που προβλέπονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
υποβολής στατιστικών στοιχείων που καθορίζονται στον
παρόντα κανονισµό.»
2. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 5
Χρησιµοποίηση των υποβαλλόµενων στατιστικών πληροφοριών δυνάµει τον κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
1.
Οι στατιστικές πληροφορίες που υποβάλλονται από τα
πιστωτικά ιδρύµατα σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό
χρησιµοποιούνται από κάθε πιστωτικό ίδρυµα για τον υπολογισµό της βάσης των αποθεµατικών του, σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2818/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, της 1ης ∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (ECB/1998/
15) (*). Συγκεκριµένα, κάθε πιστωτικό ίδρυµα χρησιµοποιεί
αυτές τις πληροφορίες προκειµένου να επαληθεύσει την
εκπλήρωση της υποχρέωσής του για διατήρηση ελάχιστων
αποθεµατικών κατά την περίοδο τήρησης.
2.
Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται
στους δηλούντες φορείς δυνάµει του άρθρου 4 και του
παραρτήµατος IV του παρόντος κανονισµού, τα πιστωτικά
ιδρύµατα που υπόκεινται στην υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων αποθεµατικών δύνανται να υποβάλλουν αναθεωρήσεις
ως προς την βάση των αποθεµατικών και ως προς τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά, σύµφωνα µε τις διαδικασίες
του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
3.
Οι µεταβατικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για
την εφαρµογή του συστήµατος των ελάχιστων αποθεµατικών
στο πλαίσιο του ΕΣΚΤ παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ του
παρόντος κανονισµού. Οι ειδικές διατάξεις του παρόντος
παραρτήµατος υπερισχύουν των διατάξεων του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2818/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
(*) ΕΕ L 356 της 30.12.1998, σ. 1.»
3. Το παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από το παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού.
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Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο παρών
κανονισµός αρχίζει να ισχύει για την περίοδο τήρησης που αρχίζει στη διάρκεια του µήνα που έπεται της
δηµοσίευσης του παρόντος κανονισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Φρανκφούρτη επί Μάιν, 31 Αυγούστου 2000.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος
Willem F. DUISENBERG
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΜΕΡΟΣ 1
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
I. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που υπόκεινται σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών
1. Για το σωστό υπολογισµό της βάσης των αποθεµατικών, επί της οποίας εφαρµόζεται µία θετική αναλογία αποθεµατικών,
απαιτείται λεπτοµερής µηνιαία ανάλυση των καταθέσεων προθεσµίας διάρκειας άνω των δύο ετών, των καταθέσεων υπό
προειδοποίηση διάρκειας άνω των δύο ετών και των υποχρεώσεων σε συµφωνίες µε όρο επαναγοράς των πιστωτικών
ιδρυµάτων έναντι των τοµέων των “ΝΧΙ” (“εγχωρίων” και “άλλων κρατών µελών που συµµετέχουν στη Νοµισµατική Ένωση”),
των “ΠΙ που υπόκεινται στην υποχρέωση ελάχιστων αποθεµατικών, της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ” και της “κεντρικής κυβέρνησης”,
καθώς και έναντι του “υπόλοιπου κόσµου”. Τα πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν επίσης να υποβάλλουν πληροφορίες για θέσεις
έναντι “άλλων ΝΧΙ εκτός από ΠΙ που υπόκεινται στην υποχρέωση ελάχιστων αποθεµατικών, την ΕΚΤ και τις ΕθνΚΤ”, παρά
έναντι “ΝΧΙ” και “ΠΙ που υπόκεινται στην υποχρέωση ελάχιστων αποθεµατικών, της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ”, υπό τον όρο ότι
αυτό δεν συνεπάγεται απώλεια στοιχείων και δεν επηρεάζει θέσεις που εµφανίζονται µε έντονα τυπογραφικά στοιχεία.
Επιπλέον, ανάλογα µε τα εθνικά συστήµατα συλλογής των πληροφοριών και µε την επιφύλαξη της πλήρους συµµόρφωσης µε
τους ορισµούς και τις αρχές κατάταξης του ισολογισµού ΝΧΙ, όπως καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό, τα πιστωτικά
ιδρύµατα που υπόκεινται στην υποχρέωση ελάχιστων αποθεµατικών µπορούν, εναλλακτικά, να παρέχουν τις πληροφορίες που
είναι απαραίτητες για τον υπολογισµό της βάσης των αποθεµατικών, εκτός από εκείνες πού αφορούν διαπραγµατεύσιµα
µέσα, σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι πίνακας 1 υποσηµείωση 7, υπό τον όρο ότι δεν επηρεάζονται θέσεις που εµφανίζονται µε
έντονα τυπογραφικά στοιχεία.
II. Καθεστώς όσον αφορά την υποχρέωση υποβολής πληροφοριών για τα µικρά πιστωτικά ιδρύµατα
2. Για τους σκοπούς του συστήµατος των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), τα µικρά πιστωτικά ιδρύµατα υποβάλλουν ένα ελάχιστο τριµηνιαίων πληροφοριών, απαραίτητων
για τον υπολογισµό της βάσης των αποθεµατικών, σύµφωνα µε τον πίνακα 1Α. Τα µικρά πιστωτικά ιδρύµατα διασφαλίζουν
την πλήρη συµβατότητα της διαδικασίας υποβολής πληροφοριών, σύµφωνα µε τον πίνακα 1Α, µε τους ορισµούς και τις
αρχές κατάταξης του πίνακα 1. Τα στοιχεία για τη βάση των αποθεµατικών των µικρών ιδρυµάτων για τρεις (µηνιαίες)
περιόδους τήρησης βασίζονται στα στοιχεία του τέλους του τριµήνου που συλλέγονται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες
(ΕθνΚΤ) µέσα σε προθεσµία 28 εργάσιµων ηµερών από το τέλος του τριµήνου στο οποίο ανάγονται.
III. Υποβολή οµαδοποιηµένων πληροφοριών σε ενοποιηµένη βάση από πιστωτικά ιδρύµατα που υπόκεινται στην
υποχρέωση ελάχιστων αποθεµατικών του ΕΣΚΤ
3. Μετά από σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), τα πιστωτικά ιδρύµατα που υπόκεινται στην
υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων αποθεµατικών δύνανται να υποβάλλουν στατιστικές πληροφορίες µε ενοποιηµένο τρόπο,
ως όµιλος πιστωτικών ιδρυµάτων που υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση στο πλαίσιο της αυτής εθνικής επικράτειας, υπό την
προϋπόθεση ότι όλα τα ενδιαφερόµενα ιδρύµατα έχουν αποποιηθεί το πλεονέκτηµα τυχόν εφάπαξ απαλλαγής από τη σχετική
υποχρέωση. Ωστόσο, το πλεονέκτηµα της εφάπαξ απαλλαγής εξακολουθεί να ισχύει για τον όµιλο ως σύνολο. Όλα τα
ενδιαφερόµενα ιδρύµατα περιλαµβάνονται ξεχωριστά στην κατάσταση των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (ΝΧΙ)
της ΕΚΤ.
4. Εάν ο όµιλος ως σύνολο ανήκει στην κατηγορία των µικρών ιδρυµάτων, απαιτείται µόνο η συµµόρφωση µε την απλοποιηµένη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών που ισχύει για τα µικρά ιδρύµατα. Σε αντίθετη περίπτωση, εφαρµόζεται το πλήρες
σύστηµα υποβολής πληροφοριών.
IV. Η στήλη “εκ των οποίων ΠΙ που υπόκεινται στην υποχρέωση ελάχιστων αποθεµατικών, ΕΚΤ και ΕθνΚΤ”
5. Η στήλη “εκ των οποίων ΠΙ που υπόκεινται στην υποχρέωση ελάχιστων αποθεµατικών, ΕΚΤ και ΕθνΚΤ” δεν περιλαµβάνει τις
υποχρεώσεις των δηλούντων ιδρυµάτων έναντι ιδρυµάτων που απαλλάσσονται από το σύστηµα των υποχρεωτικών ελάχιστων
αποθεµατικών στο πλαίσιο τον ΕΣΚΤ, ήτοι ιδρυµάτων που απαλλάσσονται για λόγους διαφορετικούς από την εφαρµογή επ’
αυτών µέτρων αναδιοργάνωσης.
6. Η κατάσταση των απαλλασσόµενων ιδρυµάτων περιλαµβάνει µόνο τα ιδρύµατα που απαλλάσσονται για λόγους διαφορετικούς από την εφαρµογή επ’ αυτών µέτρων αναδιοργάνωσης. Τα ιδρύµατα που απαλλάσσονται προσωρινά από την υποχρέωση
διατήρησης ελάχιστων αποθεµατικών λόγω του ότι υποβάλλονται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης, θεωρούνται ιδρύµατα που
υπόκεινται στην υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων αποθεµατικών και, για το λόγο αυτό, οι υποχρεώσεις έναντι αυτών
καλύπτονται από τη στήλη “εκ των οποίων ΠΙ που υπόκεινται στην υποχρέωση ελάχιστων αποθεµατικών, ΕΚΤ και ΕθνΚΤ”.
Στη στήλη αυτή εµπίπτουν επίσης οι υποχρεώσεις έναντι ιδρυµάτων, τα οποία στην πραγµατικότητα δεν υποχρεούνται να
διατηρούν ελάχιστα αποθεµατικά στο πλαίσιο του ΕΣΚΤ λόγω της εφαρµογής της εφάπαξ απαλλαγής.
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ΜΕΡΟΣ 2
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

7. Η υποβολή στοιχείων για καταθέσεις υπό προειδοποίηση διάρκειας άνω των δύο ετών είναι προαιρετική, µέχρι νεότερων
οδηγιών. Οι δηλούντες φορείς έχουν τη δυνατότητα υποβολής των σχετικών στοιχείων προαιρετικά, ήτοι τους επιτρέπεται να
αναφέρουν είτε πραγµατικά στοιχεία (συµπεριλαµβανοµένων µηδενικών θέσεων) είτε “µη υπάρχοντα στοιχεία” (µε τη χρήση
του κατάλληλου συµβόλου). Εάν αποφασίσουν να υποβάλλουν πραγµατικά στοιχεία, δεν θα έχουν πλέον το δικαίωµα να
αναφέρουν “µη υπάρχοντα στοιχεία”.
ΜΕΡΟΣ 3
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ
8. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, οι όροι “συγχώνευση”, “ιδρύµατα που συγχωνεύονται” και “απορροφών
ίδρυµα” έχουν την ίδια έννοια µε την καθοριζόµενη στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2818/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, της 1ης ∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (ΕΚΤ/1998/15).
9. Για την περίοδο τήρησης, εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει µία συγχώνευση, ο υπολογισµός των υποχρεωτικών ελάχιστων
αποθεµατικών του απορροφώντος ιδρύµατος και η εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το
άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
10. Για τις επόµενες περιόδους τήρησης, ως βάση για τον υπολογισµό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών του
απορροφώντος ιδρύµατος λαµβάνεται µία βάση αποθεµατικών καθώς και στατιστικές πληροφορίες που υποβάλλονται
σύµφωνα µε τους κανόνες που καθορίζονται στο προσάρτηµα του παραρτήµατος ΙΙ, κατά περίπτωση. Σε αντίθετη περίπτωση,
εφαρµόζονται οι συνήθεις κανόνες υποβολής στατιστικών πληροφοριών και υπολογισµού των υποχρεωτικών ελάχιστων
αποθεµατικών, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
11. Προσωρινή παρέκκλιση από τις συνήθεις διαδικασίες υποβολής πληροφοριών για το απορροφών ίδρυµα
Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που καθορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους, η ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ δύναται να
εξουσιοδοτεί το απορροφών ίδρυµα να προβαίνει στην εκπλήρωση της υποχρέωσής του για υποβολή στατιστικών πληροφοριών µέσω προσωρινών διαδικασιών, όπως για παράδειγµα µέσω της υποβολής ξεχωριστών εντύπων για καθένα από τα
ιδρύµατα που συγχωνεύονται, στη διάρκεια περισσοτέρων περιόδων µετά την έναρξη ισχύος της συγχώνευσης. Η παρέκκλιση
αυτή από τις συνήθεις διαδικασίες υποβολής πληροφοριών πρέπει να περιορίζεται χρονικά στο ελάχιστο και δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τους έξι µήνες από την έναρξη ισχύος της συγχώνευσης. Η εν λόγω παρέκκλιση δεν θίγει την υποχρέωση του
απορροφώντας ιδρύµατος να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του για την υποβολή πληροφοριών σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2819/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και, κατά περίπτωση, την υποχρέωσή του να αναλαµβάνει τις
υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται, σύµφωνα µε το παρόν παράρτηµα ΙΙ.
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Πίνακας 1Α
Στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται από τα µικρά ΠΙ σε τρίµηνη βάση προς εκπλήρωση της υποχρέωσης ελάχιστων
αποθεµατικών
Βάση των αποθεµατικών που υπολογίζεται ως το άθροισµα των
εξής στηλών του πίνακα 1:
(a) – (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h) + (i) + (j) + (k)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
(σε ευρώ και σε νοµίσµατα που δεν ανήκουν στην ΝΕ)
9 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
9.1 + 9.1x
9.2 + 9.1x
9.3 + 9.1x
9.4 + 9.1x
από τις οποίες:
9.2e + 9.2x µε προθεσµία λήξης
άνω των δύο ετών
από τις οποίες:
9.3e + 9.3x υπό προειδοποίηση
άνω των δύο ετών

Προαιρετική υποβολή στοιχείων

από τις οποίες:
9.4e + 9.4x συµφωνίες µε όρο επαναφοράς

Εκκρεµή στοιχεία, στήλη (1) του πίνακα 1

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΜΕΣΑ
(σε ευρώ και σε νοµίσµατα που δεν ανήκουν στην ΝΕ)
11 ΕΚ∆ΟΘΕΝΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
11e + 11x µε προθεσµία λήξης
έως δύο έτη
11 ΕΚ∆ΟΘΕΝΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
11e + 11x µε προθεσµία λήξης
άνω των δύο ετών
12 ΤΙΤΛΟΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
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Προσάρτηµα
Ειδικοί κανόνες για τον υπολογισµό των υποχρεώσεων σε ελάχιστα αποθεµατικά των πιστωτικών ιδρυµάτων που
συµµετέχουν σε συγχώνευση (1)
Περίπτωση

Τύπος συγχώνευσης

Υποχρεώσεις προς ανάλυση

1

Η συγχώνευση, στην οποία ένα ίδρυµα υποκείµενο σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών (απορροφών ίδρυµα) απορροφά
ένα ή περισσότερα ιδρύµατα υποκείµενα σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών (ιδρύµατα που συγχωνεύονται), αρχίζει να
ισχύει µετά τη λήξη της προθεσµίας που ορίζει η ενδιαφερόµενη
ΕθνΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού, για την
υποβολή µηνιαίων στατιστικών πληροφοριών αναγόµενων στον
προηγούµενο µήνα.

