ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα L 213
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκδοση
στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

Περιεχόμενα

Ι

50ό έτος
15 Αυγούστου 2007

Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

★

★

★

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 960/2007 της Επιτροπής, της 14ης Αυγούστου 2007, για καθορισμό των κατ'
αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών . . . .

1

Κανονισμός (EK) αριθ. 961/2007 της Επιτροπής, της 14ης Αυγούστου 2007, για τον καθορισμό των
εισαγωγικών δασμών στον τομέα των σιτηρών που εφαρμόζονται από τη 16η Αυγούστου 2007 . . . . . . . . .

3

Κανονισμός (EK) αριθ. 962/2007 της Επιτροπής, της 14ης Αυγούστου 2007, για τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 996/97 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης
εισαγωγής για το κατεψυγμένο διάφραγμα βοοειδών που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 0206 29 91

6

Κανονισμός (EK) αριθ. 963/2007 της Επιτροπής, της 14ης Αυγούστου 2007, για την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 58/97 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση παρεκκλίσεων για
τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 964/2007 της Επιτροπής, της 14ης Αυγούστου 2007, για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων για το άνοιγμα και τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για το
ρύζι καταγωγής λιγότερο αναπτυγμένων χωρών για τις περιόδους εμπορίας 2007/08 και 2008/09 26

ΙΙ

Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επιτροπή
2007/560/EK:
★

1

EL

Απόφαση της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2007, με την οποία αναγνωρίζεται κατ’ αρχήν η
πληρότητα των φακέλων που υποβλήθηκαν για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη
καταχώριση των ουσιών χλωραντρανιλιπρόλ, επταμαλοξυγλουκάν, σπειροτετραμάτ και του
πυρηνικού πολυεδρικού ιού Helicoverpa armigera στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 3669] (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
(1) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της
γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

2007/561/EK:

Περιεχόμενα (συνέχεια)
★

EL

Απόφαση της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2007, για την έγκριση της τροποποίησης του
προγράμματος εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών στην Ιταλία για το έτος 2007, το
οποίο έχει εγκριθεί με την απόφαση 2006/875/ΕΚ όσον αφορά τη βρουκέλλωση των βισόνων
στην Καζέρτα, περιφέρεια Καμπανία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 3692] . . . . . . . . . . . . . . . . 32

EL

15.8.2007

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 213/1

Ι
(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 960/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Αυγούστου 2007
για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου
ορισμένων οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό
21ης Δεκεμβρίου
του καθεστώτος
ιδίως το άρθρο 4

(ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της
1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής
κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και
παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) 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 την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός ισμός αρχίζει να ισχύει στις 15 Αυγούστου
2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2007.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 756/2007 (ΕΕ L 172 της
30.6.2007, σ. 41).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισμού της Επιτροπής, της 14ης Αυγούστου 2007, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(EUR/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας

(1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MK
TR
XK
XS
ZZ

44,3
55,3
36,3
36,3
43,1

0707 00 05

TR
ZZ

127,9
127,9

0709 90 70

TR
ZZ

86,8
86,8

0805 50 10

AR
UY
ZA
ZZ

63,4
62,3
59,0
61,6

0806 10 10

EG
MA
TR
US
ZZ

129,5
138,0
116,5
184,5
142,1

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

68,0
112,6
89,5
100,2
94,2
101,1
90,3
93,7

0808 20 50

AR
CL
TR
ZA
ZZ

55,3
83,9
134,4
99,5
93,3

0809 30 10, 0809 30 90

TR
ZZ

138,8
138,8

0809 40 05

IL
ZZ

125,2
125,2

(1) Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19).
Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 961/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Αυγούστου 2007
για τον καθορισμό των εισαγωγικών δασμών στον τομέα των σιτηρών που εφαρμόζονται
από τη 16η Αυγούστου 2007
γικού δασμού που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του εν
λόγω άρθρου, καθορίζονται σε τακτικά διαστήματα για
τα προαναφερόμενα προϊόντα αντιπροσωπευτικές τιμές
εισαγωγής caf.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1249/96, η τιμή που λαμβάνεται υπόψη
για τον υπολογισμό των εισαγωγικών δασμών των
προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1001 10 00, 1001 90 91,
ex 1001 90 99 (σιτάρι μαλακό, εκλεκτής ποιότητας),
1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 και 1007 00 90
είναι η ημερήσια αντιπροσωπευτική τιμή εισαγωγής caf
που καθορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο που προβλέπεται
στο άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν οι εισαγωγικοί δασμοί για
την περίοδο από τη 16η Αυγούστου 2007 που θα ισχύουν
έως τον εκ νέου καθορισμό τους,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003, για την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (1),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τους εισαγωγικούς
δασμούς στον τομέα των σιτηρών (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1784/2003 προβλέπει ότι, για τα προϊόντα των κωδικών
ΣΟ 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (σιτάρι
μαλακό, εκλεκτής ποιότητας), 1002, ex 1005 εκτός από
το υβρίδιο για σπορά και ex 1007 εκτός από το υβρίδιο
που προορίζεται για σπορά, ο εισαγωγικός δασμός ισούται
με την τιμή παρέμβασης που ισχύει για τα προϊόντα αυτά
κατά την εισαγωγή, προσαυξημένη κατά 55 % και μειωμένη
κατά την τιμή εισαγωγής caf που εφαρμόζεται στην εν λόγω
αποστολή. Εντούτοις, ο δασμός αυτός δεν είναι δυνατόν να
υπερβαίνει το δασμολογικό συντελεστή του κοινού δασμολογίου.
Το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1784/2003 προβλέπει ότι, για τον υπολογισμό του εισαγω-

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Από τη 16η Αυγούστου 2007, οι εισαγωγικοί δασμοί στον τομέα
των σιτηρών που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 καθορίζονται στο παράρτημα Ι
του παρόντος κανονισμού, με βάση τα στοιχεία του παραρτήματος ΙΙ.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 16 Αυγούστου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2007.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 735/2007 (ΕΕ L 169 της
29.6.2007, σ. 6).
(2) ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 125. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1816/2005 (ΕΕ L 292 της
8.11.2005, σ. 5).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Εισαγωγικοί δασμοί των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1784/2003 που εφαρμόζονται από τη 16η Αυγούστου 2007
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Εισαγωγικός δασμός (1)
(EUR/t)

1001 10 00

Σ Ι Τ Α Ρ Ι σκληρό εκλεκτής ποιότητας

0,00

μέσης ποιότητας

0,00

βασικής ποιότητας

0,00

Σ Ι Τ Α Ρ Ι μαλακό, για σπορά

0,00

Σ Ι Τ Α Ρ Ι μαλακό εκλεκτής ποιότητας, εκτός από αυτό που
προορίζεται για σπορά

0,00

1002 00 00

ΣΙΚΑΛΗ

0,00

1005 10 90

Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Ι για σπορά, εκτός από το υβρίδιο

9,34

1005 90 00

Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Ι , εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (2)

9,34

1007 00 90

Σ Ο Ρ Γ Ο σε κόκκους, εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για
σπορά

0,00

1001 90 91
ex 1001 90 99

(1) Για τα εμπορεύματα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή μέσω της διώρυγας του Σουέζ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96, ο εισαγωγέας μπορεί να επωφεληθεί μείωσης των δασμών κατά:
— 3 EUR/t, εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στη Μεσόγειο θάλασσα,
— 2 EUR/t, εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στη Δανία, στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία, στη
Φινλανδία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή από την πλευρά του Ατλαντικού της Ιβηρικής Χερσονήσου.
(2) Ο εισαγωγέας μπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή μείωσης 24 EUR/t όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Στοιχεία υπολογισμού των δασμών που καθορίζονται στο παράρτημα Ι
31.7.2007-13.8.2007
1. Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:
(EUR/t)
Σιτάρι
μαλακό (*)

Καλαμπόκι

Σκληρό σιτάρι,
εκλεκτής
ποιότητας

Σκληρό σιτάρι,
μέσης
ποιότητας (**)

Σκληρό σιτάρι,
χαμηλής
ποιότητας (***)

Κριθή

Minneapolis

Chicago

—

—

—

—

188,54

94,53

—

—

—

—

Τιμή fob USA

—

—

215,82

205,82

185,82

121,21

Πριμοδότηση για τον Κόλπο

—

16,35

—

—

—

—

5,16

—

—

—

—

—

Χρηματιστήριο
Τιμή

Πριμοδότηση για τις
Μεγάλες Λίμνες

(*) Θετική πριμοδότηση 14 EUR/t ενσωματωμένη [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].
(**) Αρνητική πριμοδότηση 10 EUR/t [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].
(***) Αρνητική πριμοδότηση 30 EUR/t [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].

2. Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:
Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού–Ρότερνταμ:

41,79 EUR/t

Ναύλος/κόστος: Μεγάλες Λίμνες–Ρότερνταμ:

44,05 EUR/t
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 962/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Αυγούστου 2007
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 996/97 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης
δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής για το κατεψυγμένο διάφραγμα βοοειδών που υπάγεται στον
κωδικό ΣΟ 0206 29 91
προβλέπει ότι τα πιστοποιητικά εισαγωγής ισχύουν 90
ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής τους, είναι αναγκαίο
να διευκρινιστεί στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 996/97 ότι τα
πιστοποιητικά πρέπει να ισχύουν μέχρι το τέλος της περιόδου δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του
βοείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1 πρώτο
εδάφιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 996/97 της Επιτροπής (2) προβλέπει, σε πολυετή βάση, το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης
δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής για το κατεψυγμένο
διάφραγμα βοοειδών που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ
0206 29 91.