Για την περίοδο τήρησης που έπεται της συγχώνευσης, ως βάση για
τον υπολογισµό των υποχρεωτικών αποθεµατικών του απορροφώντας
ιδρύµατος χρησιµοποιείται µία βάση αποθεµατικών, η οποία ενσωµατώνει τις βάσεις των αποθεµατικών του απορροφώντας ιδρύµατος
και των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται. Οι προς ενσωµάτωση βάσεις
των αποθεµατικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριµένη
περίοδο τήρησης, εάν δεν πραγµατοποιούνταν η συγχώνευση. Μόνο
µία εφάπαξ απαλλαγή χορηγείται.

2

Η συγχώνευση, στην οποία ένα ίδρυµα υποκείµενο σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών (απορροφών ίδρυµα) απορροφά
ένα ή περισσότερα µικρά ιδρύµατα και, ενδεχοµένως, ένα ή περισσότερα ιδρύµατα υποκείµενα σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών (ιδρύµατα που συγχωνεύονται), αρχίζει να ισχύει µετά τη
λήξη της προθεσµίας παν ορίζει η ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ, σύµφωνα
µε το άρθρο 4 τον παρόντος κανονισµού, για την υποβολή στατιστικών πληροφοριών αναγόµενων στο προηγούµενο τρίµηνο.

Για την περίοδο τήρησης που έπεται της συγχώνευσης, ως βάση για
τον υπολογισµό των υποχρεωτικών αποθεµατικών του απορροφώντας
ιδρύµατος χρησιµοποιείται µία βάση αποθεµατικών, η οποία ενσωµατώνει τις βάσεις των αποθεµατικών του απορροφώντας ιδρύµατος
και των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται. Οι προς ενσωµάτωση βάσεις
των αποθεµατικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριµένη
περίοδο τήρησης, εάν δεν πραγµατοποιούνταν η συγχώνευση. Μόνο
µία εφάπαξ απαλλαγή χορηγείται.

3

Η συγχώνευση, στην οποία ένα ίδρυµα υποκείµενο σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών (απορροφών ίδρυµα) απορροφά
ένα ή περισσότερα ιδρύµατα υποκείµενα σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών (ιδρύµατα που συγχωνεύονται), αρχίζει να
ισχύει στη διάρκεια της περιόδου που εκτείνεται από το τέλος ενός
µήνα έως την καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας που ορίζει η
ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος
κανονισµού, για την υποβολή µηνιαίων στατιστικών πληροφοριών
αναγόµενων στον προηγούµενο µήνα.

Για την περίοδο τήρησης που έπεται της συγχώνευσης, ως βάση για
τον υπολογισµό των υποχρεωτικών αποθεµατικών του απορροφώντας
ιδρύµατος χρησιµοποιείται µία βάση αποθεµατικών, η οποία ενσωµατώνει τις βάσεις των αποθεµατικών του απορροφώντας ιδρύµατος
και των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται. Οι προς ενσωµάτωση βάσεις
των αποθεµατικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριµένη
περίοδο τήρησης, εάν δεν πραγµατοποιούνταν η συγχώνευση. Μόνο
µία εφάπαξ απαλλαγή χορηγείται. Εκτός από τις δικές του υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων, το απορροφών ίδρυµα αναλαµβάνει και τις
υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται,
για στατιστικές πληροφορίες αναγόµενες στον µήνα που προηγείται
της συγχώνευσης.

4

Η συγχώνευση, στην οποία ένα ίδρυµα υποκείµενο σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών (απορροφών ίδρυµα) απορροφά
ένα ή περισσότερα µικρά ιδρύµατα και, ενδεχοµένως, ένα ή περισσότερα ιδρύµατα υποκείµενα σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών (ιδρύµατα παν συγχωνεύονται), αρχίζει να ισχύει στη διάρκεια της περιόδου παν εκτείνεται από το τέλος ενός τριµήνου έως
την καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας που ορίζει η ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού,
για την υποβολή στατιστικών πληροφοριών αναγόµενων στο προηγούµενο τρίµηνο.

Για την περίοδο τήρησης που έπεται της συγχώνευσης, ως βάση για
τον υπολογισµό των υποχρεωτικών αποθεµατικών του απορροφώντας
ιδρύµατος χρησιµοποιείται µία βάση αποθεµατικών, η οποία ενσωµατώνει τις βάσεις των αποθεµατικών του απορροφώντας ιδρύµατος
και των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται. Οι προς ενσωµάτωση βάσεις
των αποθεµατικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριµένη
περίοδο τήρησης, εάν δεν πραγµατοποιούνταν η συγχώνευση. Μόνο
µία εφάπαξ απαλλαγή χορηγείται. Εκτός από τις δικές του υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων, το απορροφών ίδρυµα αναλαµβάνει και τις
υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται,
για στατιστικές πληροφορίες αναγόµενες στο µήνα ή το τρίµηνο που
προηγείται της συγχώνευσης, ανάλογα µε το ίδρυµα.

5

Η συγχώνευση, στην οποία ένα µικρό ίδρυµα (απορροφών ίδρυµα)
απορροφά ένα ή περισσότερα ιδρύµατα υποκείµενα σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών και, ενδεχοµένως, ένα ή περισσότερα µικρά ιδρύµατα (ιδρύµατα που συγχωνεύονται), αρχίζει να
ισχύει µετά τη λήξη της προθεσµίας που ορίζει η ενδιαφερόµενη
ΕθνΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 τον παρόντος κανονισµού, για την
υποβολή στατιστικών πληροφοριών αναγόµενων στον προηγούµενο
µήνα.

Εφαρµόζεται η διαδικασία της περίπτωσης 1.

6

Η συγχώνευση, στην οποία ένα µικρό ίδρυµα (απορροφών ίδρυµα)
απορροφά ένα ή περισσότερα µικρά ιδρύµατα (ιδρύµατα που
συγχωνεύονται), αρχίζει να ισχύει µετά τη λήξη της προθεσµίας που
ορίζει η ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού, για την υποβολή στατιστικών πληροφοριών αναγόµενων στο προηγούµενο τρίµηνο.

Από την περίοδο τήρησης που έπεται της συγχώνευσης και έως την
υποβολή, για πρώτη φορά µετά τη συγχώνευση, τριµηνιαίων στοιχείων από το απορροφών ίδρυµα, σύµφωνα µε τις µειωµένες υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών που επιβάλλονται σε µικρά ιδρύµατα
υποκείµενα σε υποχρέωση υποβολής πληροφοριών, όπως ορίζεται στο
παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού, ως βάση για τον υπολογισµό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών του απορροφώντας
ιδρύµατος χρησιµοποιείται µία βάση αποθεµατικών η οποία ενσωµατώνει τις βάσεις των αποθεµατικών του απορροφώντας ιδρύµατος
και των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται. Οι προς ενσωµάτωση βάσεις
των αποθεµατικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριµένη
περίοδο τήρησης, εάν δεν πραγµατοποιούνταν η συγχώνευση. Μόνο
µία εφάπαξ απαλλαγή χορηγείται.
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Περίπτωση

Τύπος συγχώνευσης

Υποχρεώσεις προς ανάλυση

7

Η συγχώνευση, στην οποία ένα µικρό ίδρυµα (απορροφών ίδρυµα)
απορροφά ένα ή περισσότερα µικρά ιδρύµατα (ιδρύµατα που
συγχωνεύονται), αρχίζει να ισχύει µετά τη λήξη της προθεσµίας που
ορίζει η ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού, για την υποβολή στατιστικών πληροφοριών αναγόµενων στο προηγούµενο τρίµηνο συνεπεία της συγχώνευσης, το
µικρό ίδρυµα υπόκειται πλέον σε πλήρη υποχρέωση υποβολής
πληροφοριών.

Εφαρµόζεται η διαδικασία της περίπτωσης 2.

8

Η συγχώνευση, στην οποία ένα µικρό ίδρυµα (απορροφών ίδρυµα)
απορροφά ένα ή περισσότερα µικρά ιδρύµατα (ιδρύµατα που
συγχωνεύονται), αρχίζει να ισχύει στη διάρκεια της περιόδου που
εκτείνεται από το τέλος ενός τριµήνου έως την καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας που ορίζει η ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ,
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού, για την υποβολή στατιστικών πληροφοριών αναγόµενων στο προηγούµενο
τρίµηνο.

Από την περίοδο τήρησης που έπεται της συγχώνευσης και έως την
υποβολή, για πρώτη φορά µετά τη συγχώνευση, τριµηνιαίων στοιχείων από το απορροφών ίδρυµα, σύµφωνα µε τις µειωµένες υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών που επιβάλλονται σε µικρά ιδρύµατα
υποκείµενα σε υποχρέωση υποβολής πληροφοριών, όπως ορίζεται στο
παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού, ως βάση για τον υπολογισµό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών του απορροφώντας
ιδρύµατος χρησιµοποιείται µία βάση αποθεµατικών, η οποία ενσωµατώνει τις βάσεις των αποθεµατικών του απορροφώντας ιδρύµατος
και των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται. Οι προς ενσωµάτωση βάσεις
των αποθεµατικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριµνη
περίοδο τήρησης, εάν δεν πραγµατοποιούνταν η συγχώνευση. Μόνο
µία εφάπαξ απαλλαγή χορηγείται. Εκτός από τις δικές του υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων, το απορροφών ίδρυµα αναλαµβάνει και τις
υποχρεώσεις υποβολής σεοιχείων των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται,
για στατιστικές πληροφορίες αναγόµενες στο τρίµηνο που προηγείται
της συγχώνευσης.

9

Η συγχώνευση, στην οποία ένα µικρό ίδρυµα (απορροφών ίδρύµα)
απορροφά ένα ή περισσότερα ιδρύµατα υποκείµενα σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών και, ενδεχοµένως, ένα ή περισσότερα µικρά ιδρύµατα (ιδρύµατα που συγχωνεύονται), αρχίζει να
ισχύει στη διάρκεια της περιόδου που εκτείνεται από το τέλος ενός
µήνα έως την καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας που ορίζει η
ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος
κανονισµού, για την υποβολή µηνιαίων στατιστικών πληροφοριών
αναγόµενων στον προηγούµενο µήνα.

Εφαρµόζεται η διαδικασία της περίπτωσης 3.
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Η συγχώνευση, στην οποία ένα µικρό ίδρυµα (απορροφών ίδρυµα)
απορροφά ένα ή περισσότερα µικρά ιδρύµατα (ιδρύµατα που
συγχωνεύονται), αρχίζει να ισχύει στη διάρκεια της περιόδου που
εκτείνεται από το τέλος ενός τριµήνου έως την καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας που ορίζει η ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ,
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού, για την υποβολή στατιστικών πληροφοριών αναγόµενων στο προηγούµενο
τρίµηνο συνεπεία της συγχώνευσης, το µικρό ίδρυµα υπόκειται
πλέον σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών.

Εφαρµόζεται η διαδικασία της περίπτωσης 4.
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Η συγχώνευση, στην οποία ένα ίδρυµα υποκείµενο σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών (απορροφών ίδρυµα) δηµιουργείται
από περισσότερα ιδρύµατα υποκείµενα σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών (ιδρύµατα που συγχωνεύονται), αρχίζει να
ισχύει στη διάρκεια της περιόδου που εκτείνεται από το τέλος ενός
µήνα έως την καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας που ορίζει η
ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος
κανονισµού, για την υποβολή µηνιαίων στατιστικών πληροφοριών
αναγόµενων στον προηγούµενο µήνα.

Για την περίοδο τήρησης που έπεται της συγχώνευσης, ως βάση για
τον υπολογισµό των υποχρεωτικών αποθεµατικών του απορροφώντας
ιδρύµατος λαµβάνεται µία βάση αποθεµατικών, η οποία ενσωµατώνει
τις βάσεις των αποθεµατικών των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται. Οι
προς ενσωµάτωση βάσεις των αποθεµατικών είναι εκείνες που θα
ίσχυαν για τη συγκεκριµένη περίοδο τήρησης, εάν δεν πραγµατοποιούνταν η συγχώνευση. Μόνο µία εφάπαξ απαλλαγή χορηγείται. Το
απορροφών ίδρυµα αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων
των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται, για στατιστικές. πληροφορίες
αναγόµενες στο µήνα που προηγείται της συγχώνευσης.
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Η συγχώνευση, στην οποία ένα ίδρυµα υποκείµενο σε πλήρη υποχρέωση υποβολής πληροφοριών (απορροφών ίδρυµα) δηµιουργείται
από ένα ή περισσότερα µικρά ιδρύµατα και, ενδεχοµένως, από ένα ή
περισσότερα ιδρύµατα υποκείµενα σε πλήρη υποχρέωση υποβολής
πληροφοριών (ιδρύµατα που συγχωνεύονται), αρχίζει να ισχύει στη
διάρκεια της περιόδου παν εκτείνεται από το τέλος ενός τριµήνού
έως την καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας που ορίζει η
ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος
κανονισµού, για την υποβολή στατιστικών πληροφοριών αναγόµενων στο προηγούµενο τρίµηνο.

Για την περίοδο τήρησης που έπεται της συγχώνευσης, ως βάση για
τον υπολογισµό των υποχρεωτικών αποθεµατικών του απορροφώντας
ιδρύµατος χρησιµοποιείται µία βάση αποθεµατικών, η οποία ενσωµατώνει τις βάσεις των αποθεµατικών των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται. Οι προς ενσωµάτωση βάσεις των αποθεµαπκών είναι εκείνες που
θα ίσχυαν για τη συγκεκριµένη περίοδο τήρησης, εάν δεν πραγµατοποιούνταν η συγχώνευση. Μόνο µία εφάπαξ απαλλαγή χορηγείται. Το
απορροφών ίδρυµα αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων
των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται, για πληροφορίες αναγόµενες στο
µήνα ή το τρίµηνο που προηγείται της συγχώνευσης, ανάλογα µε το
ίδρυµα.

9.9.2000
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Τύπος συγχώνευσης
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Η συγχώνευση, στην οποία ένα µικρό ίδρυµα (απορροφών ίδρυµα)
δηµιουργείται από ένα ή περισσότερα µικρά ιδρύµατα (ιδρύµατα
που συγχωνεύονται), αρχίζει να ισχύει στη διάρκεια της περιόδου
που εκτείνεται από το τέλος ενός τριµήνου έως την καταληκτική
ηµεροµηνία της προθεσµίας που ορίζει η ενδιαφερόµενη ΕθνΚΤ,
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού, για την υποβολή στατιστικών πληροφοριών αναγόµενων στο προηγούµενο
τρίµηνο.
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Υποχρεώσεις προς ανάλυση

Από την περίοδο τήρησης που έπεται της συγχώνευσης και έως την
υποβολή, για πρώτη φορά µετά τη συγχώνευση, τριµηνιαίων στοιχείων από το απορροφών ίδρυµα, σύµφωνα µε τις µειωµένες υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών που επιβάλλονται σε µικρά ιδρύµατα
υποκείµενα σε υποχρέωση υποβολής πληροφοριών, όπως ορίζεται στο
παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού, ως βάση για τον υπολογισµό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών του απορροφώντας
ιδρύµατος χρησιµοποιείται µία βάση αποθεµατικών, η οποία ενσωµατώνει τις βάσεις των αποθεµατικών των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται. Οι προς ενσωµάτωση βάσεις των αποθεµατικών είναι εκείνες που
θα ίσχυαν για τη συγκεκριµένη περίοδο τήρησης, εάν δεν πραγµατοποιούνταν η συγχώνευση. Μόνο µία εφάπαξ απαλλαγή χορηγείται. Το
απορροφών ίδρυµα αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων
των ιδρυµάτων που συγχωνεύονται, για πληροφορίες αναγόµενες στο
τρίµηνο που προηγείται της συγχώνευσης.

(1) Στον πίνακα παρουσιάζονται λεπτοµερώς κάποιες πιό περίπλοκες διαδικασίες, οι οποίες εφαρµόζονται σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Όσον αφορά περιπτώσεις που δεν περιλαµβάνονται στον πίνακα, τυγχάνουν εφαρµογής οι συνήθεις κανόνες υποβολής στατιστικών πληροφοριών και υπολογισµού των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών, όπως καθορίζονται
στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98.»
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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Μαρτίου 2000
σχετικά µε τις ενισχύσεις που χορήγησε η Γερµανία στην Elpro AG και στις διάδοχες εταιρείες της
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 808]
(Το κείµενο στη γερµανική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2000/537/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 88 παράγραφος 2 εδάφιο 1,
τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος Ι στοιχείο α),
Αφού κάλεσε τα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα
άρθρα (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

I. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

Με επιστολή της στις 15 Οκτωβρίου 1996, η οποία παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε την ίδια ηµεροµηνία, η Γερµανία κοινοποίησε στην Επιτροπή τη χορήγηση ενισχύσεων στην Elpro AG/Berlin (Elpro). Στις 3
∆εκεµβρίου 1996 η Γερµανία ενηµέρωσε την Επιτροπή ότι, επειδή επρόκειτο να χορηγηθεί πρόσθετη
ενίσχυση, θα έπρεπε να τροποποιηθεί η κοινοποίηση, παρά το γεγονός ότι δεν την απέσυρε τυπικά. Κατά τη
σύσκεψη που έγινε στις 30 Ιουνίου 1997 στο Βερολίνο οι γερµανικές αρχές διέθεσαν στην Επιτροπή
πρόσθετες πληροφορίες.

(2)

Με επιστολή της στις 9 Οκτωβρίου 1997 η Επιτροπή ενηµέρωσε τη Γερµανία σχετικά µε την απόφασή της
να κινήσει τη διαδικασία η οποία προβλέπεται από το άρθρο 82 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ σχετικά
µε τις εν λόγω ενισχύσεις και ζήτησε από αυτή να της διαθέσει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η απόφαση
της Επιτροπής σχετικά µε την κίνηση της διαδικασίας δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2).

(1) ΕΕ C 99 της 1.4.1998, σ. 9, και ΕΕ C 84 της 26.3.1999, σ. 9.
(2) Βλέπε υποσηµείωση 1.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Με επιστολή της στις 3 Φεβρουαρίου 1999 η Επιτροπή ενηµέρωσε τη Γερµανία ότι απεφάσισε να επεκτείνει
τη διαδικασία που κινήθηκε το Σεπτέµβριο του 1997, ώστε να καλύψει τις πρόσθετες ενισχύσεις που
χορηγήθηκαν σχετικά µε την πώληση µιας θυγατρικής της Elpro. Και αυτή η απόφαση δηµοσιεύθηκε στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3).
Και µε τις δυο ανακοινώσεις της, η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά µε τα µέτρα ενίσχυσης.

(4)

Τα ενδιαφερόµενα µέρη δεν υπέβαλαν παρατηρήσεις στην Επιτροπή.

II. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
(5)

Όταν κινήθηκε η διαδικασία, οι πληροφορίες που διέθετε η Επιτροπή ήταν κατακερµατισµένες· για το λόγο
αυτό ζητήθηκε από τη Γερµανία να υποβάλει πλήρεις πληροφορίες, Η ακόλουθη περιγραφή των µέτρων
ενίσχυσης λαµβάνει υπόψη τις πρόσθετες και επικαιροποιηµένες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα
αναδιάρθρωσης που διέθεσε η Γερµανία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

(6)

Η Elpro, η διάδοχος της VEB Elektroprojekt und Anlagenbau Berlin, ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1992
κατόπιν ενός ανοικτού και χωρίς όρους διαγωνισµού. Η επιχείρηση πουλήθηκε χωρίς τα ακίνητά της αντί
του ποσού των 12 εκατ. DEM σε µια κοινοπραξία ιδιωτών που υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά. Η
ακίνητη περιουσία της Elpro πουλήθηκε ξεχωριστά αντί του ποσού των 261,9 εκατ. DEM στην Treuhandanstalt (ΤΗΑ) και τα έσοδα από την πώληση χρησιµοποιήθηκαν για την εξόφληση παλιών χρεών της
Elpro σε τράπεζες και στην Treuhandanstalt (ΤΗΑ). Η Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS, ο διάδοχος οργανισµός της ΤΗΑ) υπέβαλε αντίγραφα των ανεξάρτητων αξιολογήσεων της
περιουσίας που έγιναν τότε, προκειµένου να αποδειχθεί ότι δεν χορηγήθηκε καµία ενίσχυση σε σχέση µε την
ιδιωτικοποίηση της Elpro. Την ακίνητη περιουσία την αποτελούσαν πολυάριθµα οικόπεδα και κτίρια,
κυρίως στο ανατολικό τµήµα του Βερολίνου.

(7)

Ένας από τους νέους ιδιοκτήτες της Elpro αγόρασε την Technische Gebäudeausrüstung Berlin GmbH
(TGA) τον Ιούνιο του 1992 από την ΤΗΑ ως πλειοδότης στα πλαίσια ενός ανοικτού και χωρίς όρους
διαγωνισµού έναντι του ποσού των 6,9 εκατ. DEM. Και στην περίπτωση αυτή η ακίνητη περιουσία
πουλήθηκε ξεχωριστά, πρώτα στην ΤΗΑ και στη συνέχεια σε µια κτηµατοµεσιτική εταιρεία η οποία
ιδρύθηκε από τους επενδυτές της Elpro, έναντι του ποσού των 36 εκατ. DM. Κατά την ιδιωτικοποίηση της
TGA δεν χορηγήθηκαν ενισχύσεις. Το 1995 η TGA [...] (*).

(8)

Το φθινόπωρο του 1992 η Elpro, ως ο µόνος προσφέρων σε έναν ανοικτό και χωρίς όρους διαγωνισµό,
αγόρασε την Berliner Lufttechnische Anlagen und Geräte GmbH (BLA) έναντι του ποσού των 1,5 εκατ.
DEM. Και η BLA πουλήθηκε χωρίς τη ακίνητη περιουσία της. Τα έσοδα που ανήλθαν σε 49,7 εκατ. DEM
χρησιµοποιήθηκαν, από την Treuhandanstalt για την εξόφληση χρεών από την εποχή της Λαοκρατικής
∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, των δανείων που χορηγήθηκαν στο µεσοδιάστηµα, καθώς και διάφορων άλλων
χρεών. Η εκτίµηση της περιουσίας βασίστηκε σε µια ανεξάρτητη έκθεση που υποβλήθηκε στην Επιτροπή.
Στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης δεν χορηγήθηκε καµία ενίσχυση.

(9)

Ανάµεσα στους αγοραστές της Elpro και στην Treuhandanstalt ξεκίνησε το 1993 µια µακροχρόνια
διαµάχη σχετικά µε την τιµή αγοράς της επιχείρησης. Πολλές από τις αξιώσεις σχετικά µε αυτή τη διαµάχη
προέκυψαν από το γεγονός ότι, όταν η Elpro µεταβιβάστηκε στους νέους ιδιοκτήτες της το 1992, η
εκτίµηση των πολυάριθµων περιουσιακών της στοιχείων και των υποχρεώσεών της ήταν προσωρινή. Μέχρι
το 1995 χρειάστηκε να αναθεωρηθεί µια ολόκληρη σειρά από ποσά. Οι αγοραστές της Elpro αξίωσαν από
τις BvS να τους επιστρέψει ένα µέρος του ποσού αγοράς ύψους 12 εκατ. DEM, επειδή η αξία διάφορων
περιουσιακών στοιχείων (π.χ. διάφορων εκκρεµών απαιτήσεων) ήταν χαµηλότερη από την αρχική εκτίµηση.
Η BvS εξάλλου ζήτησε να αυξηθεί η τιµή αγοράς κατά 5,6 εκατ. DEM κυρίως λόγω του γεγονότος ότι οι
αγοραστές δεν χρησιµοποίησαν πλήρως τα αποθεµατικά του κοινωνικού προγράµµατος που προέβλεπε η
σύµβαση ιδιωτικοποίησης. Στις αρχές του 1996 σε µια προσπάθεια αποφυγής µακροχρόνιων δικαστικών
διαδικασιών, το αποτέλεσµα των οποίων ήταν αβέβαιο, η BvS πούλησε τις απαιτήσεις της έναντι ενός 1
εκατ. DEM στις πιστώτριες τράπεζες των ιδιοκτητών οι οποίες είχαν χρηµατοδοτήσει την αγορά της
εταιρείας. Τα µέρη συµφώνησαν ότι µε την πληρωµή αυτή εξοφλήθηκαν όλες οι απαιτήσεις και των δυο
πλευρών σχετικά µε τη σύµβαση ιδιωτικοποίησης της 1ης και 2ας Ιουνίου 1992 (4).

(3) Βλέπε υποσηµείωση 1.
(*) Επιχειρηµατικό απόρρητο.
(4) Ανακοίνωση της οµοσπονδιακής κυβέρνησης προς την Επιτροπή στις 27 Φεβρουαρίου 1998, σ. 33.
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(10)

Μέχρι το τέλος του 1995 οι τρεις εταιρείες, Elpro, TGA και BLA, πραγµατοποίησαν τις επενδύσεις που
προέβλεπαν οι συµβάσεις ιδιωτικοποίησης. Οι επενδύσεις αυτές, ύψους 87 εκατ. DEM, για τον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων ενισχύθηκαν από το γενικό πρόγραµµα ενισχύσεων για την περιφερειακή ανάπτυξη
που έχει εγκριθεί από την επιτροπή «Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur» (στο εξής: Gemeinschaftsaufgabe) καθώς και από το νόµο για την ενίσχυση των επενδύσεων. Στις αρχές του 1996 η Elpro είχε κύκλο εργασιών 250 έως 300 εκατ. DEM και 1 700 εργαζόµενους. Οι δυο βασικοί τοµείς δραστηριότητας του οµίλου ήταν οι ακολουθοι: α) ενέργεια και συστήµατα
ελέγχου καλωδιακών εγκαταστάσεων για τρένα και για βιοµηχανικές εγκαταστάσεις (LET) (5) και β)
ηλεκτρικός και τεχνικός εξοπλισµός για κτίρια (GVT) (6). Ευθύς εξαρχής, ένα από τα βασικά προβλήµατα
της Elpro ήταν η ανεπάρκεια των κεφαλαίων της. Οι νέοι ιδιοκτήτες είχαν χρηµατοδοτήσει όλες τις αγορές
τους µε τραπεζικά δάνεια. Το γεγονός αυτό προκάλεσε σοβαρές δυσκολίες κατά την περίοδο 1995/1996,
όταν ξεκίνησε η κρίση στον κατασκευαστικό τοµέα στο Βερολίνο· οι παραδοσιακές αγορές της Elpro στην
Ανατολική Ευρώπη εξασθένησαν ακόµη περισσότερο και η εταιρεία υπέστη σοβαρές ζηµίες σε σχέση µε
ορισµένα µεγάλα τεχνικά έργα. Στις αρχές του 1996 η Elpro είχε χρησιµοποιήσει ένα σηµαντικό µέρος των
ίδιων πόρων της και βρισκόταν κοντά στη χρεοκοπία.

(11)

Στις 24 Ιουνίου 1996, προκειµένου να αποκατασταθεί η φερεγγυότητά της, µεταξύ της Elpro των
τραπεζών της, του κρατιδίου του Βερολίνου και της BvS επετεύχθη συµφωνία σχετικά µε ένα πακέτο
διάσωσης και καταρτίστηκε ένα προσωρινό πρόγραµµα αναδιάρθρωσης. Οι µετοχές της µεταφέρθηκαν σε
έναν από τους αρχικούς επενδυτές και στη συνέχεια κατετέθησαν ως ενέχυρο στις πιστώτριες τράπεζες οι
οποίες είχαν χρηµατοδοτήσει την ιδιωτικοποίηση. Στην απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την κίνηση της
διαδικασίας σύµφωνα µε το άρθρο 88 παράγραφος 2 αναφερόταν λεπτοµερώς (7) ότι τον καιρό αυτό
σχεδιαζόταν το κλείσιµο του τοµέα GVT και η πώληση του τοµέα LΕΤ σε ένα διεθνή βιοµηχανικό επενδυτή.
Η εταιρεία συµβούλων Price Waterhouse επιφορτίστηκε µε την διερεύνηση των δυνατοτήτων πώλησης και
την προετοιµασία ενός διαγωνισµού. Επειδή όµως δεν υπήρξε ενδιαφέρον από κάποιον κατάλληλο βιοµηχανικό επενδυτή, κατέστη έγκαιρα σαφές ότι το σχέδιο δεν ήταν εφικτό και ότι θα έπρεπε να γίνουν και άλλες
τροποποιήσεις, Εντούτοις, το τµήµα GVT έκλεισε (µε συνολικό κόστος 56,3 εκατ. DEM) καθώς και το
τµήµα βασικών βιοµηχανιών, και µειώθηκαν επίσης τα γενικά έξοδα στο τµήµα LET (µε συνολικό κόστος
42,7 εκατ. DEM). Χρειάστηκε επίσης να γίνουν και εξοφλήσεις µακροχρόνιων δανείων που ανέρχονταν στα
54,3 εκατ. DEM και η Elpro χρειάστηκε πρόσθετο κεφάλαιο κίνησης ύψους 47,1 εκατ. DEM, για να
µπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία της. Το συνολικό κόστος αυτών των µέτρων ανήλθε σε 200,4 εκατ.
DEM. Εξάλλου, χορηγήθηκε και µια νέα εγγύηση ύψους 30 εκατ. DEM.