(2)

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για
τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των
δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα
πιστοποιητικών εισαγωγής (3) προβλέπει ότι τα πιστοποιητικά
εισαγωγής δεν ισχύουν μετά την τελευταία ημέρα της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής.

(3)

(4)

Προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 996/97 με εκείνες του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1301/2006, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 996/97 τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 568/2007, ιδίως με
τη διαγραφή της διάταξης σχετικά με την περίοδο ισχύος
των πιστοποιητικών εισαγωγής.
Δεδομένου ότι το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1445/95 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 1995, για τις
λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών
εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος (4),

(5)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 996/97 πρέπει να
τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα πιστοποιητικά
εισαγωγής που εκδίδονται για την περίοδο δασμολογικής
ποσόστωσης εισαγωγής από 1ης Ιουλίου 2007 έως 30 Ιουνίου 2008 ισχύουν μέχρι το τέλος της εν λόγω περιόδου
δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι η παρούσα τροποποίηση εφαρμόζεται από την
περίοδο ποσόστωσης που αρχίζει την 1η Ιουλίου 2007.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης βοείου
κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 996/97, προστίθεται η
ακόλουθη παράγραφος 3:
«3.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1445/95, τα πιστοποιητικά εισαγωγής ισχύουν μέχρι το
τέλος της περιόδου δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής».
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται στα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται από την
περίοδο ποσόστωσης που αρχίζει την 1η Ιουλίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2007.
Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της
25.11.2005, σ. 2).
(2) ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 6. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 568/2007 (ΕΕ L 133 της 25.5.2007,
σ. 15).
(3) ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17).
(4) ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 35. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 586/2007 (ΕΕ L 139 της
31.5.2007, σ. 5).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 963/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Αυγούστου 2007
για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 58/97 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση
παρεκκλίσεων για τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων
τα απαραίτητα συστήματα συλλογής δεδομένων ή να προσαρμόσουν τα ήδη υπάρχοντα έτσι ώστε να έχουν εκπληρωθεί οι διατάξεις του κανονισμού έως το τέλος της μεταβατικής περιόδου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(5)

Διάφορα κράτη μέλη ζήτησαν για μια παρατεταμένη μεταβατική περίοδο παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις του
παραρτήματος 7 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ.
58/97 όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά ταμεία για τα έτη
αναφοράς 2005 έως 2007 με σκοπό να καθιερώσουν τα
απαραίτητα συστήματα συλλογής δεδομένων ή να προσαρμόσουν τα ήδη υπάρχοντα έτσι ώστε να έχουν εκπληρωθεί οι
διατάξεις του κανονισμού έως το τέλος της μεταβατικής
περιόδου.

(6)

Καθόσον τα αιτήματα των κρατών μελών βασίζονται στη
θεμιτή ανάγκη περαιτέρω προσαρμογής των συστημάτων
τους συλλογής δεδομένων, η χορήγηση των εν λόγω παρεκκλίσεων φαίνεται αιτιολογημένη.

(7)

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

τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 58/97 του Συμβουλίου, της
20ής Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης
των επιχειρήσεων (1), και ιδίως το άρθρο 12 σημείο x),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 58/97 καθιέρωσε ένα
κοινό πλαίσιο παραγωγής κοινοτικών στατιστικών για τις
δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς και για τη
διάρθρωση, τη δραστηριότητα, την απόδοση και την ανταγωνιστικότητα των συνταξιοδοτικών ταμείων.

Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 58/97
προβλέπει ότι κατά τις μεταβατικές περιόδους μπορούν να
γίνουν παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των παραρτημάτων
του εν λόγω κανονισμού. Σύμφωνα με το τμήμα 10 του
παραρτήματος 2 και το τμήμα 10 του παραρτήματος 7
του εν λόγω κανονισμού, η περίοδος διαβίβασης που προβλέπεται μπορεί να παρατείνεται για μια περαιτέρω περίοδο
όσον αφορά ορισμένα χαρακτηριστικά.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
(3)

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1667/2003 της Επιτροπής, της
1ης Σεπτεμβρίου 2003 (2), χορήγησε για τα κράτη μέλη
παρεκκλίσεις για μια μεταβατική περίοδο για τα έτη αναφοράς 2001 έως 2004 όσον αφορά τις στατιστικές για τις
δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας και για τα έτη αναφοράς 2002 έως 2004 όσον αφορά τις στατιστικές για τα
συνταξιοδοτικά ταμεία.

Ορισμένα κράτη μέλη ζήτησαν, για μια παρατεταμένη μεταβατική περίοδο, παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις του
παραρτήματος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 58/97
όσον αφορά τα χαρακτηριστικά 21 12 0 και 21 14 0 για
τα έτη αναφοράς 2005 έως 2008 με σκοπό να καθιερώσουν

(1) ΕΕ L 14 της 17.1.1997, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
(2) ΕΕ L 244 της 29.9.2003, σ. 1.

Χορηγούνται παρεκκλίσεις από τα χαρακτηριστικά 21 12 0 και
21 14 0 του τμήματος 4 του παραρτήματος 2 του κανονισμού
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 58/97 για τα έτη αναφοράς 2005 έως 2008,
όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2
Χορηγούνται παρεκκλίσεις από τον κατάλογο χαρακτηριστικών που
εμφαίνονται στο τμήμα 4 του παραρτήματος 7 του κανονισμού (ΕΚ,
Ευρατόμ) αριθ. 58/97 για τα έτη αναφοράς 2005 έως 2007, όπως
προσδιορίζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

L 213/8

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2007.
Για την Επιτροπή
Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Παρεκκλίσεις για τις μεταβλητές 21 12 0 και 21 14 0 του παραρτήματος 2
ΒΕΛΓΙΟ
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων
2005 έως 2008 μεταβλητή 21 12 0

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων
2005 έως 2008 μεταβλητή 21 14 0

Επενδύσεις σε εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις
Συνολικές τρέχουσες δαπάνες για περιβαλλογια καθαρή τεχνολογία (εντεταγμένη τεχνοντική προστασία
λογία)

Πλήρης, μερική ή καμία παρέκκλιση

Μερική παρέκκλιση

Μερική παρέκκλιση

Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος
διαβίβασης

18 + 3

18 + 3

Ελλείπουσες δραστηριότητες

NACE αναθ.1.1 37

NACE αναθ.1.1 37

Ελλείπουσες τάξεις μεγέθους

Καμία

Καμία

Άλλα θέματα

Κανένα

Κανένα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων
2005 έως 2008 μεταβλητή 21 12 0

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων
2005 έως 2008 μεταβλητή 21 14 0

Επενδύσεις σε εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις
Συνολικές τρέχουσες δαπάνες για περιβαλλογια καθαρή τεχνολογία (εντεταγμένη τεχνοντική προστασία
λογία)

Πλήρης, μερική ή καμία παρέκκλιση

Πλήρης παρέκκλιση

Καμία παρέκκλιση

Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος
διαβίβασης

Καμία

Ελλείπουσες δραστηριότητες

Καμία

Ελλείπουσες τάξεις μεγέθους

Καμία

Άλλα θέματα

Κανένα

ΔΑΝΙΑ
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων
2005 έως 2008 μεταβλητή 21 12 0

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων
2005 έως 2008 μεταβλητή 21 14 0

Επενδύσεις σε εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις
Συνολικές τρέχουσες δαπάνες για περιβαλλογια καθαρή τεχνολογία (εντεταγμένη τεχνοντική προστασία
λογία)

Πλήρης, μερική ή καμία παρέκκλιση
Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος
διαβίβασης
Ελλείπουσες δραστηριότητες
Ελλείπουσες τάξεις μεγέθους
Άλλα θέματα

Πλήρης παρέκκλιση

Πλήρης παρέκκλιση
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων
2005 έως 2008 μεταβλητή 21 12 0

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων
2005 έως 2008 μεταβλητή 21 14 0

Επενδύσεις σε εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις
Συνολικές τρέχουσες δαπάνες για περιβαλλογια καθαρή τεχνολογία (εντεταγμένη τεχνοντική προστασία
λογία)

Πλήρης, μερική ή καμία παρέκκλιση

Μερική παρέκκλιση

Μερική παρέκκλιση

Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος
διαβίβασης

18 + 9 για την NACE αναθ.1.1 τμήμα
E

18 + 9 για την NACE αναθ.1.1 τμήμα E

Ελλείπουσες δραστηριότητες

Καμία

Καμία

Ελλείπουσες τάξεις μεγέθους

Καμία

Καμία

Άλλα θέματα

Κανένα

Κανένα

ΕΛΛΑΔΑ
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων
2005 έως 2008 μεταβλητή 21 12 0

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων
2005 έως 2008 μεταβλητή 21 14 0

Επενδύσεις σε εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις
Συνολικές τρέχουσες δαπάνες για περιβαλλογια καθαρή τεχνολογία (εντεταγμένη τεχνοντική προστασία
λογία)

Πλήρης, μερική ή καμία παρέκκλιση

Μερική παρέκκλιση

Μερική παρέκκλιση

Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος
διαβίβασης

Καμία

Καμία

Ελλείπουσες δραστηριότητες

Καμία

Καμία

Ελλείπουσες τάξεις μεγέθους

1-9 απασχολούμενοι

1-9 απασχολούμενοι

Άλλα θέματα

Κανένα

Κανένα

ΓΑΛΛΙΑ
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων
2005 έως 2008 μεταβλητή 21 12 0

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων
2005 έως 2008 μεταβλητή 21 14 0

Επενδύσεις σε εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις
Συνολικές τρέχουσες δαπάνες για περιβαλλογια καθαρή τεχνολογία (εντεταγμένη τεχνοντική προστασία
λογία)

Πλήρης, μερική ή καμία παρέκκλιση

Μερική παρέκκλιση

Μερική παρέκκλιση

Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος
διαβίβασης

Καμία

Καμία

Ελλείπουσες δραστηριότητες

Καμία

Καμία

Ελλείπουσες τάξεις μεγέθους

1-49 απασχολούμενοι
εκτός από:
NACE αναθ. 1.1 τμήματα 15 και 16

1-49 απασχολούμενοι
εκτός από:
NACE αναθ. 1.1 τμήματα 15 και 16

Άλλα θέματα

Κανένα

Κανένα
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ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων
2005 έως 2008 μεταβλητή 21 12 0

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων
2005 έως 2008 μεταβλητή 21 14 0

Επενδύσεις σε εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις
Συνολικές τρέχουσες δαπάνες για περιβαλλογια καθαρή τεχνολογία (εντεταγμένη τεχνοντική προστασία
λογία)

Πλήρης, μερική ή καμία παρέκκλιση

Πλήρης παρέκκλιση

Πλήρης παρέκκλιση

Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος
διαβίβασης
Ελλείπουσες δραστηριότητες
Ελλείπουσες τάξεις μεγέθους
Άλλα θέματα
Σημείωση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος 4 παράγραφος 3 και του τμήματος 4 παράγραφος 4 του παραρτήματος 2 του κανονισμού (ΕΚ,
Ευρατόμ) αριθ. 58/97 του Συμβουλίου οι πληροφορίες οι απαραίτητες για την κατάρτιση των στατιστικών όσον αφορά τα χαρακτηριστικά 21 11 0, 21 12 0 και 21 14 0 δεν χρειάζεται να συλλέγονται εάν το συνολικό ποσό του κύκλου εργασιών ή ο αριθμός των
ατόμων που απασχολούνται σε ένα τμήμα της NACE αναθ. 1 τμήματα Γ έως E αντιπροσωπεύουν σε ένα κράτος μέλος, λιγότερο από
1 % του κοινοτικού συνόλου.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων
2005 έως 2008 μεταβλητή 21 12 0

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων
2005 έως 2008 μεταβλητή 21 14 0

Επενδύσεις σε εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις
Συνολικές τρέχουσες δαπάνες για περιβαλλογια καθαρή τεχνολογία (εντεταγμένη τεχνοντική προστασία
λογία)

Πλήρης, μερική ή καμία παρέκκλιση

Πλήρης παρέκκλιση

Πλήρης παρέκκλιση

Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος
διαβίβασης
Ελλείπουσες δραστηριότητες
Ελλείπουσες τάξεις μεγέθους
Άλλα θέματα
Σημείωση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος 4 παράγραφος 3 και του τμήματος 4 παράγραφος 4 του παραρτήματος 2 του κανονισμού (ΕΚ,
Ευρατόμ) αριθ. 58/97 του Συμβουλίου οι πληροφορίες οι απαραίτητες για την κατάρτιση των στατιστικών όσον αφορά τα χαρακτηριστικά 21 11 0, 21 12 0 και 21 14 0 δεν χρειάζεται να συλλέγονται εάν το συνολικό ποσό του κύκλου εργασιών ή ο αριθμός των
ατόμων που απασχολούνται σε ένα τμήμα της NACE αναθ. 1 τμήματα Γ έως E αντιπροσωπεύουν σε ένα κράτος μέλος, λιγότερο από
1 % του κοινοτικού συνόλου.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων
2005 έως 2008 μεταβλητή 21 12 0

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων
2005 έως 2008 μεταβλητή 21 14 0

Επενδύσεις σε εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις
Συνολικές τρέχουσες δαπάνες για περιβαλλογια καθαρή τεχνολογία (εντεταγμένη τεχνοντική προστασία
λογία)

Πλήρης, μερική ή καμία παρέκκλιση
Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος
διαβίβασης
Ελλείπουσες δραστηριότητες
Ελλείπουσες τάξεις μεγέθους
Άλλα θέματα

2005-2006: Πλήρης παρέκκλιση

2005-2006: Πλήρης παρέκκλιση
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ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων
2005 έως 2008 μεταβλητή 21 12 0

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων
2005 έως 2008 μεταβλητή 21 14 0

Επενδύσεις σε εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις
Συνολικές τρέχουσες δαπάνες για περιβαλλογια καθαρή τεχνολογία (εντεταγμένη τεχνοντική προστασία
λογία)

Πλήρης, μερική ή καμία παρέκκλιση

Μερική παρέκκλιση

Μερική παρέκκλιση

Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος
διαβίβασης

18 + 6

18 + 6

Ελλείπουσες δραστηριότητες

NACE αναθ.1.1 41

Καμία

Ελλείπουσες τάξεις μεγέθους

Όλοι οι τομείς δραστηριοτήτων με 119 απασχολουμένους και οι τάξεις
όλων των μεγεθών για τη δραστηριότητα 41 της NACE

Όλοι οι τομείς δραστηριοτήτων με 1-19
απασχολουμένους εκτός από τη δραστηριότητα 41 της NACE με 1-9 απασχολουμένους

Άλλα θέματα

Κανένα

Κανένα

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων
2005 έως 2008 μεταβλητή 21 12 0

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων
2005 έως 2008 μεταβλητή 21 14 0

Επενδύσεις σε εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις
Συνολικές τρέχουσες δαπάνες για περιβαλλογια καθαρή τεχνολογία (εντεταγμένη τεχνοντική προστασία
λογία)

Πλήρης, μερική ή καμία παρέκκλιση

Μερική παρέκκλιση

Μερική παρέκκλιση

Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος
διαβίβασης

Καμία

Καμία

Ελλείπουσες δραστηριότητες

Καμία

Καμία

Ελλείπουσες τάξεις μεγέθους

1-19 απασχολούμενοι

1-19 απασχολούμενοι

Άλλα θέματα

Κανένα

Κανένα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Παρεκκλίσεις για το παράρτημα 7
ΒΕΛΓΙΟ
Ετήσιες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Πλήρης, μερική ή
καμία παρέκκλιση
Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος διαβίβασης
Ελλείπουσες μεταβλητές

Ετήσιες κατανεμημένες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Τίτλος

Μερική παρέκκλιση

Μερική
παρέκκλιση
12 + 3

12 + 3
Για τα έτη 2005
έως 2007

12 15 0

Τίτλος

για το 2005
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά
γεωγραφική κατανομή
Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής

48 61 0

Γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών

για το 2005
48 00 5

Συνταξιοδοτικές εισφορές σε καθορισμένα
συστήματα αποδοχών

48 00 6

Συνταξιοδοτικές εισφορές σε συστήματα
καθορισμένων παροχών

48 00 7

Συνταξιοδοτικές
συστήματα

48 12 0

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και
συμμετοχές (ΣΤ)

48 10 1

Σύνολο επενδύσεων σε «συνεισφέρουσα επιχείρηση»

48 13 2

Μετοχές των οποίων η διαπραγμάτευση
γίνεται σε οργανωμένη αγορά που ειδικεύεται σε ΜΜΕ

48 70 1

Αριθμός ασφαλισμένων σε συστήματα καθορισμένων παροχών

48 70 2

Αριθμός ασφαλισμένων σε συστήματα καθορισμένων εισφορών

48 70 3

Αριθμός ασφαλισμένων σε υβριδικά συστήματα

εισφορές

σε

υβριδικά

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για τα
μη αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία
11 15 0
Άλλα θέματα

Αριθμός επιχειρήσεων με δραστηριότητες
μη αυτόνομων συνταξιοδοτικών ταμείων

Κανένα

Κανένα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ετήσιες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Πλήρης, μερική ή
καμία παρέκκλιση
Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος διαβίβασης

Καμία παρέκκλιση
Καμία

Τίτλος

Ετήσιες κατανεμημένες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Μερική
παρέκκλιση
Καμία

Τίτλος
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Ετήσιες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Ελλείπουσες μεταβλητές

Άλλα θέματα

Ετήσιες κατανεμημένες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Τίτλος

Καμία

15.8.2007

Τίτλος

Για τα έτη 2005
έως 2006

48 61 0
Κανένα

Κανένα

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά
γεωγραφική κατανομή
Γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών

ΔΑΝΙΑ
Ετήσιες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Ετήσιες κατανεμημένες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Τίτλος

Πλήρης, μερική ή
καμία παρέκκλιση

Μερική παρέκκλιση

Μερική
παρέκκλιση

Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος διαβίβασης

Καμία

Καμία

Ελλείπουσες μεταβλητές

Άλλα θέματα

Τίτλος

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά
γεωγραφική κατανομή
48 00 5