(12)

Τα µέτρα αυτά χρηµατοδοτήθηκαν ως εξής:
— Έσοδα από την πώληση των µετοχών της E-Plus Actien, που
κατέχει η Elpro (*)

121,2 εκατ. DEM

— Βραχυπρόθεσµα ρευστά διαθέσιµα που δηµιουργήθηκαν εντός της
Elpro

13,6 εκατ. DEM

— Παραίτηση των εµπορικών τραπεζών από την απαίτηση εξόφλησης
δανείων,

18,0 εκατ. DEM

— Νέα δάνεια από εµπορικές τράπεζες (εγγυηµένα κατά 80 % στα
πλαίσια του κρατικού καθεστώτος εγγυήσεων)

18,5 εκατ. DEM

— ∆άνειο από την BvS (πρώτη δόση ύψους 4,5 εκατ. DEM το
καλοκαίρι του 1996, το υπόλοιπο τον Ιανουάριο του 1997)

20,0 εκατ. DEM

— ∆άνειο της BvS (το οποίο πρόκειται να µετατραπεί σε επιδότηση
µετά την έγκριση της αναδιάθρωσης από την Επιτροπή)

9,0 εκατ. DEM

— Το υπόλοιπο της περιφερειακής ενίσχυσης (Gemeinschaftsaufgabe)

0,01 εκατ. DEM

Συνολικά (δάνεια/µετρητά)

200,4 εκατ. DEM

(*) Η E-Plus είναι µεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Η Elpro AG είχε αγοράσει το 2,5 % των µετοχών της E-Plus
έναντι 26,3 εκατ. DEM, τις οποίες πούλησε έναντι 147,5 εκατ. DEM.

Χορηγήθηκε εγγύηση ύψους 30 εκατ. DEM από εµπορικές τράπεζες έναντι µιας αντεγγύησης ύψους 15
εκατ. DEM από τις αρχές του κρατιδίου και την BvS.
(5) Bereich Energie- und Leittechnik.
(6) Bereich Gebäudesystem- und Versorgungstechnik (επικοινωνίες, εγκαταστάσεις κλιµατισµού, φωτισµός).
(7) Βλέπε υποσηµείωση 1.
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(Όταν ξεκίνησε η διαδικασία στην παράγραφο 2.5.1 αναφέρονταν µόνο τα δάνεια της BvS και οι
αντεγγυήσεις ως νέα ενίσχυση, αλλά το κείµενο βασιζόταν σε ανακριβή ποσά. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή
θεώρησε αρχικά το δάνειο των 9 εκατ. DEM ως επιδότηση. Η Γερµανία εξήγησε αργότερα ότι επρόκειτο για
δάνειο. Η Επιτροπή γνώριζε ότι είχαν χορηγηθεί αντεγγυήσεις ύψους 7,5 εκατ. DEM και όχι 15 εκατ.
DEM).
(13)

Κατά συνέπεια, οι διάφορες κρατικές υπηρεσίες υποστήριξαν το σχέδιο διάσωσης της Elpro µε δάνεια
ύψους 29 εκατ. DEM και συνολικές εγγυήσεις 29,8 εκατ. DEM. Η εταιρεία συνεισέφερε 134,8 εκατ.
DEM. από δικούς της πόρους. Οι εµπορικές τράπεζες συµµετέσχαν µε το να παραιτηθούν από την
απαίτηση εξόφλησης 18 εκατ. DEM, µε την ανάληψη των κινδύνων σε σχέση µε ένα δάνειο ύψους 3,7
εκατ. DEM και µε τη νέα εγγύηση ύψους 15 εκατ. DEM. Η Elpro είχε λάβει προηγουµένως εγγυήσεις από
εµπορικές τράπεζες, χωρίς κρατική εγγύηση, ύψους 114 εκατ. DEM.

(14)

Η αδυναµία εξεύρεσης ενός βιοµηχανικού επενδυτή και οι σηµαντικές ζηµιές σε σχέση µε µεγάλες
εξαγωγικές συµβάσεις προς το τέλος του 1996 κατέστησαν απαραίτητη την προσαρµογή του σχεδίου
αναδιάρθρωσης. Είχε βγει το συµπέρασµα ότι η Elpro δεν θα µπορούσε να επιβιώσει από µόνη της ως
εργολάβος µεγάλων έργων στον τοµέα των βασικών βιοµηχανιών (όπως είναι τα εργοστάσια τσιµέντου και
χάλυβα) στις αγορές εξαγωγών, εξαιτίας του γεγονότος ότι χρειάζεται πολύ µεγάλη χρηµατοδοτική
δυνατότητα και των σχετικών κινδύνων. Η Elpro δεν θα µπορούσε από µόνη της να ανταγωνιστεί τις
µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες (8), οι οποίες βρίσκονται σε πολύ ευνοϊκότερη θέση στην αγορά. Αποφασίστηκε λοιπόν να προσανατολιστεί προς δραστηριότητες οι οποίες θα ήταν βιώσιµες για µια εταιρεία
µεσαίου µεγέθους και να µειώσει τους υπόλοιπους τοµείς των δραστηριοτήτων της, είτε µε την πώληση είτε
µε µια κανονική εκκαθάριση. Με τη στρατηγική αυτή θα µπορούσαν να επιδιωχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:
α) αποφυγή της αφερεγγυότητας ενόψει των πολύ µεγάλων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων εξαιτίας των
εκκρεµών εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, β) σταθεροποίηση των δραστηριοτήτων που επρόκειτο να διατηρηθούν και αποκατάσταση της οικονοµικής τους βιωσιµότητας και γ) εξασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων απασχόλησης.

(15)

Τα βασικά στοιχεία του τελικού σχεδίου αναδιάρθρωσης του Μαΐου του 1997 ήταν τα ακόλουθα:
1. Συγκέντρωση των δραστηριοτήτων:
α) στην παραγωγή και στη συναρµολόγηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (υποσταθµών, εναέριων καλωδίων) για σιδηροδρόµους και για αστικούς σιδηροδρόµους·
β) στην κατασκευή και στην τοποθέτηση συστηµάτων ελέγχου καλωδιακών εγκαταστάσεων για τον
τοµέα των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας·
γ) στη συναρµολόγηση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (διακόπτες δικτύων, µετασχηµατιστές
κ.λπ.).
2. Περαιτέρω µείωση του εργατικού δυναµικού από 1 700 (αρχές του 1996) σε 900 (αρχές 1997) και
τέλος σε 400 (τέλος του 1997) εργαζόµενους.
3. Πώληση του µειωµένου τµήµατος των βασικών βιοµηχανιών καθώς και του τµήµατος των τεχνολογιών
επικοινωνίας [συνολικά διασώθηκαν οι θέσεις εργασίας 180 εργαζοµένων και 55 µαθητευόµενων στο
πλαίσιο των πωλήσεων για τις πωλήσεις αυτές δεν χορηγήθηκε καµία ενίσχυση εκτός από την πώληση
ενός κλάδου της Elpro Leit- und Energietechnik (LET) GmbH, βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 25 έως
27].
4. Μείωση των εκκρεµών τραπεζικών εγγυήσεων και τραπεζικών υποχρεώσεων.
5. Βελτίωση της διαχείρισης, των ελέγχων και της χρηµατοδότησης· εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας δεδοµένων.
6. Οργανωτικός διαχωρισµός του οµίλου Elpro στα τµήµατα τα οποία πρόκειται να κλείσουν και στα
τµήµατα που πρόκειται να συνεχίσουν, µε µεταφορά των τελευταίων τµηµάτων στους νέους ιδιοκτήτες
κατά τη δεύτερη φάση του προγράµµατος αναδιάρθρωσης.
7. Μείωση της ακίνητης περιουσίας καταρχάς µέσω εργοδοτικών µισθώσεων και εν συνεχεία µέσω της
πώλησης του κεντρικού κτιρίου (προβλέπεται για το έτος 2001).
Ορισµένα από αυτά τα µέτρα άρχισαν να υλοποιούνται στις αρχές του 1997. Τα περισσότερα µέτρα έχουν
ήδη ολοκληρωθεί και ορισµένα άλλα, όπως π.χ. η µείωση των εγγυήσεων, η εκπαίδευση του προσωπικού
και ο εκσυγχρονισµός, συνεχίζονται ή έχουν αναβληθεί µέχρι να ληφθεί απόφαση σχετικά µε το πρόγραµµα
κρατικών ενισχύσεων.

(8) Όπως είναι η Siemens ABB, και η General Electrics.
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Τα κόστη κατά την πρώτη φάση της αναδιάρθρωσης (από τον Ιούνιο του 1997 µέχρι το τέλος του
1998) (9) ήταν τα εξής:
— Κόστος µείωσης και κλεισίµατος (τερµατισµός των επιζήµιων
έργων, εξόφληση των απαιτήσεων, εγγυήσεις, κοινωνικό πρόγραµµα)

13,6 εκατ. DEM

— Εξόφληση βραχυπρόθεσµων δανείων που χρησιµοποιήθηκαν για
την επιχείρηση διάσωσης (βλέπε παράγραφο 12)

13,6 εκατ. DEM

— Αύξηση του κεφαλαίου κίνησης

7,0 εκατ. DEM

— Συµψηφισµός για δύο έργα

3,9 εκατ. DEM

— Μείωση χρέους

9,8 εκατ. DEM

Σύνολο
Εγγύηση για εκκρεµείς απαιτήσεις
Γενικό σύνολο
(17)
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47,9 εκατ. DEM
3,0 εκατ. DEM
50,9 εκατ. DEM

Τα έξοδα αυτά χρηµατοδοτήθηκαν ως εξής:
— Κέρδος από την πώληση των µετοχών E-Plus
— Άλλοι ίδιοι πόροι της Elpro AG

16,0 εκατ. DEM
0,9 εκατ. DEM

— Τραπεζικά δάνεια (εκ των οποίων 14 εκατ. DEM εξασφαλίστηκαν
µε µια κρατική εγγύηση)

31,0 εκατ. DEM

Σύνολο ρευστών διαθεσίµων

47,9 εκατ. DEM

Τραπεζική εγγύηση για εκκρεµείς απαιτήσεις
Γενικό σύνολο

3,0 εκατ. DEM
50,9 εκατ. DEM

Το κράτος συµµετέσχε σε αυτή τη φάση µε την παράταση των εγγυήσεων, ενώ τα χορηγηθέντα δάνεια για
τη διάσωση της Elpro ήταν άτοκα και χαρακτηρίστηκαν ως δάνεια µειωµένης εξασφάλισης (βλέπε σηµείο
13). Χορήγησε επίσης και µια ακόµη εγγύηση ύψους 14 εκατ. DEM για την εξασφάλιση ενός µέρους των
προαναφερόµενων τραπεζικών δανείων. Όλοι οι άλλοι πόροι προήλθαν από ιδιωτικές πηγές. Κατά τον
υπολογισµό του συνολικού κόστους της αναδιάρθρωσης θα πρέπει να αφαιρεθεί από το συνολικό κόστος
ύψους 50,9 εκατ. DEM το ποσό των 13,6 εκατ. DEM, επειδή η προσωρινή χρηµατοδότηση αυτού του
ποσού εκ µέρους της Elpro το έτος 1996 αντικαταστάθηκε από τα υπόλοιπα έσοδα της πώλησης των
µετοχών Ε-Plus.
(18)

Μετά το πρώτο έτος της αναδιάρθρωσης και σταθεροποίησης του οµίλου οι πιστώτριες τράπεζες αποφάσισαν να ξεκινήσουν τη δεύτερη φάση πουλώντας τα υπόλοιπα µέρη της επιχείρησης και συµφώνησαν να τα
εξαγοράσει ένας από τους διευθυντές της Elpro, ο κ. Lelbach, µε µια σύµβαση η οποία υπογράφηκε στις
18 ∆εκεµβρίου 1998. Ο κ. Lelbach απέκτησε τις µετοχές των πέντε θυγατρικών της Elpro που πρόκειται
να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους στο πλαίσιο της νέας εταιρείας χαρτοφυλακίου Elpro GmbH Berlin
Industrieholding [EUB, στην περίπτωση που δεν προβλέπεται τίποτε άλλο περιλαµβάνει και την Elpro
Verkehrstechnik GmbH (EVT), η οποία είναι νοµικά χωρισµένη από την εταιρεία χαρτοφυλακίου]. Οι νέες
µετοχές στην EUB πρόκειται να προσφερθούν σε άλλα µέλη της διεύθυνσης αργότερα. Περί τα τέλη του
1998 τα τµήµατα της Elpro που επρόκειτο να κλείσουν είχαν σταµατήσει όλες τις δραστηριότητές τους
και δεν απασχολούσαν κανένα άτοµο έκτοτε, ενώ οι υπόλοιπες δραστηριότητές τους είχαν περιοριστεί στην
εξόφληση όλων των εκκρεµών υποχρεώσεων σε σχέση µε εγγυήσεις και δάνεια µέχρι το 2001, που
πρόκειται να γίνει εκκαθάριση. Οι εµπορικές τράπεζες θα χορηγήσουν την απαραίτητη ενδιάµεση χρηµατοδότηση µέχρι να πουληθεί το κεντρικό κτίριο της Elpro.

(9) Ορισµένα µέτρα µείωσης και κλεισίµατος θα συνεχιστούν µέχρι το 2001.
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Η δηµιουργία της EUB είναι η συνέχιση της πρώτης φάσης της αναδιάρθρωσης όπως περιγράφεται
παραπάνω. Η EUB δραστηριοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στη γερµανική αγορά. Ελπίζει να εισέλθει εκ
νέου σε ορισµένες από τις παραδοσιακές αγορές ΚΑΚ της Elpro όταν θα έχει βελτιωθεί η οικονοµική
κατάσταση. Η EUB σχεδιάζει να επενδύσει [...] εκατ. DEM µέχρι το τέλος του 2001, κυρίως για τον
εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων ηλεκτρονικής επεξεργασίας των δεδοµένων και για την αγορά εξοπλισµού για τις συµβάσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Έχει διατεθεί επίσης ένα ποσό [...] εκατ. DEM για
την κατάρτιση και την επιµόρφωση του προσωπικού. Επειδή η EUB είναι βασικά µια τεχνική εταιρεία (πάνω
από το [...] % του εργατικού της δυναµικού είναι διπλωµατούχοι µηχανικοί), προτίθεται να ξοδεύει το
[...] % — [...] % του κύκλου εργασιών της ετησίως για την έρευνα και την ανάπτυξη και να ζητήσει περίπου
[...] εκατ. DEM ως ενίσχυση βάσει γενικών προγραµµάτων έρευνας και ανάπτυξης.