Συνταξιοδοτικές εισφορές σε συστήματα
καθορισμένων παροχών

48 00 6

Συνταξιοδοτικές εισφορές σε συστήματα
καθορισμένων παροχών

48 00 7

Συνταξιοδοτικές
συστήματα

48 03 1

Τακτικές πληρωμές συντάξεων

48 03 2

Εφάπαξ συνταξιοδοτικές πληρωμές

48 03 3

Μεταφορές από το σύστημα συνταξιοδότησης

15 11 0

Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά

48 10 1

Σύνολο επενδύσεων σε «συνεισφέρουσα επιχείρηση»

48 13 2

Μετοχές των οποίων η διαπραγμάτευση
γίνεται σε οργανωμένη αγορά που ειδικεύεται σε ΜΜΕ

48 70 1

Αριθμός ασφαλισμένων σε συστήματα καθορισμένων παροχών

48 70 2

Αριθμός ασφαλισμένων σε συστήματα καθορισμένων εισφορών

48 70 3

Αριθμός ασφαλισμένων σε υβριδικά συστήματα

48 70 5

Αριθμός ασφαλισμένων που έχουν διακόψει
τη συμμετοχή τους στο σύστημα αλλά
έχουν θεμελιώσει δικαιώματα

Κανένα

εισφορές

σε

48 61 0

υβριδικά

Κανένα

Γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ετήσιες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Πλήρης, μερική ή
καμία παρέκκλιση

Ετήσιες κατανεμημένες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Τίτλος

Πλήρης παρέκκλιση

Τίτλος

Πλήρης
παρέκκλιση

Απαιτούμενη
περαιτέρω περίοδος
διαβίβασης
Ελλείπουσες
μεταβλητές
Άλλα θέματα

ΕΛΛΑΔΑ
Ετήσιες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Πλήρης, μερική ή
καμία παρέκκλιση

Ετήσιες κατανεμημένες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Τίτλος

Πλήρης παρέκκλιση

Τίτλος

Πλήρης
παρέκκλιση

Απαιτούμενη
περαιτέρω περίοδος
διαβίβασης
Ελλείπουσες
μεταβλητές
Άλλα θέματα

ΙΣΠΑΝΙΑ
Ετήσιες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Τίτλος

Ετήσιες κατανεμημένες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Πλήρης, μερική ή
καμία παρέκκλιση

Μερική παρέκκλιση

Μερική
παρέκκλιση

Απαιτούμενη
περαιτέρω περίοδος
διαβίβασης

2005: 12 + 36

2005: 12 + 36

2006: 12 + 24

2006: 12 + 24

Ελλείπουσες
μεταβλητές

13 31 0

Δαπάνες προσωπικού

48 07 0

Σύνολο φόρων

48 10 1

Σύνολο επενδύσεων σε «συνεισφέρουσα επιχείρηση»

16 11 0

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων

Άλλα θέματα

2007: 12 + 12

Κανένα

2007: 12 + 12
Καμία

Κανένα

Τίτλος
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ΓΑΛΛΙΑ
Ετήσιες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Πλήρης, μερική ή
καμία παρέκκλιση

Ετήσιες κατανεμημένες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Τίτλος

Πλήρης παρέκκλιση

Τίτλος

Πλήρης
παρέκκλιση

Απαιτούμενη
περαιτέρω περίοδος
διαβίβασης
Ελλείπουσες
μεταβλητές
Άλλα θέματα

ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Ετήσιες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Τίτλος

Ετήσιες κατανεμημένες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Πλήρης, μερική ή
καμία παρέκκλιση

Μερική παρέκκλιση

Μερική
παρέκκλιση

Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος διαβίβασης

Καμία

Καμία

Ελλείπουσες μεταβλητές

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων
11 11 0

Αριθμός επιχειρήσεων

12 11 0

Κύκλος εργασιών

48 00 1

Συνταξιοδοτικές εισφορές που εισπράττονται από ασφαλισμένους

48 00 2

Συνταξιοδοτικές εισφορές που εισπράττονται από εργοδότες

48 00 3

Μεταφορές προς το σύστημα συνταξιοδότησης

48 00 4

Άλλες συνταξιοδοτικές εισφορές

48 00 5

Συνταξιοδοτικές εισφορές σε καθορισμένα
συστήματα αποδοχών

48 00 6

Σύνολο επενδύσεων κατανεμημένων σε ευρώ
και λοιπά νομίσματα

48 01 0

Έσοδα από επενδύσεις (ΣΤ)

48 01 1

Κεφαλαιακά κέρδη και ζημίες

48 02 1

Εισπρακτέες ασφαλιστικές αποζημιώσεις

48 02 2

Άλλα έσοδα

48 03 3

Μεταφορές από το σύστημα συνταξιοδότησης

12 12 0

Αξία παραγωγής

12 15 0

Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής

48 03 0

Συνολικές δαπάνες για συντάξεις

48 03 1

Τακτικές πληρωμές συντάξεων

48 03 2

Εφάπαξ συνταξιοδοτικές πληρωμές

Τίτλος

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά τάξη μεγέθους
11 11 8

Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά
μέγεθος επενδύσεων

11 11 9

Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά
τάξεις μεγέθους του συνόλου ασφαλισμένων

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά νόμισμα
48 64 0

Σύνολο επενδύσεων κατανεμημένων σε ευρώ
και λοιπά νομίσματα

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά
γεωγραφική κατανομή
48 61 0

Γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών
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Ετήσιες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Άλλα θέματα

Τίτλος

48 04 0

Μεταβολή του καθαρού ποσού των τεχνικών προβλέψεων (αποθέματα)

48 05 0

Καταβλητέα ασφάλιστρα

48 06 0

Σύνολο εξόδων εκμετάλλευσης

13 11 0

Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών

13 31 0

Δαπάνες προσωπικού

15 11 0

Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά

48 07 0

Σύνολο φόρων

48 11 0

Γήπεδα-οικόπεδα και κτίρια (ΣΤ)

48 12 0

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και
συμμετοχές (ΣΤ)

48 13 0

Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης

48 14 0

Μονάδες σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

48 15 0

Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης

48 16 0

Μερίδια σε επενδυτικούς ομίλους (ΣΤ)

48 17 0

Ενυπόθηκα δάνεια και άλλα δάνεια που δεν
καλύπτονται αλλού

48 18 0

Άλλες επενδύσεις

48 10 0

Σύνολο επενδύσεων των συνταξιοδοτικών
ταμείων

48 10 1

Σύνολο επενδύσεων σε «συνεισφέρουσα επιχείρηση»

48 10 4

Σύνολο επενδύσεων σε τιμές αγοράς

48 13 1

Μετοχές των οποίων η διαπραγμάτευση
γίνεται σε οργανωμένη αγορά

48 13 2

Μετοχές των οποίων η διαπραγμάτευση
γίνεται σε οργανωμένη αγορά που ειδικεύεται σε ΜΜΕ

48 13 3

Μετοχές που δεν αποτελούν αντικείμενο
δημόσιας διαπραγμάτευσης

48 13 4

Άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης

48 20 0

Άλλα στοιχεία ενεργητικού

48 30 0

Ίδια κεφάλαια

48 40 0

Καθαρό ποσό τεχνικών προβλέψεων (ΣΤ)

48 50 0

Άλλα στοιχεία παθητικού

16 11 0

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων

48 70 4

Αριθμός εν ενεργεία ασφαλισμένων

48 70 5

Αριθμός ασφαλισμένων που έχουν διακόψει
τη συμμετοχή τους στο σύστημα αλλά
έχουν θεμελιώσει δικαιώματα

48 70 6

Αριθμός συνταξιούχων

Κανένα

Ετήσιες κατανεμημένες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Κανένα
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Τίτλος
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ΙΤΑΛΙΑ
Ετήσιες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Τίτλος

Ετήσιες κατανεμημένες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Πλήρης, μερική ή
καμία παρέκκλιση

Μερική παρέκκλιση

Μερική
παρέκκλιση

Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος διαβίβασης

Καμία

Καμία

Ελλείπουσες μεταβλητές

Άλλα θέματα

Τίτλος

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά νόμισμα
48 00 3

Μεταφορές προς το σύστημα συνταξιοδότησης

48 01 0

Έσοδα από επενδύσεις (ΣΤ)

48 01 1

Κεφαλαιακά κέρδη και ζημίες

48 02 1

Εισπρακτέες ασφαλιστικές αποζημιώσεις

48 02 2

Λοιπά έσοδα (ΣΤ)

12 12 0

Αξία παραγωγής

12 15 0

Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής

48 03 3

Μεταφορές από το σύστημα συνταξιοδότησης

48 04 0

Μεταβολή του καθαρού ποσού των τεχνικών προβλέψεων (αποθέματα)

48 05 0

Καταβλητέα ασφάλιστρα

48 06 0

Σύνολο εξόδων εκμετάλλευσης

13 11 0

Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών

13 31 0

Δαπάνες προσωπικού

15 11 0

Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά

48 07 0

Σύνολο φόρων

48 16 0

Μερίδια σε επενδυτικούς ομίλους

48 10 1

Σύνολο επενδύσεων σε «συνεισφέρουσα επιχείρηση»

48 10 4

Σύνολο επενδύσεων σε τιμές αγοράς

48 13 1

Μετοχές των οποίων η διαπραγμάτευση
γίνεται σε οργανωμένη αγορά

48 13 2

Μετοχές των οποίων η διαπραγμάτευση
γίνεται σε οργανωμένη αγορά που ειδικεύεται σε ΜΜΕ

48 13 3

Μετοχές που δεν αποτελούν αντικείμενο
δημόσιας διαπραγμάτευσης

48 13 4

Άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης

16 11 0

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων

48 70 5

Αριθμός ασφαλισμένων που έχουν διακόψει
τη συμμετοχή τους στο σύστημα αλλά
έχουν θεμελιώσει δικαιώματα

48 12 0

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και
μερίδια συμμετοχής

48 17 0

Ενυπόθηκα δάνεια και άλλα δάνεια που δεν
καλύπτονται αλλού

48 30 0

Ίδια κεφάλαια

Κανένα

48 64 0

Σύνολο επενδύσεων κατανεμημένων σε ευρώ
και λοιπά νομίσματα
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά
γεωγραφική κατανομή

48 61 0

Κανένα

Γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών
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ΚΥΠΡΟΣ
Ετήσιες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Πλήρης, μερική ή
καμία παρέκκλιση

Ετήσιες κατανεμημένες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Τίτλος

Πλήρης παρέκκλιση

Τίτλος

Πλήρης
παρέκκλιση

Απαιτούμενη
περαιτέρω περίοδος
διαβίβασης
Ελλείπουσες
μεταβλητές
Άλλα θέματα

ΛΕΤΤΟΝΙΑ
Ετήσιες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Ετήσιες κατανεμημένες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Τίτλος

Πλήρης, μερική ή
καμία παρέκκλιση

Μερική παρέκκλιση

Καμία
παρέκκλιση

Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος διαβίβασης

Καμία

Καμία

Ελλείπουσες μεταβλητές

Για τα έτη 20052007

Καμία

48 17 0

Τίτλος

Ενυπόθηκα δάνεια και άλλα δάνεια που δεν
καλύπτονται αλλού

για το 2005

Άλλα θέματα

48 00 5

Συνταξιοδοτικές εισφορές σε συστήματα
καθορισμένων παροχών

48 00 7

Συνταξιοδοτικές
συστήματα

εισφορές

σε

υβριδικά

48 04 0

Καθαρό ποσό τεχνικών προβλέψεων (ΣΤ)

48 07 0

Σύνολο φόρων

48 40 0

Καθαρό ποσό τεχνικών προβλέψεων (ΣΤ)

48 70 1

Αριθμός συστημάτων καθορισμένων παροχών

48 70 3

Αριθμός ασφαλισμένων σε υβριδικά συστήματα

Κανένα

Κανένα

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ετήσιες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Πλήρης, μερική ή
καμία παρέκκλιση
Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος διαβίβασης
Ελλείπουσες μεταβλητές
Άλλα θέματα

Πλήρης παρέκκλιση

Τίτλος

Ετήσιες κατανεμημένες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Πλήρης
παρέκκλιση

Τίτλος
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Ετήσιες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Ετήσιες κατανεμημένες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Τίτλος

Πλήρης, μερική ή
καμία παρέκκλιση

Μερική παρέκκλιση

Μερική
παρέκκλιση

Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος διαβίβασης

Καμία

Καμία

Ελλείπουσες μεταβλητές

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων

Τίτλος

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά νόμισμα

48 02 1

Εισπρακτέες ασφαλιστικές αποζημιώσεις

48 64 0

Σύνολο επενδύσεων κατανεμημένων σε ευρώ
και νομίσματα πλην ευρώ

48 05 0

Καταβλητέα ασφάλιστρα

48 61 0

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά
γεωγραφική κατανομή
Γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών

Άλλα θέματα

Κανένα

Κανένα

ΜΑΛΤΑ
Ετήσιες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Πλήρης, μερική ή
καμία παρέκκλιση

Ετήσιες κατανεμημένες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Τίτλος

Πλήρης παρέκκλιση

Τίτλος

Πλήρης
παρέκκλιση

Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος διαβίβασης
Ελλείπουσες μεταβλητές
Άλλα θέματα

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ετήσιες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Τίτλος

Ετήσιες κατανεμημένες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Πλήρης, μερική ή
καμία παρέκκλιση

Μερική παρέκκλιση

Καμία
παρέκκλιση

Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος διαβίβασης

Καμία

Καμία

Ελλείπουσες μεταβλητές

48 13 2

Άλλα θέματα

Κανένα

Μετοχές των οποίων η διαπραγμάτευση
γίνεται σε οργανωμένη αγορά που ειδικεύεται σε ΜΜΕ

Καμία

Κανένα

Τίτλος
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ΑΥΣΤΡΙΑ
Ετήσιες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Ετήσιες κατανεμημένες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Τίτλος

Πλήρης, μερική ή
καμία παρέκκλιση

Μερική παρέκκλιση

Καμία
παρέκκλιση

Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος διαβίβασης

Καμία

Καμία

Ελλείπουσες μεταβλητές

για τα έτη 2005 και
2006

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων

48 00 5

Συνταξιοδοτικές εισφορές σε συστήματα
καθορισμένων παροχών

48 00 6

Συνταξιοδοτικές εισφορές σε συστήματα
καθορισμένων εισφορών

48 12 0

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και
συμμετοχές (ΣΤ)

48 13 1

Μετοχές των οποίων η διαπραγμάτευση
γίνεται σε οργανωμένη αγορά

48 13 2

Μετοχές των οποίων η διαπραγμάτευση
γίνεται σε οργανωμένη αγορά που ειδικεύεται σε ΜΜΕ

48 13 3

Μετοχές που δεν αποτελούν αντικείμενο
δημόσιας διαπραγμάτευσης

48 13 4

Άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης

48 70 1

Αριθμός ασφαλισμένων σε συστήματα καθορισμένων παροχών

48 70 2

Αριθμός ασφαλισμένων σε συστήματα καθορισμένων παροχών

48 70 5

Αριθμός ασφαλισμένων που έχουν διακόψει
τη συμμετοχή τους στο σύστημα αλλά
έχουν θεμελιώσει δικαιώματα

για 2005 έως 2007

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για τα
μη αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία

11 15 0

Αριθμός επιχειρήσεων με δραστηριότητες
μη αυτόνομων συνταξιοδοτικών ταμείων

Άλλα θέματα

Κανένα

Τίτλος

Καμία

Κανένα

ΠΟΛΩΝΙΑ
Ετήσιες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Τίτλος

Ετήσιες κατανεμημένες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Πλήρης, μερική ή
καμία παρέκκλιση

Μερική παρέκκλιση

Καμία
παρέκκλιση

Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος διαβίβασης

Καμία

Καμία

Ελλείπουσες μεταβλητές

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων
48 02 1

Εισπρακτέες ασφαλιστικές αποζημιώσεις

12 12 0

Αξία παραγωγής

12 15 0

Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής

Καμία

Τίτλος
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Ετήσιες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Άλλα θέματα

Ετήσιες κατανεμημένες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Τίτλος

48 03 1

Τακτικές πληρωμές συντάξεων

48 03 2

Εφάπαξ συνταξιοδοτικές πληρωμές

48 04 0

Μεταβολή του καθαρού ποσού των τεχνικών προβλέψεων (αποθέματα)

48 05 0

Καταβλητέα ασφάλιστρα

13 11 0

Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών

13 31 0

Δαπάνες προσωπικού

15 11 0

Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά

48 07 0

Σύνολο φόρων

48 40 0

Καθαρό ποσό τεχνικών προβλέψεων (ΣΤ)

48 70 6

Αριθμός συνταξιούχων

Κανένα

15.8.2007

Τίτλος

Κανένα

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Ετήσιες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Ετήσιες κατανεμημένες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Τίτλος

Πλήρης, μερική ή
καμία παρέκκλιση

Μερική παρέκκλιση

Καμία
παρέκκλιση

Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος διαβίβασης

Καμία

Καμία

Ελλείπουσες μεταβλητές

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων
48 13 2

Τίτλος

Καμία

Μετοχές των οποίων η διαπραγμάτευση
γίνεται σε οργανωμένη αγορά που ειδικεύεται σε ΜΜΕ
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για τα
μη αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία

11 15 0
Άλλα θέματα

Αριθμός επιχειρήσεων με κάλυψη από μη
αυτόνομα συνταξιοδοτικα ταμεία

Κανένα

Κανένα

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Ετήσιες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Πλήρης, μερική ή
καμία παρέκκλιση
Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος διαβίβασης
Ελλείπουσες μεταβλητές
Άλλα θέματα

Πλήρης παρέκκλιση

Τίτλος

Ετήσιες κατανεμημένες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Πλήρης
παρέκκλιση

Τίτλος
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ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Ετήσιες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Ετήσιες κατανεμημένες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Τίτλος