(20)

Περί τα τέλη του 1998, οι ετήσιοι λογαριασµοί της EUB και της EVT παρουσίαζαν την ακόλουθη εικόνα
(σε εκατ. DEM):
α) EUB χωρίς την EVT
Ενεργητικό

Παθητικό (Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις)

Α. Πάγια στοιχεία ενεργητικού

[...]

Εγγεγραµµένο κεφάλαιο

[...]

Β. Κυκλοφορούν κεφάλαιο

[...]

Αποθεµατικά

[...]

— Αποθέµατα

[...]

Μη διανεµηµένα κέρδη

[...]

— Λογιστικές απαιτήσεις

[...]

Α. Ίδια κεφάλαια

[...]

— Ταµειακά διαθέσιµα

[...]

B. Αποθεµατικά

[...]

[...]

Γ. Υποχρεώσεις

[...]

Γ. Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού

[...]

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις συνολικά

[...]

β) EVT
Ενεργητικό

Παθητικό (Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις)

Α. Πάγια στοιχεία ενεργητικού

[...]

Εγγεγραµµένο κεφάλαιο

[...]

Β. Κυκλοφορούν ενεργητικό

[...]

Αποθεµατικά

[...]

— Αποθεµατικά

[...]

Μη διανεµηµένα κέρδη

[...]

— Λογιστικές απαιτήσεις

[...]

Α. Ίδιο κεφάλαιο

[...]

— Ταµειακά διαθέσιµα

[...]

B. Αποθεµατικά

[...]

[...]

Γ. Υποχρεώσεις

[...]

Γ. Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού

[...]

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις συνολικά

[...]

Εποµένως το ποσοστό ίδιων κεφαλαίων ανέρχεται στο [...] % στην περίπτωση της EUB και στο [...] % στην
περίπτωση της EVT.
(21)

Ο νέος ιδιοκτήτης χρειάστηκε να συνεισφέρει το ποσό του 1 εκατ. DEM σε µετρητά για την αύξηση των
ίδιων κεφαλαίων και να καταθέσει µια προσωπική εγγύηση ύψους 500 000 DEM. Η BvS θα χορηγήσει
δάνειο ύψους 1,5 εκατ. DEM για τρία χρόνια µε επιτόκιο 5 % για τη χρηµατοδότηση του µισού κόστους
κατάρτισης και επιµόρφωσης που αναφέρθηκε παραπάνω. Για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων ύψους 7
εκατ. DEM η EUB θα λάβει περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του προγράµµατος
Gemeinschaftsaufgabe ύψους 2,1 εκατ. DEM, που αντιστοιχούν στο 30 %.
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Οι τράπεζες πρόκειται να χορηγήσουν µια νέα εγγύηση ύψους 42 εκατ. DEM, εκ των οποίων η EUB µπορεί
να χρησιµοποιήσει το ποσό των 8 εκατ. DEM ως υπερανάληψη. Το κράτος θα χορηγήσει µια αντεγγύηση
ύψους 33,6 εκατ. DEM µεικτά έναντι της µείωσης της προαναφερόµενης εγγύησης κατά 10 εκατ. DEM.
Κατά συνέπεια το καθαρό ποσό από κρατικά µέσα θα ανέλθει σε 23,6 εκατ. DEM.
Για την εξασφάλιση των προκαταβολών και των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης [...] οι εµπορικές τράπεζες θα
χορηγήσουν µια ξεχωριστή εγγύηση συνολικού ύψους [...] εκατ. DEM.
Τα οικονοµικά µέτρα σε σχέση µε την εξαγορά από τη διεύθυνση συνίστανται βασικά στη χορήγηση των
απαιτούµενων εγγυήσεων, ούτως ώστε να µπορέσουν οι µικρές ανεξάρτητες επιχειρήσεις στον τοµέα της
κατασκευής βιοµηχανικών εγκαταστάσεων να πραγµατοποιήσουν τις απαιτούµενες προκαταβολές και να
χορηγήσουν τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.
(22)

Η κατάσταση του βιβλίου παραγγελιών και του κύκλου εργασιών της EUB εξελίχθηκε ως εξής:

(εκατ. DEM)
1996

1997

1998

1999
(προσωρινά)

Ληφθείσες παραγγελίες

124,5

99,2

138,1

121,8

Βιβλίο παραγγελιών περί τα τέλη του
έτους

106,2

119,1

158,9

180,5

96,0

88,4

93,2

105,3

Κύκλος εργασιών

Ο πίνακας δείχνει µια σχετικά σταθερή θετική εξέλιξη της EUB, η οποία αξιοποιεί ολόκληρο το δυναµικό
της. Το 1998 ο όµιλος κατέγραψε αποτελέσµατα χρήσης ύψους 1,8 εκατ. DEM και κέρδη µετά τη
φορολογία ύψους 932 000 DEM. Για το 1999 και για τα επόµενα χρόνια αναµένονται σχετικά σταθερά
κέρδη πριν τη φορολόγηση που θα ισοδυναµούν µε το 2 % έως 3 % περίπου του κύκλου εργασιών,
ποσοστό που αποτελεί ένα καλό µέσο όρο για παρόµοιες επιχειρήσεις του κλάδου. Η EUB δεν είναι πλέον
µια προβληµατική επιχείρηση.
(23)

Η EUB δραστηριοποιείται κυρίως στη γερµανική αγορά σιδηροδροµικών µεταφορών, αλλά µόνο στους
τοµείς των γραµµών ηλεκτροδότησης και των υποσταθµών. Οι σηµαντικότεροι πελάτες της είναι η
Deutsche Βahn AG, η Berlin S-Βahn, καθώς και άλλες δηµόσιες επιχειρήσεις µεταφορών. Οι κυριότεροι
ανταγωνιστές της EUB είναι οι θυγατρικές της Siemens, η ΑΒΒ, η Adtranz, η Alstom και η General
Electric Company (GE). Παρά το σχετικά µικρό µερίδιο της στην αγορά η EUB είναι ανταγωνιστική
εξαιτίας των χαµηλών γενικών της εξόδων. Χάρη στη µακροπρόθεσµη εµπειρία της και στις τεχνικές της
δυνατότητες, η EUB κατάφερε να εκπληρώσει τα αυστηρά κριτήρια προεπιλογής που επέβαλε η Deutsche
Bahn AG και να κερδίσει µια σειρά από διαγωνισµούς. Η Deutsche Bahn AG, ως ο κύριος πελάτης, της
ενδιαφέρεται για τη διατήρηση των προµηθευτών µεσαίου µεγέθους στην εν λόγω αγορά, ούτως ώστε να
παρεµποδίσει την περαιτέρω αύξηση της συγκέντρωσης ανάµεσα στα λίγα µεγάλα βιοµηχανικά συγκροτήµατα.
Στον τοµέα των επονοµαζόµενων «µεταποιητικών βιοµηχανιών», όπως είναι η ηλεκτροδότηση, το φυσικό
αέριο, η επεξεργασία νερού και λυµάτων, η EUB δραστηριοποιείται κυρίως ως τεχνική εταιρεία για τις
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και για τις εγκαταστάσεις ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας. Στους πελάτες
της περιλαµβάνονται µεγάλες εταιρείες παροχής φυσικού αερίου, όπως είναι η Ruhrgas,η Thyssengas, η
Gazprom, καθώς και δηµοτικές επιχειρήσεις παροχής ύδατος. Ανάλογα µε το έργο ανταγωνίζεται µε τα
τεχνικά τµήµατα µεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, καθώς και µε άλλες τεχνικές εταιρείες του ιδίου
µεγέθους. Εξαιτίας των κακών εµπειριών της Elpro κατά το παρελθόν, η EUB περιορίζεται σε µικρότερα
έργα, µεγέθους µέχρι 5 εκατ. DEM.

(24)

Η Elpro παλιότερα και η EUB τώρα είναι κυρίως µια εταιρεία παροχής υπηρεσιών η οποία παράγει και
συναρµολογεί ηλεκτρικό εξοπλισµό. Το µεγαλύτερο µέρος του εξοπλισµού κατασκευάζεται από άλλες
εταιρείες. Οι δυνατότητες της συνεπώς µπορούν να µετρηθούν µόνο σε ανθρωποώρες. Το 1990 η παλιά
Elpro είχε δυναµικότητα 8 εκατ. ωρών ετησίως περίπου. Το ποσόν αυτό µειώθηκε στα 2,15 εκατ. ώρες
ετησίως το 1996. Τα διάφορα κλεισίµατα που προέκυψαν από την αναδιάρθρωση µείωσαν τη δυναµικότητα της EUB στις 450 000 έως 500 000 ώρες ετησίως. Η δυναµικότητα των θυγατρικών εταιρειών που
πουλήθηκαν ξεχωριστά κυµαίνεται στις 200 000 ώρες ετησίως περίπου. Η αναδιάρθρωση, εποµένως,
προκάλεσε µείωση της δυναµικότητας κατά 65 % έως 70 % περίπου.
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(25)

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Μαΐου του 1997 προέβλεπε αρχικά το πλήρες κλείσιµο του τµήµατος
βασικών βιοµηχανιών του τοµέα LET της Elpro. Κατά τη διάρκεια του αποτυχόντος διαγωνισµού για την
Elpro ένας από τους προσφέροντες, η General Electric Finance Holding GmbH, µια θυγατρική εταιρεία
της GE, έδειξε ενδιαφέρον για την αγορά του µεταλλουργικού τµήµατος και του τµήµατος τεχνολογίας
µεταφορών της LET. Στις 17 Οκτωβρίου 1997 υπεγράφη µια σύµβαση για την πώληση αυτών των
τµηµάτων, τα οποία είχαν 67 εργαζόµενους, στην νεοϊδρυθείσα GE Industrial Systems GmbH Berlin («GE
IS»), η οποία ανήκε κατά 100 % στην General Electric Finance Holding Company. Η GE IS συνδέεται µε
το τµήµα των συστηµάτων βιοµηχανικού ελέγχου της GE. Με περίπου 240 000 εργαζόµενους, εκ των
οποίων οι 6 000 εργάζονται στη Γερµανία, και κύκλο εργασιών ύψους 80 δισεκ. δολαρίων ΗΠΑ (1996), η
GΕ αποτελεί έναν από τους βασικούς προµηθευτές ηλεκτρικού εξοπλισµού σε παγκόσµια κλίµακα. Η νέα
GE IS είναι µια τεχνική εταιρεία χωρίς δική της παραγωγή, η οποία προτίθεται να λειτουργήσει ως κέντρο
εµπορίας και υποστήριξης για την ενσωµάτωση των συστατικών GE σε µεγάλα επενδυτικά έργα στον τοµέα
των δοµικών υλικών και της εξορυκτικής βιοµηχανίας. ∆εδοµένου ότι η Elpro είχε στρέψει την προσοχή
της κυρίως προς την Ανατολική Ευρώπη, η GE θα ήθελε να εκµεταλλευτεί αυτήν την εµπειρία και αυτή την
επαγγελµατική της ειδίκευση, ούτως ώστε να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά της Γερµανίας καθώς και
στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Για το λόγο αυτό η GE IS σκοπεύει να παρέχει το
60 % των υπηρεσιών της στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, το 30 % στη Γερµανία και το 10 % σε
άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(26)

Το επιχειρησιακό σχέδιο της GE IS παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα:

(σε εκατ. DEM)
1997
(πραγµατικά) (1)

1998
(πραγµατικά)

1999
(προβλεπόµενα)

2000
(προβλεπόµενα)

2001
(προβλεπόµενα)

Κύκλος εργασιών

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Συνολική παραγωγή

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Υλικά

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Αποτελέσµατα χρήσης

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Κέρδη/ζηµίες πριν τους φόρους

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Κέρδη/ζηµίες µετά τους φόρους

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Αριθµός εργαζοµένων

68

73

[...]

[...]

[...]

(1) Ελλειπές έτος, από τον Αύγουστο έως το ∆εκέµβριο του 1997.

Τα αντίστοιχα τµήµατα της LET απασχολούσαν 165 άτοµα κατά το 1996· ο κύκλος εργασιών τους έφθασε
τα 54,8 εκατ. DEM και οι ζηµίες τους τα 4,4 εκατ. DΕΜ. Οι ζηµίες της GE IS κατά την αρχική φάση από
το 1997 έως το 1999, οφείλονται κυρίως στις επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ύψους 13,1 εκατ. DEM για
εκπαίδευση και µεταφορά τεχνολογιών, οι οποίες δεν µπορούν να κεφαλοποιηθούν. Οι υπόλοιπες επενδύσεις έγιναν σε τεχνικά εργαλεία και σε ηλεκτρονικό εξοπλισµό και συστήµατα επεξεργασίας δεδοµένων, οι
οποίες αποσβέστηκαν σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. Μια σύγκριση των προβλεπόµενων αποτελεσµάτων κατά το 1997 µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα τα οποία είχαν επιτευχθεί µέχρι το Σεπτέµβριο του
1999 δείχνει ότι η αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της GE IS έγινε µε αργό ρυθµό. Τα αποτελέσµατα
επηρεάστηκαν επίσης από την καθυστέρηση της πληρωµής της προβλεπόµενης κρατικής ενίσχυσης εξαιτίας
της εκκρεµούσας διαδικασίας κρατικής ενίσχυσης. Κατά το έτος 1999, εντούτοις, παρατηρήθηκε αισθητή
βελτίωση, που κινήθηκε σε γενικές γραµµές µέσα στα όρια του αρχικού σχεδίου.
Ως µέρος της GE, η GE IS δραστηριοποιείται στην αγορά ηλεκτρικού βιοµηχανικού εξοπλισµού και οι
κυριότεροι ανταγωνιστές της είναι πολύ µεγάλες εταιρείες, όπως η Siemens, η Cegelec (Alstom) και η
ΑΒΒ. Το µερίδιό της στη γερµανική αγορά ανέρχεται στο 1 %, που αντιστοιχεί σε 20 δισεκ. ευρώ.
(27)