Πλήρης, μερική ή
καμία παρέκκλιση

Μερική παρέκκλιση

Καμία
παρέκκλιση

Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος διαβίβασης

Καμία

Καμία

Ελλείπουσες μεταβλητές

Τίτλος

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων
48 00 1

Συνταξιοδοτικές εισφορές που εισπράττονται από ασφαλισμένους

48 00 2

Συνταξιοδοτικές εισφορές που εισπράττονται από εργοδότες

48 00 3

Μεταφορές προς το σύστημα συνταξιοδότησης

48 00 4

Άλλες συνταξιοδοτικές εισφορές

48 00 5

Συνταξιοδοτικές εισφορές σε συστήματα
καθορισμένων παροχών

48 00 7

Συνταξιοδοτικές
συστήματα

48 03 1

Τακτικές πληρωμές συντάξεων

48 03 2

Εφάπαξ συνταξιοδοτικές πληρωμές

48 03 3

Μεταφορές από το σύστημα συνταξιοδότησης

48 07 0

Σύνολο φόρων

48 10 1

Σύνολο επενδύσεων σε «συνεισφέρουσα επιχείρηση»

48 13 2

Μετοχές των οποίων η διαπραγμάτευση
γίνεται σε οργανωμένη αγορά που ειδικεύεται σε ΜΜΕ

48 70 4

Αριθμός εν ενεργεία ασφαλισμένων

48 70 5

Αριθμός ασφαλισμένων που έχουν διακόψει
τη συμμετοχή τους στο σύστημα αλλά
έχουν θεμελιώσει δικαιώματα

48 70 6

Αριθμός συνταξιούχων

εισφορές

σε

υβριδικά

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για τα
μη αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία
11 15 0
Άλλα θέματα

Αριθμός επιχειρήσεων με δραστηριότητες
μη αυτόνομων συνταξιοδοτικών ταμείων

Κανένα

Κανένα

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Ετήσιες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Τίτλος

Ετήσιες κατανεμημένες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Πλήρης, μερική ή
καμία παρέκκλιση

Μερική παρέκκλιση

Μερική
παρέκκλιση

Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος διαβίβασης

12 + 6

12 + 6

Τίτλος

L 213/24

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ετήσιες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Ελλείπουσες μεταβλητές

Ετήσιες κατανεμημένες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Τίτλος

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων
48 01 1

Κεφαλαιακά κέρδη και ζημίες

48 11 0

Γήπεδα-οικόπεδα και κτίρια (ΣΤ)

48 12 0

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και
συμμετοχές (ΣΤ)

48 13 0

Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης

48 14 0

Μονάδες σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

48 15 0

Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης

48 16 0

Μερίδια σε επενδυτικούς ομίλους (ΣΤ)

48 17 0

Ενυπόθηκα δάνεια και άλλα δάνεια που δεν
καλύπτονται αλλού

48 18 0

Άλλες επενδύσεις

48 10 1

Σύνολο επενδύσεων σε «συνεισφέρουσα επιχείρηση»

48 13 1

Μετοχές των οποίων η διαπραγμάτευση
γίνεται σε οργανωμένη αγορά

48 13 2

Μετοχές των οποίων η διαπραγμάτευση
γίνεται σε οργανωμένη αγορά που ειδικεύεται σε ΜΜΕ

48 13 3

Μετοχές που δεν αποτελούν αντικείμενο
δημόσιας διαπραγμάτευσης

48 13 4

Άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης

15.8.2007

Τίτλος

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά τάξη μεγέθους
11 11 8

Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά
μέγεθος επενδύσεων
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά νόμισμα

48 64 0

Σύνολο επενδύσεων κατανεμημένων σε ευρώ
και νομίσματα πλην ευρώ

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για τα
μη αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία
11 15 0
Άλλα θέματα

Αριθμός επιχειρήσεων με κάλυψη από μη
αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία

Κανένα

Κανένα

ΣΟΥΗΔΙΑ
Ετήσιες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Πλήρης, μερική ή
καμία παρέκκλιση
Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος διαβίβασης
Ελλείπουσες μεταβλητές

Πλήρης παρέκκλιση

Τίτλος

Ετήσιες κατανεμημένες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Πλήρης
παρέκκλιση

Τίτλος
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Ετήσιες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Ετήσιες κατανεμημένες στατιστικές
επιχειρήσεων
2005 έως 2007

Τίτλος

Πλήρης, μερική ή
καμία παρέκκλιση

Μερική παρέκκλιση

Μερική
παρέκκλιση

Απαιτούμενη περαιτέρω περίοδος διαβίβασης

12 + 3

12 + 3

Ελλείπουσες μεταβλητές

Άλλα θέματα

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων
11 11 0

Αριθμός επιχειρήσεων

11 11 8

48 00 5

Συνταξιοδοτικές εισφορές σε συστήματα
καθορισμένων παροχών

11 11 9

48 00 6

Συνταξιοδοτικές εισφορές σε συστήματα
καθορισμένων παροχών

48 00 7

Συνταξιοδοτικές
συστήματα

48 01 0

Έσοδα από επενδύσεις (ΣΤ)

48 01 1

Κεφαλαιακά κέρδη και ζημίες

48 02 1

Εισπρακτέες ασφαλιστικές αποζημιώσεις

12 12 0

Αξία παραγωγής

12 15 0

Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής

48 04 0

Μεταβολή του καθαρού ποσού των τεχνικών προβλέψεων (αποθέματα)

εισφορές

σε

υβριδικά

48 05 0

Καταβλητέα ασφάλιστρα

13 11 0

Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών

13 31 0

Δαπάνες προσωπικού

13 32 0

Μισθοί και ημερομίσθια

13 33 0

Δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης

48 12 0

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και
συμμετοχές (ΣΤ)

48 10 1

Σύνολο επενδύσεων σε «συνεισφέρουσα επιχείρηση»

48 13 2

Μετοχές των οποίων η διαπραγμάτευση
γίνεται σε οργανωμένη αγορά που ειδικεύεται σε ΜΜΕ

48 30 0

Ίδια κεφάλαια

16 11 0

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων

48 70 0

Αριθμός ασφαλισμένων

48 70 1

Αριθμός ασφαλισμένων σε συστήματα καθορισμένων παροχών

48 70 2

Αριθμός ασφαλισμένων σε συστήματα καθορισμένων παροχών

48 70 3

Αριθμός ασφαλισμένων σε υβριδικά συστήματα

48 70 4

Αριθμός εν ενεργεία ασφαλισμένων

48 70 5

Αριθμός ασφαλισμένων που έχουν διακόψει
τη συμμετοχή τους στο σύστημα αλλά
έχουν θεμελιώσει δικαιώματα

48 70 6

Αριθμός συνταξιούχων

Κανένα

Τίτλος

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά τάξη μεγέθους
Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά
μέγεθος επενδύσεων
Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά
τάξεις μεγέθους του συνόλου ασφαλισμένων
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά προïόν

48 64 0

Σύνολο επενδύσεων κατανεμημένων σε ευρώ
και νομίσματα πλην ευρώ

48 61 0

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά
γεωγραφική κατανομή
Γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών

Κανένα

EL
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 964/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Αυγούστου 2007
για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για το άνοιγμα και τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων
για το ρύζι καταγωγής λιγότερο αναπτυγμένων χωρών για τις περιόδους εμπορίας 2007/08 και 2008/09
αυτός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη συμπληρωματικών
όρων ή παρεκκλίσεων που θεσπίζονται από τους κανονισμούς που διέπουν τους σχετικούς τομείς. Συνεπώς θα πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να προσαρμοστεί ο τρόπος διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον
αφορά την εισαγωγή ρυζιού καταγωγής λιγότερο αναπτυγμένων χωρών με τη θέσπιση νέου κανονισμού και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1401/2002.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 980/2005 του Συμβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 2005, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (1), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 6,

(3)

Το άρθρο 12 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
980/2005 ορίζει ότι, μέχρι να ανασταλούν πλήρως οι
δασμοί του κοινού δασμολογίου από την 1η Σεπτεμβρίου
2009, ανοίγει συνολική δασμολογική ποσόστωση μηδενικού
δασμού για κάθε περίοδο εμπορίας όσον αφορά τα προϊόντα
του κωδικού ΣΟ 1006, καταγωγής χωρών που, σύμφωνα με
το παράρτημα Ι του εν λόγω κανονισμού, επωφελούνται από
τα ειδικά καθεστώτα υπέρ των λιγότερο ανεπτυγμένων
χωρών. Η εν λόγω δασμολογική ποσόστωση υπολογίζεται
βάσει ποσότητας 2 895 τόνων για την περίοδο εμπορίας
2002/03, εκφρασμένης σε ισοδύναμο αποφλοιωμένου
ρυζιού, για τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1006, η οποία
προσαυξάνεται κατά 15 % για καθένα από τα επόμενα έτη
εμπορίας. Είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν οι εν λόγω
ποσότητες για τα επόμενα έτη εμπορίας βάσει των στοιχείων
αυτών.

(4)

Για να διασφαλιστεί η χρηστή διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων, είναι απαραίτητο να δοθεί στους εμπορευόμενους
η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων κατά το πρώτο επταήμερο
της περιόδου εμπορίας που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και,
σε περίπτωση ύπαρξης υπολειπόμενων ποσοτήτων, να προβλεφθεί η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων κατά το
πρώτο επταήμερο του Φεβρουαρίου. Για τον ίδιο λόγο θα
πρέπει να καθοριστούν με τον παρόντα κανονισμό οι ειδικοί
κανόνες που εφαρμόζονται για τη σύνταξη των αιτήσεων
πιστοποιητικών, την έκδοσή τους, τη διάρκεια ισχύος τους
και την κοινοποίηση των πληροφοριών στην Επιτροπή καθώς
και τα κατάλληλα διοικητικά μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί
ότι δεν πρόκειται να υπάρξει υπέρβαση του όγκου της ποσόστωσης. Σε κάθε περίπτωση, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1301/2006 περιορίζει τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών μέχρι την τελευταία ημέρα της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης. Επίσης, για να βελτιωθεί ο έλεγχος της εν
λόγω ποσόστωσης, είναι σκόπιμο να καθοριστεί το ύψος της
εγγύησης σε επίπεδο ανάλογο των σχετικών κινδύνων.