Η GE IS αγόρασε τα τµήµατα της LET στη λογιστική τιµή των στοιχείων του ενεργητικού της (αποκλειστικά µεταχειρισµένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισµικό) ύψους 237 000 DEM. Η GE δεσµεύθηκε
να αντισταθµίσει την αρνητική ταµειακή ροή κατα την εναρκτήρια περίοδο µέσω κυµαινόµενων πιστωτικών
διευκολύνσεων εντός των ορίων των ταµειακών της διαθεσίµων. Αυτό το πιστωτικό όριο ανήλθε σε 13,4
εκατ. DEM περί τα τέλη Σεπτεµβρίου 1999 και ξεπέρασε κατά πολύ τα 5,1 εκατ. DEM τα οποία είχαν
προβλεφθεί το 1997. Η Γερµανία προτίθεται να χορηγήσει την ακόλουθη ενίσχυση αναδιάρθρωσης:
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— Επιδότηση της BvS για την κάλυψη ορισµένων από τις αρχικές
ζηµιές ύψους 5,1 εκατ. DEM (από τον Οκτώβριο του 1997 µέχρι
τα τέλη του 1998)

1,3 εκατ. DEM

— Ενίσχυση εκ µέρους του κρατιδίου του Βερολίνου για τη µερική
χρηµατοδότηση των µέτρων κατάρτισης που θα κοστίσουν 3,4
εκατ. DEM

1,5 εκατ. DEM

— Επενδυτικές ενισχύσεις από το πρόγραµµα Gemeinschaftsaufgabe
για τις επιλέξιµες επενδυτικές δαπάνες ύψους 7,66 εκατ. DEM

2,0 εκατ. DEM

Σύνολο ενισχύσεων για την αναδιάρθρωση της GE IS

4,8 εκατ. DEM

Μέχρι το Σεπτέµβριο του 1999 είχαν εκταµιευτεί 43 200 DEM από το σύνολο των 94 600 DEM της
επενδυτικής ενίσχυσης.
Ο επενδυτής συµµετέχει κατά 74 % του συνολικού κόστους της αναδιάρθρωσης που ανέρχεται σε 18,4
εκατ. DEM.
(28)

Το συνολικό κόστος της διάσωσης και της αναδιάρθρωσης της Elpro και των διαδόχων εταιρειών της
µπορεί να συνοψιστεί ως εξής (όλα τα δάνεια και οι εγγυήσεις σε ονοµαστικές τιµές):

(εκατ. DEM)

Συνολικό
κόστος

Εκ του
οποίου:
κρατικά
δάνεια/ενισχύσεις

Κρατικές
ενισχύσεις

Τράπεζες

Ιδιοκτήτες/
επενδυτές

Συνολικό
ιδιωτικό
µερίδιο

Χρηµατοδότηση από
ιδιωτικές
πηγές

1. ∆ιάσωση Elpro (µέσα
1996
—
µέσα
1997)

230,4

29,1

29,8

36,7

134,8

171,5

74,4

2. Αναδιάρθρωση της
Elpro και µεταγενέστερη
εξέλιξη
(Ιανουάριος 1997)

50,9

0,0

14,0

20,0

16,9

36,9

71,7

3. Αναδιάρθρωση υπό
EUB/EVT
(Εξαγορά από τη
διεύθυνση)

56,0

3,6

23,6

27,3

1,5

28,8

51,4

4. Αναδιάρθρωση
GE IS

υπό

18,4

4,8

0,0

0,0

13,6

13,6

73,9

Συνολικό κόστος αναδιάρθρωσης (κατανεµηµένο ανά οικονοµικό
κίνδυνο)

355,7

37,5

67,4

84,0

166,8

250,8

70,5

Κονδύλιο/Περίοδος

(29)

Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 επειδή είχε σοβαρές αµφιβολίες κατά πόσο
ήταν συµβιβάσιµη η ενίσχυση µε το άρθρο 87 παράγραφος 3 της συνθήκης. Λόγω των ελλειπών
πληροφοριών που υπήρχαν τον καιρό αυτό αµφέβαλε κυρίως κατά πόσο η ενίσχυση πληρούσε τις
προϋποθέσεις που προβλέπουν οι κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για τη
διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληµατικών επιχειρήσεων (στο εξής: κατευθυντήριες γραµµές) (10). Τα
πιο σηµαντικά σηµεία ήταν η έλλειψη νέου επενδυτή και το γεγονός ότι η Γερµανία δεν διέθεσε στην
Επιτροπή ένα πλήρες σχέδιο αναδιάρθρωσης.

(10) ΕΕ C 368 της 23.12.1994, σ. 12, σε συνδυασµό µε τις τελικές διατάξεις των νέων κατευθυντήριων γραµµών [ΕΕ C 288
της 9.10.1999, σηµείο 101 στοιχείο β)]. Τα κριτήρια για την εφαρµογή αυτής της διάταξης πληρούνται, επειδή η ενίσχυση
χορηγήθηκε ολόκληρη πριν τη δηµοσίευση των νέων κατευθυντήριων γραµµών.
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(30)

Η Επιτροπή δεν έλαβε σχόλια από τα ενδιαφερόµενα µέρη.

IV. ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
(31)

Η Γερµανία αντέδρασε στην κίνηση της διαδικασίας απαντώντας στα ερωτήµατα που ετέθησαν σε σχέση µε
τις επιστολές της 27ης Φεβρουαρίου και της 19ης Αυγούστου 1998. ∆ιέθεσε και άλλες πληροφορίες κατά
τη διάρκεια µιας σύσκεψης µε την Επιτροπή στις 15 Ιουνίου 1998. Η πρόσθετη ενίσχυση, η οποία
ανάγκασε την Επιτροπή να επεκτείνει τη διαδικασία, κοινοποιήθηκε µε επιστολή της 29ης Ιουλίου 1998.
Περαιτέρω ερωτήσεις της Επιτροπής σχετικά µε τη νέα ενίσχυση απαντήθηκαν µε επιστολή της 19ης
Αυγούστου 1998.
Ως απάντηση της επέκτασης της διαδικασίας, η οποία κοινοποιήθηκε στη Γερµανία µε επιστολή της 3ης
Φεβρουαρίου 1999, η Γερµανία υπέβαλε στις 22 Ιουνίου 1999 µια πλήρη γραπτή έκθεση σχετικά µε το
πρόγραµµα αναδιάρθρωσης και την πρόοδο ως αναφορά την εφαρµογή του. Η έκθεση αυτή συζητήθηκε
κατά τη διάρκεια δύο συσκέψεων µεταξύ των γερµανικών αρχών και της Επιτροπής, την 1η Σεπτεµβρίου
και την 29η Οκτωβρίου 1999. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που ετέθησαν κατά τη διάρκεια αυτών των
συσκέψεων δόθηκαν µε τις επιστολές της 9ης Σεπτεµβρίου και της και της 13ης ∆εκεµβρίου 1999 και η
Επιτροπή έλαβε τα σχετικά τεχνικά παραρτήµατα στις 22 ∆εκεµβρίου 1999. Οι πληροφορίες που διέθεσε η
Γερµανία µπορούν να χωριστούν σε πέντε κύρια µέρη:
— Οι εκθέσεις αξιολόγησης της περιουσίας που πουλήθηκε όταν ιδιωτικοποιήθηκε η Elpro το 1992/
1993,
— οι πλήρεις ετήσιοι λογαριασµοί της Elpro για την περίοδο 1992 έως 1997,
— τα σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης της Elpro κατά τα έτη 1996 και 1997 και οι παρατηρήσεις
της Γερµανίας (ανακοίνωση της Γερµανίας της 22ας Ιουνίου 1999),
— τα σχέδια αναδιάρθρωσης και τα επιχειρησιακά σχέδια, καθώς και οι ετήσιοι λογαριασµοί της EUB και
της EVT µέχρι το τέλος του 1999,
— τα σχέδια αναδιάρθρωσης και τα επιχειρησιακά σχέδια, καθώς και οι ετήσιοι λογαριασµοί της GE IS
µέχρι το Σεπτέµβριο του 1999.
Για λόγους σαφήνειας έχει γίνει µια περίληψη αυτών των εγγράφων, η οποία περιλαµβάνεται στο µέρος ΙΙ
της παρούσας απόφασης.

V. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
(32)

Από τις πληροφορίες που διέθεσαν οι γερµανικές αρχές κατά τη διάρκεια rης έρευνας συµπεραίνεται ότι η
Elpro και οι δυο εταιρείες που συγχωνεύτηκαν εν συνέχεια µε αυτή, η BLA και η TGA, πουλήθηκαν επίσης
σε θετική τιµή στα πλαίσια ενός ανοικτού και άνευ όρων διαγωνισµού. Και οι τρεις εταιρείες πουλήθηκαν
χωρίς τη βασική τους ακίνητη περιουσία, η οποία πουλήθηκε ξεχωριστά στην ΤΗΑ ή σε µια από τις
θυγατρικές της πριν την ιδιωτικοποίηση, για την εξόφληση των χρεών τα οποία είχαν δηµιουργηθεί πριν την
ιδιωτικοποίηση. Οι ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες σε κτηµατοµεσιτικά θέµατα εκτίµησαν την αξία της
περιουσίας τον καιρό αυτό και οι εκθέσεις αξιολόγησης διετέθησαν στην Επιτροπή, η οποία δεν έχει λόγο
να αµφισβητήσει τα αποτελέσµατα. Συµπεραίνεται λοιπόν ότι η Elpro, η BLA και η TGA ιδιωτικοποιήθηκαν το 1992 χωρίς κρατική ενίσχυση.

(33)

Η επιλεγείσα µορφή των ιδιωτικοποιήσεων κατά το 1992 ήταν προβληµατική από οικονοµική και εµπορική
άποψη, δεδοµένου ότι οι ιδιοκτήτες χρηµατοδότησαν ολόκληρη τη συναλλαγή µέσω των τραπεζών. Για το
λόγο αυτό η Elpro δεν εφοδιάστηκε µε επαρκή κεφάλαια από την αρχή. Πολλές από τις διεθνείς
δραστηριότητες εντούτοις απαιτούσαν µια πολύ ισχυρή χρηµατοοικονοµική βάση, επειδή οι πελάτες
επέµεναν στην παροχή µακροχρόνιων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης. Το µέγεθος του προβλήµατος έγινε
σαφές κατά τα τέλη του 1995, όταν, εξαιτίας των ζηµιών σε σχέση µε ορισµένα µεγάλα βιοµηχανικά έργα,
ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης έφτασε στο 726 % (11). Συµπεραίνεται λοιπόν ότι η ανάγκη αναδιάρθρωσης της Elpro προέκυψε κυρίως απο τις διαρθρωτικές αδυναµίες κατά την ιδιωτικοποίηση του έτους
1992.

(11) Corporate Treuhand GmbH και C&L Deutsche Revisions AG, Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 1996 der
Elpro AG Berlin, σηµείο 92.
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(34)

Στις αρχές του 1996 η BvS και οι εµπορικές τράπεζες οι οποίες χρηµατοδότησαν την αγορά της Elpro εκ
µέρους των νέων ιδιοκτητών τον καιρό της πρώτης κοινοποίησης και ενήργησαν εξ ονόµατός των συνήψαν
µια συµφωνία για την οριστική διευθέτηση όλων των επίµαχων απαιτήσεων και των ανταπαιτήσεων σε σχέση
µε την τιµή αγοράς που προέβλεπε η σύµβαση ιδιωτικοποίησης του Ιουνίου του 1992 (12). Μετά την
πώληση η ΤΗΑ και οι νέοι ιδιοκτήτες έγειραν αξιώσεις σε σχέση µε µια σειρά από αποκλίσεις από τις
αρχικές αξίες του ισολογισµού, τις προθεσµίες πληρωµών ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκ µέρους
του αγοραστή. Οι απαιτήσεις εγέρθηκαν κυρίως ως αποτέλεσµα του γεγονότος ότι δεν είχε προσδιοριστεί
επακριβώς η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων πριν από την ιδιωτικοποίηση του 1992 και,
κατά συνέπεια, η καθαρή τους αξία (η οποία προσδιόρισε την τιµή αγοράς). Ορισµένα σηµεία στις
συµβάσεις ιδιωτικοποίησης παρέµειναν ανοικτά προκειµένου να διευκρινιστούν αργότερα µε συνέπεια να
προκληθεί ένας αριθµός πολύπλοκων διαµαχών οι οποίες διήρκεσαν επί πολλά έτη (13). Λαµβάνοντας
υπόψη τις παρατηρήσεις των ελεγκτών σχετικά µε τους ετήσιους λογαριασµούς της Elpro, η Επιτροπή
αποδέχεται το επιχείρηµα ότι η BvS ενήργησε σύµφωνα µε την καθιερωµένη επαγγελµατική πρακτική όταν
παραιτήθηκε από τις απαιτήσεις της ύψους 5,6 εκατ. DEM έναντι πληρωµής του ποσού του 1 εκατ. DEM,
καθώς και από όλες τις ανταπαιτήσεις εκ µέρους του αγοραστή, προκειµένου να αποφευχθούν οι
µακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες, το αποτέλεσµα των οποίων ήταν αβέβαιο. Για το λόγο αυτό, κατέληξε
στο συµπέρασµα ότι οι συναλλαγές αυτές δεν εµπεριείχαν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης κατά την έννοια του
άρθρου 87 της συνθήκης ΕΚ.

(35)

Οι οικονοµικές συµµετοχές της BvS και του κρατιδίου του Βερολίνου στην Elpro και εν συνεχεία στις EUB,
EVT και GE IS από τον Ιούνιο του 1996 συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87
παράγραφος 1. Επειδή όλες αυτές οι εταιρείες παρήγαγαν ή παράγουν αγαθά και υπηρεσίες τα οποία
αποτελούν αντικείµενο συναλλαγών ανάµεσα στα κράτη µέλη, θα µπορούσαν να εµποδίσουν το εµπόριο
ανάµεσά τους. Οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν υπό τη µορφή δανείων και επιδοτήσεων από την BvS είναι
παράνοµες κρατικές ενισχύσεις, επειδή η Γερµανία δεν κοινοποίησε τα µέτρα αυτά πριν την χορήγησή τους.
Οι κρατικές εγγυήσεις χορηγήθηκαν ως µέρος µιας κοινής εφαρµογής των σχετικών κανόνων της οµοσπονδιακής κυβέρνησης και της κυβέρνησης του κρατιδίου. Οι πρώτες είχαν εγκριθεί από την Επιτροπή ως
κρατικές ενισχύσεις Ν 297/91, Ν81/93 και Ε 24/95, αλλά µε κάποια επιφύλαξη όσον αφορά τις µεγάλες
επιχειρήσεις και, κατά συνέπεια, και την Elpro. Οι εγγυήσεις που χορήγησε το κρατίδιο του Βερολίνου
εγκρίθηκαν ως κρατική ενίσχυση Ν 130/95. Η Γερµανία ανέλαβε την υποχρέωση να κοινοποιεί ξεχωριστά
τις ενισχύσεις προς τις µεγάλες επιχειρήσεις. Εποµένως οι ενισχύσεις που χορηγούνται υπό τη µορφή
εγγυήσεων είναι επίσης παράνοµες, επειδή η Γερµανία παρέλειψε να τις κοινοποιήσει. Κατά συνέπεια, όλες
οι ενισχύσεις δυνάµει του άρθρου 87 της συνθήκης ΕΚ θα πρέπει να εκτιµηθούν µε βάση τα κριτήρια που
περιλαµβάνονται στις κατευθυντήριες γραµµές (14).

(36)

Η Elpro αντιµετώπιζε δυσκολίες πριν ξεκινήσει η εφαρµογή του σχεδίου για την διάσωσή της και την
αναδιάρθρωσή της τον Ιούνιο του 1996. Είχε χάσει τη µισή περιουσία της το 1995 και οι ζηµιές
συνεχίστηκαν και κατά το 1996. Η κατάσταση όσον αφορά τα περιουσιακά της στοιχεία ήταν καλύτερη
από ό,τι εµφανιζόταν στους ετήσιους λογαριασµούς, επειδή η αγοραία αξία της συµµετοχής της στην
εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Ε-Plus υπερέβαινε σηµαντικά τη λογιστική της αξία. Εντούτοις, το µέγεθος των
πιθανών υποχρεώσεών της εξαιτίας εκκρεµών εγγυήσεων ήταν του ιδίου µεγέθους και δεν εµφανιζόταν στον
ισολογισµό. Για το λόγο αυτό, οι διάφορες εταιρείες που αποτελούσαν τον όµιλο Elpro εστερούντο
ρευστότητας και βρίσκονταν πολύ κοντά στην χρεοκοπία την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού το
1996.

(37)

Στις 24 Ιουνίου του 1996 η Elpro, οι πιστώτριες τράπεζες, το κρατίδιο του Βερολίνου και η BvS συνήψαν
µια συµφωνία σχετικά µε την χρηµατοοικονοµική και οργανωτική αναδιάρθρωση του οµίλου (15). Από την
άποψη των κρατικών ενισχύσεων στη συγκεκριµένη περίπτωση πρόκειται για ένα σχέδιο διάσωσης το οποίο
περιλαµβάνει τα στοιχεία ενός µελλοντικού σχεδίου αναδιάρθρωσης. Εντούτοις, η έκθεση των ελεγκτών
καθιστά σαφές ότι η συµφωνία ήταν απλώς ένα προσωρινό µέτρο για την εξασφάλιση της βραχυπρόθεσµης
ρευστότητας της Elpro. Τον καιρό αυτό υπήρχε η ελπίδα ότι ολόκληρη η Elpro θα µπορούσε να πουληθεί
σε ένα βιοµηχανικό επενδυτή. Μετά από µια έρευνα της αγοράς, όµως, αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν
ανέφικτο. Στις αρχές του 1997 η BvS ανέθεσε στην εταιρεία ελεγκτών KPMG την εκπόνηση ενός
αναθεωρηµένου και λεπτοµερούς σχεδίου αναδιάρθρωσης. Η KPMG υπέβαλε την έκθεσή της στις 12
Μαΐου 1997. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει διάκριση ανάµεσα στην περίοδο διάσωσης από τις 24
Ιουνίου 1996 µέχρι τις 12 Μαΐου 1997 και στην περίοδο αναδιάρθρωσης που ξεκίνησε στις 12 Μαΐου
1997 και αναµένεται να διαρκέσει µέχρι το τέλος του 2000.

(12) Βλέπε αιτιολογική σκέψη 9.
(13) Corporate Treuhand GmbH, Bericht über die Ρrüfung des Jahresabschlusses 1992 der Elpro AG Berlin, σηµεία 266
έως 275 και 337.
(14) Βλέπε υποσηµείωση 10.
15
( ) «Konzept zur weiteren Entwicklung der Elpro AG», της 24ης Ιουνίου 1996.
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(38)

Η συµφωνία της 24ης Ιουνίου 1996 ετέλεσε τη βάση για τη χορήγηση δύο δανείων, 13,5 εκατ. DEM
αρχικά και αργότερα 29 εκατ. DEM, καθώς και εγγυήσεων συνολικού ύψους 29,8 εκατ. DEM (16). Κατά
την έννοια των κατευθυντήριων γραµµών, τα µέτρα αυτά µέχρι το Μάιο του 1997 θα πρέπει να θεωρηθούν
ως ενισχύσεις διάσωσης, οι όροι των οποίων συµφωνούν µε τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραµµών.
Τα δάνεια αντικατέστησαν τους πόρους ύψους 134,8 εκατ. DEM που διέθεσε η επιχείρηση. Χρησιµοποιήθηκαν κυρίως για τη χρηµατοδότηση της λήξης του 50 % περίπου των δραστηριοτήτων του οµίλου,
περιλαµβανοµένου και του κοινωνικού προγράµµατος για το απολυθέν προσωπικό. Οι εγγυήσεις περιορίστηκαν στην εξασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας για τη συνέχιση των υπολοίπων δραστηριοτήτων
της Elpro. Η µεγάλη ανεργία στο Βερολίνο, και ιδιαίτερα οι απώλειες θέσεων εργασίας στη βιοµηχανία από
το 1990, δικαιολογούσαν τη χρηµατοοικονοµική ανάµειξη της BvS και του κρατιδίου του Βερολίνου. Η
διάσωση της Elpro AG δεν προκάλεσε κανένα αδικαιολόγητο περιορισµό του ανταγωνισµού στα άλλα
κράτη µέλη. Η Elpro σταµάτησε τις δραστηριότητές της στον τοµέα των οικιακών εγκαταστάσεων, οι
οποίες άλλωστε είχαν περιοριστεί στην περιφερειακή αγορά. Όσον αφορά τις άλλες δραστηριότητες της
Elpro (ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για σιδηροδρόµους και για τη βιοµηχανία), οι ανταγωνιστές της είναι
κατά πολύ µεγαλύτεροι και λειτουργούν υπό πολύ ευνοϊκότερους όρους χρηµατοδότησης από ό,τι η
Elpro, ακόµη και αν ληφθούν υπόψη οι χορηγηθείσες ενισχύσεις διάσωσης. Η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί
ότι η περίοδος διάσωσης διήρκεσε έντεκα, µήνες επειδή είναι σαφές ότι η BvS και οι τράπεζες ενήργησαν
αµέσως για την πώληση της εταιρείας, ελπίζοντας ότι ο αγοραστής θα αναλάµβανε την περαιτέρω
αναδιάρθρωσή της. Όταν στις αρχές του 1997 διαπιστώθηκε ότι ήταν ανεφάρµοστο αυτό το σχέδιο, το
προσάρµοσαν αµέσως στα νέα δεδοµένα. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί ότι η χορήγηση
της προαναφερόµενης ενίσχυσης διάσωσης, η οποία µετετράπη αργότερα σε ενίσχυση αναδιάρθρωσης, ήταν
σύµφωνη µε τις κατευθυντήριες γραµµές. Όσον αφορά τον υπολογισµό του στοιχείου της ενίσχυσης, βλέπε
την αιτιολογική σκέψη 42.

(39)

Το οριστικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της 12ης Μαΐου 1997 είναι ουσιαστικά µια λεπτοµερέστερη και
επικαιροποιηµένη έκδοση του προηγούµενου σχεδίου αναδιάρθρωσης. Αποτελούσε εφαρµογή της απόφασης για το σταµάτηµα των ζηµιογόνων δραστηριοτήτων αλλά, επειδή δεν µπορούσε να βρεθεί ένας
οικονοµικά ισχυρός βιοµηχανικός επενδυτής, αποφασίστηκε να σταµατήσει ένα µεγάλο µέρος του τµήµατος
ηλεκτρικού ελέγχου (LET) λόγω των µεγάλων κινδύνων και των υψηλών απαιτήσεων σε κεφάλαιο. Ο
βασικός στόχος του σχεδίου αναδιάρθρωσης ήταν η ελαχιστοποίηση των ζηµιών σε σχέση µε τις χρηµατοδότριες τράπεζες, οι οποίες είχαν αναλάβει πλέον τον έλεγχο της Elpro. Ενόψει των µεγάλων κινδύνων από
τις εκκρεµείς εγγυήσεις, θα έπρεπε να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, ενώ παράλληλα θα
έπρεπε να εξασφαλιστεί η σωστή ολοκλήρωση των εκτελούµενων έργων και η εκπλήρωση όλων των
υποχρεώσεων όσον αφορά τις εγγυήσεις κατά την περίοδο της εγγύησης. Ο βασικός στόχος που το κράτος
ενίσχυσε αυτό το πρόγραµµα είναι η εξασφάλιση όσο το δυνατό περισσότερων θέσεων εργασίας ενόψει της
µεγάλης ανεργίας στο Βερολίνο. Μεταξύ του 1991 και του 1997 στο Βερολίνο χάθηκαν 140 000 θέσεις
εργασίας στον τοµέα της βιοµηχανίας (54 %). Η διαίρεση της Elpro σε τοµείς που θα έπρεπε να κλείσουν
και σε τοµείς που θα έπρεπε να συνεχίσουν µπορεί να γίνει αποδεκτή, επειδή εντάσσεται στο πλαίσιο ενός
γενικού σχεδίου. Για τη συνέχιση της EUB/EVT και της GE IS αντικαταστάθηκε αυτό το σχέδιο από τα
επιχειρησιακά σχέδια του νέου ιδιοκτήτη. Για το λόγο αυτό, είναι σκόπιµο να χωριστεί η αναδιάρθρωση της
Elpro από την άποψη των ενισχύσεων σε τρία µέρη:
1. Μέτρα υπέρ της παλιάς εταιρείας Elpro AG, µε στόχο το κλείσιµο ορισµένων τµηµάτων και την
προετοιµασία των τµηµάτων που επρόκειτο να διατηρηθούν για χωριστή πώληση από το Μάιο 1997
µέχρι τα τέλη του 2001.
2. Μέτρα υπέρ της EUB, περιλαµβανοµένης και της EVT µετά το χωρισµό τους µέσω της εξαγοράς από τη
διεύθυνση (από το ∆εκέµβριο του 1998 µέχρι τα τέλη του 2000).
3. Μέτρα υπέρ της GE IS µετά την πώληση των τµηµάτων µεταλλουργίας και δοµικών υλικών/εξόρυξης
µετάλλων από τον Οκτώβριο του 1997 µέχρι τα τέλη του 2000.
Εντούτοις, η συµµόρφωση του (των) προγράµµατος (προγραµµάτων) προς τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραµµών µπορεί να ερευνηθεί µόνο όσον αφορά τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες, επειδή τα τµήµατα
που έκλεισαν δεν είχαν καµία ξεχωριστή επίδραση στην κοινή αγορά.

(40)

Το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης της EUB µπορεί να θεωρηθεί επίσης ως βιώσιµο, ενόψει της εµπειρίας που
αποκτήθηκε µετά από ένα και πλέον έτος εφαρµογής. Τα πρόσφατα επιχειρησιακά αποτελέσµατα δείχνουν
ότι οι εταιρείες συγκεντρώνουν τώρα τις δραστηριότητές τους σε τοµείς στους οποίους είναι ανταγωνιστικές, οι οποίοι είναι µικρότερης έντασης κεφαλαίου και στους οποίους µπορούν να δηµιουργήσουν κέρδη
συγκρίσιµα µε τα κέρδη άλλων επιχειρήσεων µεσαίου µεγέθους στον τοµέα της ηλεκτρικής βιοµηχανίας. Η

(16) Βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 11 έως 13.

L 229/55

L 229/56

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επιτροπή, εντούτοις, δεν µπορεί να θεωρήσει ότι η EUB και η EVT είναι δυο ξεχωριστές µικροµεσαίες
επιχειρήσεις. Εντούτοις, ενώ οι εταιρείες αυτές είναι δυο ξεχωριστές από νοµική άποψη ενότητες, µε
εργατικό δυναµικό, ισολογισµούς και κύκλο εργασιών κάτω του ελάχιστου ορίου (η EUB είναι πολύ κοντά
στο κατώτατο όριο), η κοινοποίηση και το επιχειρησιακό σχέδιο καθιστούν σαφές ότι η EUB και η EVT
αποτελούν µια ενότητα από εµπορική, οργανωτική και χρηµατοοικονοµική άποψη. Για το λόγο αυτό δεν
θεωρείται σκόπιµο να εφαρµοστούν οι ειδικοί κανόνες σχετικά µε τις ΜΜΕ όσον αφορά την EUB.
(41)

Η ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Elpro και τη βασική διάδοχο εταιρεία της EUB δεν θα προκαλέσει
σηµαντικές στρεβλώσεις στην αγορά. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η Elpro µείωσε τις παραγωγικές της
δυνατότητες κατά 65 % έως 70 % από το 1996 µέχρι το 1998. Λόγω του γεγονότος ότι η Elpro και η
EUB είναι κυρίως τεχνικές εταιρείες, κρίνεται σκόπιµο να µετρηθεί η παραγωγική τους ικανότητα µε βάση
τις ανθρωποώρες. Εξάλλου, έκλεισαν τα ζηµιογόνα τµήµατα, τα οποία προκαλούσαν τις µεγαλύτερες
στρεβλώσεις της αγοράς, επειδή τα προϊόντα που προσέφεραν δεν κάλυπταν το κόστος. Οι επιπτώσεις της
Elpro και της EUB στην αγορά εντούτοις ήταν και είναι περιορισµένες, επειδή πρόκειται για πολύ µικρές
επιχειρήσεις σε µια ολιγοπωλιακή αγορά, στην οποία κυριαρχούν οι µεγάλοι όµιλοι εταιρειών. Η Επιτροπή
αναγνωρίζει ότι η συνέχιση της ύπαρξης της EUB, οι δραστηριότητες της οποίας περιορίζονται σχεδόν
αποκλειστικά στην Ανατολική Γερµανία, βελτιώνει τη διάρθρωση της αγοράς. Σε αντίθεση µε το τµήµα του
τροχαίου υλικού της αγοράς σιδηροδροµικών µεταφορών, δεν υπάρχουν πλεονάζουσες παραγωγικές
ικανότητες στα τµήµατα υποσταθµών και γραµµών ηλεκτροδότησης στα οποία δραστηριοποιείται η EUB. Η
ζήτηση για τα εν λόγω προϊόντα οφείλεται κυρίως στις ανάγκες αντικατάστασης και εκσυγχρονισµού της
Deutsche Βahn AG και των αστικών σιδηροδρόµων της Γερµανίας.

(42)

Οι ενισχύσεις αναδιάρθρωσης που χορηγήθηκαν στην Elpro περιλαµβάνουν τα ακόλουθα µέτρα:
1. Το δάνειο παυ χορηγήθηκε αρχικά ως ενίσχυση διάσωσης ύψους 29 εκατ. DEM, δηλώθηκε ότι ήταν
µειωµένης εξασφάλισης (20 εκατ. DEM) και θα πρέπει να συµφωνήσει η Επιτροπή για να υπάρξει
παραίτηση από την απαίτηση εξόφλησής του. Οι πόροι αυτοί χρησίµευσαν για τη χρηµατοδότηση των
ζηµιών και του κόστους των κλεισιµάτων κατά την περίοδο 1996 έως 1998. Η ένταση,της ενίσχυσης
ανήλθε στο 100 % σε κάθε µία, από αυτές τις περιπτώσεις.
2. Παράταση των εγγυήσεων ύψους 29,8 εκατ. DEM, που χορηγήθηκαν αρχικά ως ενίσχυση διάσωσης,
καθώς και νέες εγγυήσεις ύψους 14 εκατ. DEM. Παρά το γεγονός ότι φαίνεται απίθανο τώρα να
ικανοποιήσει το κράτος ένα µεγάλο µέρος των απαιτήσεων σε σχέση µε αυτές τις εγγυήσεις, οι αρχικοί
κίνδυνοι ήταν πολύ µεγάλοι και κανένας ιδιωτικός χρηµατοπιστωτικός οργανισµός δεν θα είχε χορηγήσει αυτές τις εγγυήσεις. Σύµφωνα µε τη συνήθη πρακτική της Επιτροπής όσον αφορά τη λήψη
αποφάσεων, και δεδοµένου του ιδιαίτερα µεγάλου κινδύνου αθέτησης των υποχρεώσεων και της
έλλειψης άλλων κατάλληλων ασφαλειών, η ένταση αυτών των ενισχύσεων θα πρέπει να καθοριστεί στο
100 % (17).
Λαµβάνοντας υπόψη τα 138,1 εκατ. DEM που συνεισέφερε η ίδια η επιχείρηση (το µεγαλύτερο µέρος των
οποίων είναι έσοδα από την πώληση των µετοχών της Ε-plus, καθώς και τη συνεισφορά των τραπεζών, οι
οποίες παραιτήθηκαν από απαιτήσεις ύψους 18 εκατ. DEM και ανέλαβαν ένα κίνδυνο ο οποίος υπερβαίνει
το 40 % των συνολικών νέων δανείων ύψους 49,5 εκατ. DEM, η συνολική ιδιωτική συνεισφορά στη
χρηµατοδότηση της αναδιάρθρωσης υπερβαίνει το 70 % (18). Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή συµπεραίνει ότι
η ενίσχυση περιορίζεται στο ελάχιστο ποσό και δεν διετέθη υπερβολική ρευστότητα.

(43)

Η ενίσχυση αναδιάρθρωσης που χορηγήθηκε στην EUB σε σχέση µε την εξαγορά από τη διεύθυνση
συνίσταται κυρίως σε αντεγγυήσεις (καθαρό ποσό ύψους 23,6 εκατ. DEM) για την εξασφάλιση µιας
πίστωσης ύψους 8 εκατ. DEM, καθώς και σε εγγυήσεις συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης, οι οποίες
χορηγήθηκαν από τις εµπορικές τράπεζες µε τους όρους της αγοράς. Ενόψει της φύσης των έργων τα
οποία εξασφαλίζονται µε αυτές τις εγγυήσεις η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι απώλειες του
εγγυητή δεν θα υπερέβαιναν τα 8 εκατ. DEM. Το ποσό αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως κρατική
ενίσχυση (19). Εξάλλου, η EUB θα λάβει από την BvS ένα δάνειο ύψους 1,5 εκατ. DEM για τρία χρονία,
προκειµένου να χρηµατοδοτήσει το κόστος της κατάρτισης, µε ετήσιο επιτόκιο 5 %. Το επιτόκιο αυτό είναι
χαµηλότερο από τα επιτόκια της αγοράς. Επειδή η EUB δε χρειάζεται να εξασφαλίσει το δάνειο, η ένταση
της ενίσχυσης θα πρέπει να καθοριστεί στο 100 %. Για τις επενδύσεις ύψους 7 εκατ. DEM η EUB θα λάβει
2,1 εκατ. DEM ως επενδυτική ενίσχυση στα πλαίσια του Gemeinschaftsaufgabe (πρόγραµµα περιφερειακής ανάπτυξης). Εποµένως, το σύνολο της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης ανέρχεται σε 11,6 εκατ. DEM.
Λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που αναλαµβάνουν οι ιδιωτικές τράπεζες (27,3 εκατ. DEM) για το
κόστος των 7,8 εκατ. DEM (20) που θα αναλάβει ο ιδιώτης επενδυτής, βγαίνει το συµπέρασµα ότι η
ενίσχυση περιορίζεται στο ελάχιστο ποσό.

(17) Βλέπε ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ σχετικά µε τις κρατικές
ενισχύσεις υπό τη µορφή εγγυήσεων (ΕΕ C 71 της 11.3.2000, σ. 14), σηµείο 3.2.
(18) Βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 12, 17 και 28.
19
( ) Υπολογισµός: το 80 % µιας πίστωσης ύψους 8 εκατ. DEM είναι 6,4 εκατ. DEM, µε την ανάληψη του 10 % του κίνδυνου
σε σχέση µε το υπόλοιπο εγγυηµένο ποσό ύψους 15,6 εκατ. DEM, το σύνολο ανέρχεται σε 7,96 εκατ. DEM.
(20) Υπολογισµός: κεφάλαιο κίνησης ύψους 1 εκατ. DEM που θα διαθέσει ο επενδυτής, µερίδιο συµµετοχής στις επενδύσεις
ύψους 4,9 εκατ. DEM και µερίδιο συµµετοχής στο κόστος κατάρτισης 2,9 εκατ. DEM.
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Όσον αφορά την πώληση των δυο τµηµάτων του πρώην τοµέα LET από την Elpro στην GE, η Επιτροπή
συµµερίζεται την άποψη ότι το ποσό που πληρώθηκε για την ακίνητη περιουσία αντανακλά την αγοραία
αξία τους και για το λόγο αυτό δεν εµπεριέχει καµία ενίσχυση. Η Γερµανία υπέβαλε ένα ευρύ σχέδιο
αναδιάρθρωσης κατά την έννοια των κατευθυντήριων γραµµών (21). Η Επιτροπή δεν έχει λόγο να
αµφισβητήσει τη βιωσιµότητα του σχεδίου GE IS. Η GE IS Berlin, εντούτοις, είναι τόσο στενά συνδεδεµένη
µε τις διεθνείς βιοµηχανικές δραστηριότητες της GE, που δεν θα είχε νόηµα να γίνει µεµονωµένη ανάλυση
των οικονοµικών της αποτελεσµάτων. Οι µελλοντικές δραστηριότητες της GE IS προσανατολίζονται κυρίως
σε περιοχές εκτός της Κοινότητας. Το µερίδιο της στην αγορά της Γερµανίας ανέρχεται στο 1 % περίπου.
∆εδοµένης της σηµαντικής µείωσης της δυναµικότητας της Elpro γενικά, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η
προγραµµατιζόµενη δυναµικότητα της GE IS µε 100 υπαλλήλους περίπου (εξαιτίας της φύσης των
δραστηριοτήτων της GE IS, η δυναµικότητα µπορεί να µετρηθεί µόνο µε βάση τον αριθµό των εργαζοµένων) είναι χαµηλότερη από την αντίστοιχη δυναµικότητα της LET στους σχετικούς τοµείς. Κατά συνέπεια,
δεν αναµένονται υπερβολικές στρεβλώσεις της αγοράς.

(45)

Η ενίσχυση που χορηγήθηκε στην GE IS προκειµένου να τη βοηθήσει για να πληρώσει την αναδιάρθρωσή
της αποτελείται από τρία στοιχεία:
1. Μια επιδότηση ύψους 1,3 εκατ. DEM για την κάλυψη ορισµένων από τις αρχικές ζηµιές: πρόκειται για
µια καθαρά λειτουργική ενίσχυση. Η Επιτροπή αναγνωρίζει εντούτοις ότι χρησιµοποιήθηκε για τη
χρηµατοδότηση ενός µέρους του κόστους υποαπασχόλησης ύψους 5,1 εκατ. DEM κατά το χρονικό
διάστηµα 1997/1998, προκειµένου να αποφευχθούν πρόσθετες απολύσεις.
2. Μια ενίσχυση κατάρτισης ύψους 1,5 εκατ. DEM, προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί ένα µέρος των
µέτρων κατάρτισης συνολικού κόστους 3,4 εκατ. DEM. Η ένταση αυτής της ενίσχυσης, ύψους 44,5 %,
βρίσκεται λίγο πιο κάτω από το κατώτατο όριο που προβλέπεται από το πλαίσιο των ενισχύσεων σχετικά
µε τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης για µεγάλες εταιρείες σε περιοχές οι οποίες εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) (22). Ενόψει του µεγάλου αριθµού των
µεγάλων σε ηλικία εργαζοµένων στην GE IS η προσαύξηση κατά 10 % είναι σύµφωνη µε το σηµείο 33
του πλαισίου.
3. Επενδυτική ενίσχυση ύψους 2 εκατ. DEM στο πλαίσιο του Gemeinschaftsaufgabe για συνολικές
επιλέξιµες επενδύσεις ύψους 7,66 εκατ. DEM: η ένταση αυτής της ενίσχυσης είναι µικρότερη από το
35 % που έχει εγκριθεί για επενδυτικές ενισχύσεις σε αυτή την περιοχή σύµφωνα µε το άρθρο 87
παράγραφος 3.
Εποµένως, µόνο τα 1,3 εκατ. DEM από τα 4,8 εκατ. DEM των ενισχύσεων για την περαιτέρω αναδιάρθρωση της GE IS δεν χορηγήθηκαν σύµφωνα µε τους γενικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις
επιχειρήσεις. Επειδή όµως ο ιδιώτης επενδυτής συνεισφέρει το 74 % του συνολικού κόστους της αναδιάρθρωσης, η ενίσχυση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως δυσανάλογη.

(46)

Η Γερµανία θα πρέπει να υποχρεωθεί να υποβάλει δύο εκθέσεις ετησίως στην Επιτροπή σχετικά µε την
κατάσταση της αναδιάρθρωσης της EUB και της GE IS, καθώς και σχετικά µε τη χρησιµοποίηση των
ενισχύσεων αναδιάρθρωσης από τις Elpro AG, ΕUΒ και GE IS κατά τα έτη 1999 και 2000.
VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

(47)

Η Επιτροπή έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας χορήγησε
παράνοµες ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης στην Elpro και στις διάδοχες εταιρείες της EUB και GE
IS και, κατά συνέπεια, παραβίασε το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ. Εντούτοις η έρευνα που
πραγµατοποίησε την οδήγησε στο συµπέρασµα ότι οι ενισχύσεις σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 3
στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ θα πρέπει να θεωρηθούν ως συµβιβάσιµες µε την κοινή αγορά,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΥΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Οι ενισχύσεις που χορήγησε η Γερµανία στην Elpro AG Berlin (Elpro), ύψους 72,8 εκατ. DEM είναι συµβιβάσιµες µε την κοινή αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ.
Άρθρο 2
Οι ενισχύσεις που χορήγησε η Γερµανία στην Elpro GmbH Berlin — Industrieholding (EUB), καθώς και στην
Elpro Verkehrstechnik GmbH (EVT), ύψους 11,6 εκατ. DEM, είναι συµβιβάσιµες µε την κοινή αγορά σύµφωνα
µε το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ.
(21) Βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 25 έως 27, όπου γίνεται περιγραφή του σχεδίου.
(22) ΕΕ C 343 της 11.11.1998, σ. 10, σηµεία 32 και 33.
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Άρθρο 3
Οι ενισχύσεις που χορήγησε η Γερµανία στην GΕ Industrial Systems GmbH Berlin, ύψους 4,8 εκατ. DEM, είναι
συµβιβάσιµες προς την κοινή αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ.
Άρθρο 4
Η Γερµανία υποχρεούται να υποβάλει στην Επιτροπή, δύο φορές ετησίως, εκθέσεις σχετικά µε την πρόοδο όσον
αφορά την αναδιάρθρωση της EUB και της GE IS, καθώς και σχετικά µε τη χρησιµοποίηση της ενίσχυσης
αναδιάρθρωσης από τις Elpro AG, EUB και GE IS κατά τα έτη 1999 και 2000.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας.
Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2000.
Για την Επιτροπή
Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Σεπτεµβρίου 2000
για τροποποίηση της απόφασης 2000/486/ΕΚ σχετικά µε ορισµένα µέτρα προστασίας από τον αφθώδη
πυρετό στην Ελλάδα
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 2639]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2000/538/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά µε τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο ορισµένων ζώντων ζώων και προϊόντων µε προοπτική
την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/118/ΕΟΚ (2), και
ιδίως το άρθρο 10,
την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 11ης ∆εκεµβρίου 1989, σχετικά µε τους κτηνιατρικούς ελέγχους
που εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο µε προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/118/ΕΟΚ, και ιδίως το άρθρο 9,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Λόγω της εκδηλώσεως κρουσµάτων αφθώδους πυρετού στην Ελλάδα, εκδόθηκε η απόφαση 2000/486/ΕΚ
της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2000, σχετικά µε ορισµένα µέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό
στην Ελλάδα (4) ώστε να ενταθούν τα µέτρα ελέγχου που έλαβε η Ελλάδα.

(2)

Εστάλησαν αναφορές για περαιτέρω εξάπλωση της νόσου.

(3)

Υπό το φως της εξέλιξης της νόσου, είναι ανάγκη να επεκταθούν σε άλλα µέρη της Ελλάδας τα µέτρα
προστασίας που ελήφθησαν µε την απόφαση 2000/486/ΕΚ.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης κτηνιατρικής
επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ της απόφασης 2000/486/ΕΚ αντικαθίστανται από το παράρτηµα της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη τροποποιούν τα µέτρα που εφαρµόζουν στις εµπορικές συναλλαγές, ώστε να ανταποκρίνονται στην
παρούσα απόφαση, ενηµερώνουν δε αµέσως την Επιτροπή περί αυτού.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 1 Σεπτεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

224 της 18.8.1990, σ. 29.
62 της 15.3.1993, σ. 49.
395 της 30.12.1989, σ. 13.
195 της 1.8.2000, σ. 59.
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