(5)

Οι διατάξεις σχετικά με την απόδειξη της καταγωγής που
καθορίζονται στα άρθρα 67 έως 97 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2454/1993 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 (7), ορίζουν την
έννοια των προϊόντων καταγωγής στο πλαίσιο του συστήματος των γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων. Είναι
σκόπιμο να προβλεφθεί η εφαρμογή τους.

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου, της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς του
ρυζιού (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 13
παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1401/2002 της Επιτροπής (3)
θεσπίζει τους λεπτομερείς κανόνες για το άνοιγμα και τη
διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για το ρύζι
καταγωγής λιγότερο αναπτυγμένων χωρών για τα έτη εμπορίας 2002/03 έως 2008/09. Μετά την έναρξη της εφαρμογής του, εκδόθηκαν ή τροποποιήθηκαν οριζόντιοι ή
τομεακοί κανονισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο
πλαίσιο της παρούσας ποσόστωσης, και συγκεκριμένα ο
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης
Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του
καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και
προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (4), ο κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 1342/2003 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου
2003, περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα
των σιτηρών και του ρυζιού (5), και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για
τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των
δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα
πιστοποιητικών εισαγωγής (6).
Ειδικότερα, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 θεσπίζει τις
λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τις αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής, το καθεστώς του αιτούντος
καθώς και την έκδοση των πιστοποιητικών. Ο κανονισμός

(1) ΕΕ L 169 της 30.6.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 606/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 141
της 2.6.2007, σ. 4).
(2) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 96. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 797/2006 (ΕΕ L 144 της
31.5.2006, σ. 1).
(3) ΕΕ L 203 της 1.8.2002, σ. 42.
(4) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2006 (ΕΕ L 365 της
21.12.2006, σ. 52).
(5) ΕΕ L 189 της 29.7.2003, σ. 12. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1996/2006 (ΕΕ L 398 της
30.12.2006, σ. 1).
(6) ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007,
σ. 17).

(7) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2007 (ΕΕ L 62 της
1.3.2007, σ. 6).
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(6)

Τα μέτρα αυτά πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή από την
έναρξη της επόμενης περιόδου εμπορίας, ήτοι από την 1η
Σεπτεμβρίου 2007.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Οι ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής με μηδενικό
δασμό οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 5 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 980/2005, ανοίγουν την πρώτη ημέρα κάθε
περιόδου εμπορίας για τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
1006 εκφρασμένες σε ισοδύναμα αποφλοιωμένου ρυζιού, με τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) αύξων αριθμός 09.4177 και ποσότητα 5 821 τόνων, για την
περίοδο εμπορίας 2007/08·
β) αύξων αριθμός 09.4178 και ποσότητα 6 694 τόνων, για την
περίοδο εμπορίας 2008/09.
Οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εφαρμόζονται
μόνο στις εισαγωγές καταγωγής χωρών που, σύμφωνα με το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 980/2005, επωφελούνται από το
ειδικό καθεστώς υπέρ των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών.
2.
Εφαρμόζεται ο συντελεστής μετατροπής μεταξύ αποφλοιωμένου ρυζιού και ρυζιού με το φλοιό του, ημιλευκασμένου ρυζιού ή
λευκασμένου ρυζιού, ο οποίος καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού αριθ. 467/67/ΕΟΚ της Επιτροπής (1), εκτός από τα θραύσματα ρυζιού, για τα οποία οι αιτούμενες ποσότητες καταλογίζονται βάσει του πραγματικού βάρους τους.
3.
Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, (ΕΚ) αριθ. 1342/2003
και (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 εφαρμόζονται, πλην αντιθέτων διατάξεων
του παρόντος κανονισμού.
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2.
Κάθε αίτηση πιστοποιητικού αναφέρει μία ποσότητα σε χιλιόγραμμα, χωρίς δεκαδικά ψηφία.

3.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1342/2003, το ύψος της εγγύησης για τα πιστοποιητικά
εισαγωγής ανέρχεται σε 46 ευρώ ανά τόνο.

4.
Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών κατατίθενται στις
αρμόδιες αρχές του σχετικού κράτους μέλους κατά το πρώτο
επταήμερο της σχετικής περιόδου εμπορίας και, σε περίπτωση συμπληρωματικής περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 7, κατά
τη διάρκεια του πρώτου επταήμερου του Φεβρουαρίου της ιδίας
περιόδου εμπορίας.

5.
Ο συντελεστής κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 7
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 καθορίζεται
από την Επιτροπή εντός δέκα ημερών από την τελευταία ημέρα της
προθεσμίας κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο α)
του παρόντος κανονισμού.

Εάν μετά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου η ποσότητα για την
οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό είναι μικρότερη των 20 τόνων,
ενώ η αίτηση αφορούσε μεγαλύτερη ποσότητα, η αίτηση πιστοποιητικού μπορεί να αποσυρθεί από τον εμπορευόμενο εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος
του κανονισμού που καθορίζει τον συντελεστή κατανομής.

6.
Το πιστοποιητικό εισαγωγής εκδίδεται την εικοστή εργάσιμη
ημέρα από την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων.

7.
Αν τα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται σύμφωνα με
την παράγραφο 6, για τις αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το
πρώτο επταήμερο της περιόδου εμπορίας, δεν καλύπτουν το σύνολο
της σχετικής ποσόστωσης, οι εναπομένουσες ποσότητες είναι δυνατόν να κατανεμηθούν κατά τη διάρκεια της συμπληρωματικής
περιόδου που αρχίζει τον Φεβρουάριο της τρέχουσας περιόδου
εμπορίας. Στην περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει την έναρξη
της εν λόγω συμπληρωματικής περιόδου, καθορίζει και δημοσιοποιεί τις διαθέσιμες ποσότητες πριν από την 1η Νοεμβρίου του
τρέχοντος έτους ποσόστωσης.

Άρθρο 2
1.
Η αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής και το πιστοποιητικό
πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενδείξεις:
α) στη θέση 8, η χώρα καταγωγής καθώς και η ένδειξη «ναι» με το
σημείο του σταυρού·
β) στη θέση 20, ο αύξων αριθμός της ποσόστωσης και η ένδειξη
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 964/2007».
(1) ΕΕ 204 της 24.8.1967, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2325/88 (ΕΕ L 202 της 27.7.1988,
σ. 41).

8.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, το πιστοποιητικό εισαγωγής ισχύει
από την ημερομηνία πραγματικής έκδοσής του κατά την έννοια
του άρθρου 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1291/2000 έως και το τέλος του έκτου μήνα που ακολουθεί.

Άρθρο 3
1.
Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού
υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού καταγωγής τύπου Α
που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 έως
97 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.
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2.
Στη θέση 4, το πιστοποιητικό καταγωγής τύπου Α περιλαμβάνει:
α) την ένδειξη «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 964/2007»·
β) την ημερομηνία φόρτωσης του ρυζιού στη δικαιούχο χώρα εξαγωγής και την περίοδο εμπορίας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003, για την οποία πραγματοποιείται η παράδοση·
γ) τον οκταψήφιο κωδικό ΣΟ.
Άρθρο 4
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικά μέσα:
α) το αργότερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα μετά την τελευταία
ημέρα υποβολής των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών, το
αργότερο έως τις 18.00, ώρα Βρυξελλών, τις πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής, οι
οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α)
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, με κατανομή των συνολικών ποσοτήτων (σε βάρος προϊόντος) τις οποίες αφορούν οι
εν λόγω αιτήσεις ανά οκταψήφιο κωδικό ΣΟ και ανά χώρα
καταγωγής·
β) το αργότερο τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την έκδοση των
πιστοποιητικών εισαγωγής, τις πληροφορίες σχετικά με τα εκδοθέντα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 11 παρά-
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γραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006,
με κατανομή των συνολικών ποσοτήτων (σε βάρος προϊόντος)
για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα πιστοποιητικά εισαγωγής ανά
οκταψήφιο κωδικό ΣΟ και ανά χώρα καταγωγής, καθώς και τις
ποσότητες για τις οποίες αποσύρθηκαν οι αιτήσεις πιστοποιητικών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο·
γ) το αργότερο την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, τις συνολικές
ποσότητες (σε βάρος προϊόντος) που τέθηκαν πράγματι σε ελεύθερη κυκλοφορία κατ’ εφαρμογή της εν λόγω ποσόστωσης κατά
τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, κατανεμημένες ανά οκταψήφιο κωδικό ΣΟ. Εάν κατά τη διάρκεια ενός εκ των μηνών
αυτών δεν έχει τεθεί καμία ποσότητα σε ελεύθερη κυκλοφορία,
αποστέλλεται κοινοποίηση με την ένδειξη «ουδέν». Ωστόσο, η εν
λόγω κοινοποίηση παύει να απαιτείται τρεις μήνες μετά την
τελευταία ημέρα ισχύος των πιστοποιητικών.
Άρθρο 5
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1401/2002 καταργείται.
Άρθρο 6
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2007.
Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής
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ΙΙ
(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Αυγούστου 2007
με την οποία αναγνωρίζεται κατ’ αρχήν η πληρότητα των φακέλων που υποβλήθηκαν για λεπτομερή
εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση των ουσιών χλωραντρανιλιπρόλ, επταμαλοξυγλουκάν,
σπειροτετραμάτ και του πυρηνικού πολυεδρικού ιού Helicoverpa armigera στο παράρτημα I της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 3669]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/560/ΕΚ)
2006 η εταιρεία Andermatt Biocontrol GmbH υπέβαλε
στις αρχές της Εσθονίας φάκελο για τον πυρηνικό πολυεδρικό ιό Helicoverpa armigera, συνοδευόμενο από αίτηση να
καταχωριστεί ο εν λόγω ιός στο παράρτημα Ι της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991,
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 3,

(3)

Οι αρχές της Ιρλανδίας, της Γαλλίας, της Αυστρίας και της
Εσθονίας δήλωσαν στην Επιτροπή ότι, ύστερα από μια
αρχική εξέταση, φαίνεται ότι οι φάκελοι για τις εν λόγω
δραστικές ουσίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις για στοιχεία
και πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα II της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Οι φάκελοι που υποβλήθηκαν φαίνεται
ότι ικανοποιούν επίσης τις απαιτήσεις για στοιχεία και πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ όσον αφορά ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν
που περιέχει μια από τις εν λόγω δραστικές ουσίες. Σύμφωνα
με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ,
στη συνέχεια οι φάκελοι διαβιβάστηκαν από τον αιτούντα
στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, παραπέμφθηκαν δε
στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία
των ζώων.

(4)

Με την παρούσα απόφαση επιβεβαιώνεται επίσημα σε κοινοτικό επίπεδο ότι οι φάκελοι θεωρούνται ότι ικανοποιούν κατ’
αρχήν τις απαιτήσεις για στοιχεία και πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ και, για ένα τουλάχιστον φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει μια από τις εν λόγω
δραστικές ουσίες, τις απαιτήσεις του παραρτήματος III της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(5)

Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει το δικαίωμα της Επιτροπής να ζητήσει από τον αιτούντα να υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες ώστε να διευκρινιστούν
ορισμένα σημεία του φακέλου.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 91/414/ΕΟΚ προβλέπει την κατάρτιση κοινοτικού
καταλόγου δραστικών ουσιών οι οποίες επιτρέπεται να ενσωματώνονται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

(2)

Στις 2 Φεβρουαρίου 2007 η εταιρεία DuPont International
Operations Sarl υπέβαλε στις αρχές της Ιρλανδίας φάκελο
για τη δραστική ουσία χλωραντρανιλιπρόλ, συνοδευόμενο
από αίτηση να καταχωριστεί η εν λόγω ουσία στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Στις 9 Μαΐου 2006 η
εταιρεία ELICITYL υπέβαλε στις αρχές της Γαλλίας φάκελο
για την ουσία επταμαλοξυγλουκάν, συνοδευόμενο από
αίτηση να καταχωριστεί η εν λόγω ουσία στο παράρτημα Ι
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Στις 9 Οκτωβρίου 2006 η εταιρεία Bayer CropScience AG υπέβαλε στις αρχές της
Αυστρίας φάκελο για την ουσία σπειροτετραμάτ, συνοδευόμενο από αίτηση να καταχωριστεί η εν λόγω ουσία στο
παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Στις 7 Αυγούστου

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με την οδηγία 2007/31/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 140 της 1.6.2007,
σ. 44).
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Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 4 της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ, οι φάκελοι σχετικά με τις αναγραφόμενες στο παράρτημα της παρούσας απόφασης δραστικές ουσίες, οι οποίοι υποβλήθηκαν στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη με σκοπό να καταχωριστούν οι δραστικές αυτές ουσίες στο παράρτημα Ι της εν λόγω
οδηγίας, ικανοποιούν κατ’ αρχήν τις απαιτήσεις όσον αφορά τα
στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα II της
ίδιας οδηγίας.

15.8.2007
Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη-εισηγητές εξακολουθούν να εξετάζουν λεπτομερώς
τους φακέλους που αναφέρονται στο άρθρο 1 και υποβάλλουν
έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα συμπεράσματα της εξέτασής
τους, συνοδευόμενη από σύσταση σχετικά με την καταχώριση ή τη
μη καταχώριση στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ των
δραστικών ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 και τυχόν
όρους σχετικά με την καταχώριση το συντομότερο δυνατόν και
το αργότερο εντός ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης
της παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2007.

Οι φάκελοι ικανοποιούν επίσης τις απαιτήσεις για στοιχεία και
πληροφορίες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ της εν λόγω
οδηγίας όσον αφορά ένα τουλάχιστον φυτοπροστατευτικό προϊόν
που περιέχει μια από τις δραστικές ουσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
προτεινόμενες χρήσεις.

Για την Επιτροπή
Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
Κοινή ονομασία,
αριθμός αναγνώρισης CIPAC

Αιτών

Ημερομηνία αίτησης

Κράτος μέλος-εισηγητής

2 Φεβρουαρίου 2007

IE

9 Μαΐου 2006

FR

Χλωραντρανιλιπρόλ
Αριθ. CIPAC: 794

DuPont International
Operations Sarl

Επταμαλοξυγλουκάν
Αριθ. CIPAC:
άνευ αντικειμένου

ELICITYL

Σπειροτετραμάτ
Αριθ. CIPAC: 795

Bayer CropScience AG

9 Οκτωβρίου 2006

AT

Πυρηνικός πολυεδρικός
ιός Helicoverpa armigera
Αριθ. CIPAC:
άνευ αντικειμένου

Andermatt
Biocontrol GmbH

7 Αυγούστου 2006
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Αυγούστου 2007
για την έγκριση της τροποποίησης του προγράμματος εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών στην
Ιταλία για το έτος 2007, το οποίο έχει εγκριθεί με την απόφαση 2006/875/ΕΚ όσον αφορά τη
βρουκέλλωση των βισόνων στην Καζέρτα, περιφέρεια Καμπανία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 3692]
(2007/561/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Τα μέτρα που προτείνει η Ιταλία είναι σύμφωνα με την
κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία και ιδίως με τα κοινοτικά
κριτήρια που αφορούν την εκρίζωση της βρουκέλλωσης των
βοοειδών.

(6)

Συνεπώς, το ειδικό σχέδιο καταπολέμησης για την εκρίζωση
της βρουκέλλωσης των βισόνων στην Καζέρτα πρέπει να
εγκριθεί ως μέρος του προγράμματος εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών στην Ιταλία για το έτος 2007.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1),
και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 6,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Η απόφαση 90/424/ΕΟΚ προβλέπει τη δυνατότητα χρηματοδοτικής συμμετοχής της Κοινότητας για εθνικά προγράμματα για την εκρίζωση, την καταπολέμηση και την παρακολούθηση των ζωικών ασθενειών και ζωονόσων που απαριθμούνται στο παράρτημά της, συμπεριλαμβανομένης της
βρουκέλλωσης των βοοειδών.
Με την απόφαση 2006/875/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής
Νοεμβρίου 2006, για την έγκριση προγραμμάτων για την
εκρίζωση και την επιτήρηση ζωονόσων, ορισμένων ΜΣΕ και
για την πρόληψη ζωονόσων, τα οποία υποβλήθηκαν από τα
κράτη μέλη για το έτος 2007 (2), εγκρίθηκε το πρόγραμμα
εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών, το οποίο υπέβαλε η Ιταλία για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007
έως 31 Δεκεμβρίου 2007.
Η κατάσταση όσον αφορά τη βρουκέλλωση των βισόνων
στην Καμπανία, και ιδίως στην επαρχία της Καζέρτα, είναι
ανησυχητική, όπως κατέδειξε η Ιταλία σε μια παρουσίαση
στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα
και την υγεία των ζώων, στις 5 και 6 Μαρτίου 2007.
Συνεπώς, η Ιταλία υπέβαλε στην Επιτροπή ειδικό σχέδιο
καταπολέμησης για την εκρίζωση της βρουκέλλωσης των
βισόνων στην Καζέρτα, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως συγκεκριμένα ενισχυμένα μέτρα όσον αφορά την ταυτοποίηση και
τον εμβολιασμό των ζώων.

(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της
20.12.2006, σ. 1).
(2) ΕΕ L 337 της 5.12.2006, σ. 46. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την
απόφαση 2007/22/ΕΚ (ΕΕ L 7 της 12.1.2007, σ. 46).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται, για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, το ειδικό σχέδιο καταπολέμησης για την εκρίζωση της
βρουκέλλωσης των βισόνων στην Καζέρτα, όπως αυτό υποβλήθηκε
από την Ιταλία στις 7 Ιουνίου 2007.
Το εν λόγω ειδικό σχέδιο καταπολέμησης θα συμπεριληφθεί στο
πρόγραμμα εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών στο εν
λόγω κράτος μέλος, όπως εγκρίθηκε δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 2006/875/ΕΚ.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2007.
Για την Επιτροπή
Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής

