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του Συµβουλίου για τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων (κείµενο
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ.    /2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/97 του Συµβουλίου

για τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων

(κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285,

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας3,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης4,

                                                
1 ΕΕ C 154 Ε, 29.5.2001, σ. 129 και ΕΕ C 332 E, 27.11.2001, σ. 340.
2 ΕΕ C 260, 17.9.2001, σ. 54.
3 ΕΕ C 131, 3.5.2001, σ. 5.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2001 (ΕΕ C 53 Ε, 28.2.2002, σ.

213), κοινή θέση του Συµβουλίου της                              (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της                          (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Ο κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/971 του Συµβουλίου, θέσπισε ένα κοινό νοµοθετικό

πλαίσιο για τη συλλογή, κατάρτιση, διαβίβαση και αξιολόγηση κοινοτικών στατιστικών

σχετικά µε τη διάρθρωση, τις δραστηριότητες, την ανταγωνιστικότητα και τις επιδόσεις των

επιχειρήσεων στην Κοινότητα.

(2) Οι εξελίξεις στη νοµισµατική, οικονοµική και κοινωνική ολοκλήρωση της Κοινότητας

απαιτούν τη διεύρυνση του κοινού πλαισίου προκειµένου να συµπεριλάβει τα

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, τα συνταξιοδοτικά ταµεία, άλλους ενδιάµεσους

χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και δραστηριότητες συναφείς µε τις δραστηριότητες

ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών.

(3) Η λειτουργία και η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς δηµιουργεί µεγαλύτερη ανάγκη για

πληροφορίες που να µετρούν την αποτελεσµατικότητά της, ιδίως στους τοµείς των

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, των συνταξιοδοτικών ταµείων, άλλων ενδιάµεσων

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και δραστηριοτήτων συναφών µε τις δραστηριότητες

ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών.

(4) Στο πλαίσιο της απελευθέρωσης του διεθνούς εµπορίου χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών

χρειάζονται στατιστικές επιχειρήσεων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών

προκειµένου να υποστηρίζουν τις εµπορικές διαπραγµατεύσεις.

(5) Για την κατάρτιση εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών σύµφωνα µε τον κανονισµό

(ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού

συστήµατος εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας 2, απαιτούνται

συγκρίσιµες, πλήρεις και αξιόπιστες στατιστικές επιχειρήσεων στον τοµέα των

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.

                                                
1 ΕΕ L 14, 17.1.1997, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό

(ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 410/98 (ΕΕ L 52, 21.2.1998, σ. 1).
2 ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία από τον

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 359/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
(ΕΕ L 58, 28.2.2002, σ. 1).
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(6) Η εισαγωγή του ενιαίου νοµίσµατος θα έχει σηµαντικό αντίκτυπο στη διάρθρωση του τοµέα

των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και στις διασυνοριακές ροές κεφαλαίων, γεγονός που

ενισχύει τη σηµασία των πληροφοριών για την ανταγωνιστικότητα, την εσωτερική αγορά και

τη διεθνοποίηση.

(7) Η οµαλή εφαρµογή των πολιτικών που ακολουθούν οι αρµόδιες αρχές όσον αφορά την

προληπτική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και τη σταθερότητα του

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, συνεπάγεται την ανάγκη για πρόσθετες πληροφορίες

σχετικά µε τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και τις συναφείς υπηρεσίες.

(8) Ο ανερχόµενος τοµέας των συνταξιοδοτικών ταµείων µπορεί να δώσει ώθηση στις

κεφαλαιαγορές, εκµεταλλευόµενος διαρκώς περισσότερο την απελευθέρωση των κανόνων

για τις επενδύσεις.

(9) Η απόφαση αριθ. 2179/98/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

24ης Σεπτεµβρίου 1998, περί αναθεωρήσεως του προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

σχετικά µε την πολιτική και τη δράση για το περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη «Στόχος η

αειφορία»1, επαναλαµβάνει την ανάγκη για αξιόπιστα και συγκρίσιµα στοιχεία, στατιστικές

και δείκτες που αποτελούν βασικά εργαλεία για την εκτίµηση του κόστους συµµόρφωσης µε

τους περιβαλλοντικούς κανονισµούς.

(10) Ζητήθηκε η γνώµη της επιτροπής του στατιστικού προγράµµατος, που έχει συσταθεί µε την

απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ2, της συµβουλευτικής επιτροπής τραπεζικών θεµάτων, που

έχει συσταθεί µε την οδηγία 77/780/EΟΚ3, της επιτροπής στατιστικών για θέµατα

νοµισµατικά, χρηµατοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωµών, που έχει συσταθεί µε την

απόφαση 91/115/EΟΚ4, και της επιτροπής ασφαλιστικών θεµάτων, που έχει συσταθεί µε την

οδηγία 91/675/ΕΟΚ5,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

                                                
1 ΕΕ L 275, 10.10.1998, σ. 1.
2 ΕΕ L 181, 28.6.1989, σ. 47.
3 ΕΕ L 322, 17.12.1977, σ. 30. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

98/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 204, 21.7.1998, σ. 29).
4 ΕΕ L 59 της 6.3.1991, σ. 19. Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση

96/174/ΕΚ (ΕΕ L 51, 1.3.1996, σ. 48).
5 ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 32.
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Άρθρο 1

Ο κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/97 τροποποιείται ως εξής :

1. Στο άρθρο 5, προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις :

«- µια λεπτοµερής ενότητα για τις στατιστικές διάρθρωσης των χρηµατοπιστωτικών

ιδρυµάτων που ορίζεται στο Παράρτηµα 6,»

«- µια λεπτοµερής ενότητα για τις στατιστικές διάρθρωσης των συνταξιοδοτικών ταµείων

που ορίζεται στο Παράρτηµα 7.».

2. Προστίθενται τα Παραρτήµατα 6 και 7, όπως εµφαίνονται στο Παράρτηµα του παρόντος

κανονισµού.

Άρθρο 2

Το Παράρτηµα 1 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/97 τροποποιείται ως εξής :

1) Στο τµήµα 5, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση :

«Ωστόσο, το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο θα καταρτιστούν στατιστικές για τις τάξεις

δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την οµάδα 65.2 και από το τµήµα 67 της NACE

αναθ. 1, αποφασίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του

παρόντος κανονισµού.».
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2) Το τµήµα 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Τµήµα 8

∆ιαβίβαση αποτελεσµάτων

1. Τα αποτελέσµατα διαβιβάζονται µέσα σε 18 µήνες από το τέλος του ηµερολογιακού

έτους της περιόδου αναφοράς, εκτός από τις δραστηριότητες της τάξης 65.11 της

NACE αναθ. 1 και από τις δραστηριότητες της NACE αναθ. 1 που καλύπτονται από τα

Παραρτήµατα 5, 6 και 7. Για τις δραστηριότητες της τάξης 65.11 της NACE αναθ. 1, η

προθεσµία διαβίβασης είναι 10 µήνες. Για τις δραστηριότητες που καλύπτονται από τα

Παραρτήµατα 5, 6 και 7, η προθεσµία διαβίβασης ορίζεται στα εν λόγω Παραρτήµατα.

Ωστόσο, η προθεσµία διαβίβασης των αποτελεσµάτων για τις τάξεις δραστηριοτήτων

που καλύπτονται από την οµάδα 65.2 και από το τµήµα 67 της NACE αναθ. 1

αποφασίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του παρόντος

κανονισµού.

2. Με εξαίρεση τα τµήµατα 65 και 66 της NACE αναθ. 1, τα προκαταρκτικά εθνικά

αποτελέσµατα ή εκτιµήσεις διαβιβάζονται µέσα σε 10 µήνες από το τέλος του

ηµερολογιακού έτους της περιόδου αναφοράς για τις στατιστικές επιχειρήσεων που

καταρτίζονται για τα κατωτέρω απαριθµούµενα χαρακτηριστικά:

12 110 (Κύκλος εργασιών)

16 110 (Αριθµός απασχολούµενων ατόµων)
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Τα προκαταρκτικά αυτά αποτελέσµατα ή εκτιµήσεις κατανέµονται στο τριψήφιο επίπεδο της

NACE αναθ. 1 (οµάδες), εκτός από τους τίτλους Η, Θ και Κ της NACE αναθ. 1, για τους

οποίους κατανέµονται σύµφωνα µε τις οµάδες που ορίζονται στο τµήµα 9. Για το τµήµα 67

της NACE αναθ. 1, η διαβίβαση των προκαταρκτικών αποτελεσµάτων ή εκτιµήσεων

αποφασίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του παρόντος

κανονισµού.»

3) Στο τµήµα 9, ο τίτλος Ι αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Τίτλος Ι

Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί

Προκειµένου να µπορέσουν να καταρτισθούν κοινοτικές στατιστικές, τα κράτη µέλη

διαβιβάζουν τα εθνικά αποτελέσµατα κατανεµηµένα στις τάξεις της NACE αναθ. 1.»

4) Στο τµήµα 10, παράγραφος 1, η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε τον ορισµό, τη διάρθρωση

και τη διαθεσιµότητα πληροφοριών για τις στατιστικές µονάδες που κατατάσσονται στους

τίτλους Μ έως Ξ της NACE αναθ. 1.».
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Άρθρο 3

Το Παράρτηµα 2 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/97 τροποποιείται ως εξής :

1) Στο τµήµα 4, παράγραφος 3, εισάγεται το ακόλουθο χαρακτηριστικό µετά τη µεταβλητή

21 11 0 [επενδύσεις σε εξοπλισµό και εγκαταστάσεις που προορίζονται για την

καταπολέµηση της ρύπανσης, και ειδικά αντιρρυπαντικά µέσα (κυρίως εξοπλισµός «στο

τέλος της παραγωγικής διαδικασίας»)]:

«21 12 0 - Επενδύσεις σε καθαρούς εξοπλισµούς και εγκαταστάσεις («ολοκληρωµένη

τεχνολογία») (✳ )».

2) Η υποσηµείωση στο τµήµα 4, παράγραφος 3, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«(✳ ) Εάν το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών ή ο αριθµός των απασχολούµενων ατόµων

σε τµήµα των τίτλων Γ έως Ε της NACE αναθ. 1 αντιπροσωπεύουν, σε ένα κράτος

µέλος, λιγότερο από το 1% του συνόλου της Κοινότητας, οι πληροφορίες που είναι

απαραίτητες για την κατάρτιση των στατιστικών για τις µεταβλητές 21 11 0, 21 12 0,

22 11 0 και 22 12 0 µπορούν να µην συλλέγονται για τους σκοπούς του παρόντος

κανονισµού. Εφόσον είναι απαραίτητο για λόγους χάραξης κοινοτικής πολιτικής, η

Επιτροπή µπορεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του

παρόντος κανονισµού, να ζητήσει ad hoc συλλογή των στοιχείων.».
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3) Στο τµήµα 4, παράγραφος 4, εισάγεται το ακόλουθο χαρακτηριστικό µετά τη µεταβλητή

20 31 0 (Αγορές ηλεκτρικού ρεύµατος (αξία)):

«21 14 0 - Συνολικές τρέχουσες δαπάνες για περιβαλλοντική προστασία (✳ )»

4) Στο τµήµα 4, παράγραφος 4, προστίθεται η ακόλουθη υποσηµείωση:

«(✳ ) Εάν το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών ή ο αριθµός των απασχολούµενων ατόµων

σε τµήµα των τίτλων Γ έως Ε της NACE αναθ. 1 αντιπροσωπεύουν σε ένα κράτος

µέλος λιγότερο από το 1% του συνόλου της Κοινότητας, οι πληροφορίες που είναι

απαραίτητες για την κατάρτιση των στατιστικών για το χαρακτηριστικό 21 14 0

µπορούν να µην συλλέγονται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού. Εφόσον

είναι απαραίτητο για λόγους χάραξης κοινοτικής πολιτικής, η Επιτροπή µπορεί,

σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του παρόντος κανονισµού,

να ζητήσει ad hoc συλλογή των στοιχείων.».

5) Στο τµήµα 5, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«3. Το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο θα πρέπει να καταρτισθούν στατιστικές για τα

χαρακτηριστικά 21 12 0 και 21 14 0, είναι το ηµερολογιακό έτος 2001.

4. Οι στατιστικές για το χαρακτηριστικό 21 12 0 θα καταρτίζονται ετησίως. Οι

στατιστικές για το χαρακτηριστικό 21 14 0 θα καταρτίζονται ανά τριετία.».
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6) Στο τµήµα 7, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«6. Τα αποτελέσµατα για τα χαρακτηριστικά 21 11 0, 21 12 0 και 21 14 0 κατανέµονται

σύµφωνα µε το διψήφιο επίπεδο NACE αναθ. 1 (τµήµα).»

7) Στο τµήµα 7, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«7. Τα αποτελέσµατα για τα χαρακτηριστικά 21 11 0, 21 12 0 και 21 14 0 κατανέµονται

σύµφωνα µε τους ακόλουθους περιβαλλοντικούς τοµείς: Προστασία του αέρα του

περιβάλλοντος και του κλίµατος, διαχείριση υδατικών αποβλήτων, διαχείριση

αποβλήτων και λοιπές δραστηριότητες περιβαλλοντικής προστασίας. Τα αποτελέσµατα

για τους περιβαλλοντικούς τοµείς κατανέµονται σύµφωνα µε το διψήφιο επίπεδο

NACE αναθ. 1 (τµήµα).».

8) Στο τµήµα 9, παρεµβάλλονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

«21 11 0 - Επενδύσεις σε εξοπλισµό και εγκαταστάσεις που προορίζονται για την

καταπολέµηση της ρύπανσης, και ειδικά αντιρρυπαντικά µέσα (κυρίως εξοπλισµός «στο

τέλος της παραγωγικής διαδικασίας»).

Στις µεταβλητές 21 11 0, 21 12 0 και 21 14 0, προστίθεται το ακόλουθο σχόλιο :

«Μόνο ειδική κατανοµή για τους περιβαλλοντικούς τοµείς «βιοποικιλότητα και τοπίο»,

«προστασία του εδάφους και των υπόγειων υδάτων»».
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9. Στο τµήµα 10, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση :

«Για την κατάρτιση των στατιστικών σχετικά µε τα χαρακτηριστικά 21 12 0 και 21 14 0, η

µεταβατική αυτή περίοδος µπορεί να παραταθεί για µια περαιτέρω περίοδο µέχρι τέσσερα

έτη, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του παρόντος κανονισµού.»

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

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

µέλος.

Έγινε στη Μαδρίτη, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

___________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ

Τµήµα 1

Στόχος

Στόχος του παρόντος Παραρτήµατος είναι να θεσπίσει ένα κοινό πλαίσιο για τη συλλογή,

κατάρτιση, διαβίβαση και αξιολόγηση κοινοτικών στατιστικών σχετικά µε τη διάρθρωση, τις

δραστηριότητες, τις επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητα του τοµέα των χρηµατοπιστωτικών

ιδρυµάτων. Η παρούσα ενότητα περιλαµβάνει λεπτοµερή κατάλογο των χαρακτηριστικών για τα

οποία καταρτίζονται στατιστικές µε σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων της εθνικής, κοινοτικής και

διεθνούς ανάπτυξης του τοµέα των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.

Τµήµα 2

Πεδίο εφαρµογής

Οι καταρτιζόµενες στατιστικές πρέπει να αφορούν τους τοµείς που αναφέρονται στα σηµεία (i), (ii)

και (iii) του άρθρου 2 του παρόντος κανονισµού, και ιδίως:

1. τη λεπτοµερή ανάλυση της διάρθρωσης, των δραστηριοτήτων, των επιδόσεων και της

ανταγωνιστικότητας των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων,

2. την ανάπτυξη και την κατανοµή της συνολικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας και της

επιχειρηµατικής δραστηριότητας κατά προϊόν, τις διεθνείς δραστηριότητες, την απασχόληση,

τα ίδια κεφάλαια και τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού.
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Τµήµα 3

Κάλυψη

1. Οι στατιστικές καταρτίζονται για τις δραστηριότητες των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που

εµπίπτουν στις τάξεις 65.12 και 65.22 της NACE αναθ. 1.

2. Οι στατιστικές καταρτίζονται για τις δραστηριότητες όλων των χρηµατοπιστωτικών

ιδρυµάτων, που αναφέρονται στο άρθρο 2, σηµείο (1), στοιχείο (α), και στο άρθρο 2,

σηµείο (2) της οδηγίας 86/635/EΟΚ του Συµβουλίου, της 8ης ∆εκεµβρίου 1986, για τους

ετήσιους και ενοποιηµένους λογαριασµούς των τραπεζών και λοιπών άλλων

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 1, µε εξαίρεση τις κεντρικές τράπεζες.

3. Τα υποκαταστήµατα χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 24 της

οδηγίας 2000/12/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου

2000, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων 2, οι

δραστηριότητες των οποίων εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των τάξεων 65.12 και 65.22 της

NACE αναθ. 1, εξοµοιώνονται µε τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που αναφέρονται στην

παράγραφο 2.

                                                
1 ΕΕ L 372 της 31.12.1986, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 283, 27.10.2001,
σ. 28) και διορθώθηκε µε την ΕΕ L 316, 23.11.1998, σ. 51.

2 ΕΕ L 126, της 26.5.2000, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
2000/28/ΕΚ (ΕΕ L 275, 27.10.2000, σ. 37).
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Τµήµα 4

Χαρακτηριστικά

Τα χαρακτηριστικά απαριθµούνται κατωτέρω. Τα χαρακτηριστικά που εµφανίζονται µε πλάγια

στοιχεία περιλαµβάνονται επίσης στους καταλόγους της κοινής ενότητας του Παραρτήµατος 1.

Όταν τα χαρακτηριστικά προκύπτουν άµεσα από τους ετήσιους λογαριασµούς, οι λογιστικές

χρήσεις που λήγουν στη διάρκεια ενός έτους αναφοράς εξοµοιώνονται µε το εν λόγω έτος

αναφοράς.

Ο κατάλογος περιλαµβάνει :

(i) Χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 86/635/EΟΚ: ενεργητικό του

ισολογισµού: στοιχείο 4· παθητικό του ισολογισµού: στοιχεία 2 (α) και 2 (β) οµαδοποιηµένα,

στοιχεία 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 οµαδοποιηµένα.

(ii) Χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο άρθρο 27 της οδηγίας 86/635/EΟΚ: στοιχείο 2,

στοιχεία 3 (α) + 3 (β) + 3 (γ) οµαδοποιηµένα, στοιχείο 3 (α), στοιχείο 4, στοιχείο 5, στοιχείο

6, στοιχείο 7, στοιχεία 8 (α) + 8 (β) οµαδοποιηµένα, στοιχείο 8 (β), στοιχείο 10, στοιχεία 11 +

12 οµαδοποιηµένα, στοιχεία 9 + 13 + 14 οµαδοποιηµένα, στοιχεία 15 + 16 οµαδοποιηµένα,

στοιχείο 19, στοιχεία 15 + 20 + 22 οµαδοποιηµένα, στοιχείο 23.
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(iii) Τα ακόλουθα πρόσθετα χαρακτηριστικά :

Κωδικός Τίτλος Σχόλιο

∆ιαρθρωτικά στοιχεία

11 11 0 Αριθµός επιχειρήσεων

11 11 1 Αριθµός επιχειρήσεων κατανεµηµένων κατά νοµικό

καθεστώς

11 11 4 Αριθµός επιχειρήσεων κατανεµηµένων σύµφωνα µε τον

τόπο εγκατάστασης της µητρικής επιχείρησης

11 11 6 Αριθµός επιχειρήσεων κατανεµηµένων κατά τάξεις

µεγέθους του συνόλου του ισολογισµού

11 11 7 Αριθµός επιχειρήσεων κατανεµηµένων κατά κατηγορία

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων

11 21 0 Αριθµός τοπικών µονάδων

11 41 1 Αριθµός υποκαταστηµάτων κατανεµηµένων κατά τόπο

εγκατάστασης σε χώρες εκτός του ΕΟΧ

11 51 0 Αριθµός χρηµατοπιστωτικών θυγατρικών εταιρειών

κατανεµηµένων κατά τόπο εγκατάστασης σε άλλες χώρες

Λογιστικά στοιχεία : λογαριασµός αποτελεσµάτων

χρήσεως

42 11 0 Εισπρακτέοι τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα

42 11 1 Εισπρακτέοι τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα που

προέρχονται από τίτλους µε σταθερή απόδοση

42 12 1 Καταβλητέοι τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα που

συνδέονται µε την έκδοση οµολογιών

12 12 0 Αξία παραγωγής

13 11 0 Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών

13 31 0 Κόστος προσωπικού

12 14 0 Προστιθέµενη αξία σε βασικές τιµές Προαιρετική διαβίβαση

12 15 0 Προστιθέµενη αξία σε τιµές κόστους συντελεστών

παραγωγής

15 11 0 Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά
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Λογιστικά στοιχεία: ισολογισµός

43 30 0 Σύνολο ισολογισµού (ΧΙ)

43 31 0 Σύνολο ισολογισµού κατανεµηµένου κατά χώρα εγκατάστασης της

µητρικής επιχείρησης

43 32 0 Σύνολο ισολογισµού κατανεµηµένου κατά νοµικό καθεστώς

Στοιχεία κατά προϊόν

44 11 0 Εισπρακτέοι τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα κατανεµηµένα κατά

(υπο)κατηγορίες της CPA

Προαιρετική

διαβίβαση

44 12 0 Καταβλητέοι τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα κατανεµηµένα κατά

(υπο)κατηγορίες της CPA

Προαιρετική

διαβίβαση

44 13 0 Εισπρακτέες προµήθειες κατανεµηµένες κατά (υπο)κατηγορίες της

CPA

Προαιρετική

διαβίβαση

44 14 0 Καταβλητέες προµήθειες κατανεµηµένες κατά (υπο)κατηγορίες της

CPA

Προαιρετική

διαβίβαση

Στοιχεία για την εσωτερική αγορά και τη διεθνοποίηση

45 11 0 Γεωγραφική κατανοµή του συνολικού αριθµού υποκαταστηµάτων σε

χώρες του ΕΟΧ

45 21 0 Γεωγραφική κατανοµή των εισπρακτέων τόκων και εξοµοιούµενων

εσόδων

45 22 0 Γεωγραφική κατανοµή του συνόλου ισολογισµού

45 31 0 Γεωγραφική κατανοµή των εισπρακτέων τόκων και εξοµοιούµενων

εσόδων στο πλαίσιο του τοµέα της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

(σε άλλες χώρες του ΕΟΧ)

Προαιρετική

διαβίβαση

45 41 0 Γεωγραφική κατανοµή των εισπρακτέων τόκων και εξοµοιούµενων

εσόδων στο πλαίσιο δραστηριοτήτων υποκαταστηµάτων (σε χώρες

εκτός του ΕΟΧ)

Προαιρετική

διαβίβαση

45 42 0 Γεωγραφική κατανοµή των εισπρακτέων τόκων και εξοµοιούµενων

εσόδων στο πλαίσιο του τοµέα της ελεύθερης παροχής (σε χώρες

εκτός του ΕΟΧ)

Προαιρετική

διαβίβαση
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Στοιχεία για την απασχόληση

16 11 0 Αριθµός απασχολούµενων ατόµων

16 11 1 Αριθµός απασχολούµενων ατόµων κατανεµηµένων κατά κατηγορία

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων

16 11 2 Αριθµός απασχολούµενων γυναικών

16 13 0 Αριθµός µισθωτών

16 13 1 Αριθµός θηλέων µισθωτών

16 14 0 Αριθµός µισθωτών σε ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης

Υπολειµµατικά στοιχεία

47 11 0 Αριθµός λογαριασµών κατανεµηµένων κατά (υπο)κατηγορίες της

CPA

Προαιρετική

διαβίβαση

47 12 0 Αριθµός απαιτήσεων κατά πελατών κατανεµηµένων κατά

(υπο)κατηγορίες της CPA

Προαιρετική

διαβίβαση

47 13 0 Αριθµός αυτόµατων ταµειολογιστικών µηχανών (ΑΤΜ) που

διαθέτουν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα

(iv)  Χαρακτηριστικά για τα οποία θα πρέπει να καταρτίζονται ετήσιες περιφερειακές στατιστικές:

Κωδικός Τίτλος Σχόλια

11 21 0 Αριθµός τοπικών µονάδων

13 32 0 Μισθοί και ηµεροµίσθια Προαιρετική

διαβίβαση

16 11 0 Αριθµός απασχολούµενων ατόµων
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Τµήµα 5

Πρώτο έτος αναφοράς

Το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο καταρτίζονται ετήσιες στατιστικές για τα χαρακτηριστικά

που απαριθµούνται στο τµήµα 4 είναι το ηµερολογιακό έτος 2001.

Τµήµα 6

Παραγωγή αποτελεσµάτων

1. Τα αποτελέσµατα κατανέµονται στις ακόλουθες τάξεις της NACE αναθ. 1: 65.12 και 65.22,

χωριστά.

2. Τα αποτελέσµατα των περιφερειακών στατιστικών κατανέµονται στο τετραψήφιο επίπεδο της

NACE αναθ.1 (τάξεις) και στο επίπεδο 1 της ονοµατολογίας των εδαφικών µονάδων (NUTS).

Τµήµα 7

∆ιαβίβαση των αποτελεσµάτων

Η προθεσµία διαβίβασης των αποτελεσµάτων αποφασίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που

προβλέπεται στο άρθρο 13 του παρόντος κανονισµού. ∆εν θα υπερβαίνει τους 10 µήνες από το

τέλος του έτους αναφοράς.
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Τµήµα 8

Επιτροπή στατιστικών για θέµατα νοµισµατικά, χρηµατοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωµών

Η Επιτροπή ενηµερώνει την επιτροπή στατιστικών για θέµατα νοµισµατικά, χρηµατοπιστωτικά και

ισοζυγίου πληρωµών σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας ενότητας και σχετικά µε όλα τα

µέτρα προσαρµογής στις οικονοµικές και τεχνικές εξελίξεις όσον αφορά τη συλλογή και στατιστική

επεξεργασία των στοιχείων, την επεξεργασία και τη διαβίβαση των αποτελεσµάτων.

Τµήµα 9

Πιλοτικές µελέτες

1. Για τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το παρόν Παράρτηµα, η Επιτροπή θεσπίζει τις

ακόλουθες πιλοτικές µελέτες, οι οποίες ολοκληρώνονται από τα κράτη µέλη:

(α) πληροφορίες για τα παράγωγα και για τα εκτός ισολογισµού στοιχεία,

(β) πληροφορίες για τα δίκτυα διανοµής,

(γ) πληροφορίες απαραίτητες για την ανάλυση των συναλλαγών των χρηµατοπιστωτικών

ιδρυµάτων κατά τιµές και όγκους.

2. Οι πιλοτικές µελέτες διενεργούνται προκειµένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητα και η

σκοπιµότητα της συλλογής των στοιχείων, λαµβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήµατα από τη

διαθεσιµότητα των στοιχείων σε σχέση µε το κόστος της συλλογής τους και µε την

επιβάρυνση των επιχειρήσεων.
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Τµήµα 10

Μεταβατική περίοδος

Για τους σκοπούς της παρούσας λεπτοµερούς ενότητας, η µεταβατική περίοδος δεν µπορεί να

υπερβαίνει τα τρία έτη από την αρχή του πρώτου έτους αναφοράς για την κατάρτιση των

στατιστικών που υποδεικνύονται στο τµήµα 5.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Τµήµα 1

Στόχοι

Στόχος του παρόντος Παραρτήµατος είναι να θεσπίσει ένα κοινό πλαίσιο για τη συλλογή,

κατάρτιση, διαβίβαση και αξιολόγηση κοινοτικών στατιστικών σχετικά µε τη διάρθρωση, τις

δραστηριότητες, τις επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητα του τοµέα των συνταξιοδοτικών ταµείων.

Η παρούσα ενότητα περιλαµβάνει λεπτοµερή κατάλογο των χαρακτηριστικών για τα οποία

καταρτίζονται στατιστικές µε σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων της εθνικής, κοινοτικής και

διεθνούς ανάπτυξης του τοµέα των συνταξιοδοτικών ταµείων.

Τµήµα 2

Πεδίο εφαρµογής

Οι καταρτιζόµενες στατιστικές πρέπει να αφορούν τους τοµείς που αναφέρονται στα σηµεία (i), (ii)

και (iii) του άρθρου 2 του παρόντος κανονισµού, και ιδίως :

1. τη λεπτοµερή ανάλυση της διάρθρωσης, των δραστηριοτήτων, των επιδόσεων και της

ανταγωνιστικότητας των συνταξιοδοτικών ταµείων,

2. την ανάπτυξη και την κατανοµή της συνολικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας, τα πρότυπα

των ασφαλισµένων των συνταξιοδοτικών ταµείων, τις διεθνείς δραστηριότητες, την

απασχόληση, τις επενδύσεις και τα στοιχεία παθητικού.
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Τµήµα 3

Κάλυψη

1. Οι στατιστικές καταρτίζονται για όλες τις δραστηριότητες που εµπίπτουν στην τάξη 66.02 της

NACE αναθ. 1. Η τάξη αυτή καλύπτει τις δραστηριότητες των αυτόνοµων συνταξιοδοτικών

ταµείων.

2. Ορισµένες στατιστικές καταρτίζονται για επιχειρήσεις µε δραστηριότητες µη αυτόνοµων

συνταξιοδοτικών ταµείων, οι οποίες διενεργούνται ως βοηθητικές δραστηριότητες.

Τµήµα 4

Χαρακτηριστικά

1. Ο κατάλογος χαρακτηριστικών που ακολουθεί υποδεικνύει, όπου χρειάζεται, το είδος της

στατιστικής µονάδας για την οποία πρέπει να καταρτισθούν στατιστικές. Τα χαρακτηριστικά

που εµφανίζονται µε πλάγια στοιχεία περιλαµβάνονται επίσης στους καταλόγους της κοινής

ενότητας του Παραρτήµατος 1. Όταν τα χαρακτηριστικά προκύπτουν άµεσα από τους

ετήσιους λογαριασµούς, οι λογιστικές χρήσεις που λήγουν στη διάρκεια ενός έτους αναφοράς

εξοµοιώνονται µε το εν λόγω έτος αναφοράς.
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2. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά επιχειρήσεων για τα οποία πρέπει να

καταρτίζονται ετήσιες στατιστικές (µόνο για τα αυτόνοµα συνταξιοδοτικά ταµεία) :

Κωδικός Τίτλος Σχόλια

∆ιαρθρωτικά στοιχεία

11 11 0 Αριθµός επιχειρήσεων

11 11 8 Αριθµός επιχειρήσεων κατανεµηµένων κατά µέγεθος

επενδύσεων

11 11 9 Αριθµός επιχειρήσεων κατανεµηµένων κατά τάξεις µεγέθους

ασφαλισµένων

11 61 0 Αριθµός συνταξιοδοτικών συστηµάτων Προαιρετική διαβίβαση

Λογιστικά στοιχεία: λογαριασµός αποτελεσµάτων

χρήσεως (έσοδα και δαπάνες)

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 Συνταξιοδοτικές εισφορές σε καθορισµένα συστήµατα

εισφορών

48 00 7 Συνταξιοδοτικές εισφορές σε υβριδικά συστήµατα

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)
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12 12 0 Αξία παραγωγής

12 14 0 Προστιθέµενη αξία σε βασικές τιµές Προαιρετική διαβίβαση

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 Εφ� άπαξ συνταξιοδοτικές πληρωµές

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 Κόστος προσωπικού

15 11 0 Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά

48 07 0 Σύνολο φόρων

Στοιχεία ισολογισµού : ενεργητικό

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 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
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48 13 4 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 15 1 Οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης που εκδίδουν

δηµόσιες διοικήσεις

Προαιρετική διαβίβαση

48 15 2 Άλλες οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης Προαιρετική διαβίβαση

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 αγοράς0

48 20 0 Άλλα στοιχεία ενεργητικού

Στοιχεία ισολογισµού: παθητικό

48 30 0 Ίδια κεφάλαια

48 40 0 Καθαρό ποσό τεχνικών προβλέψεων (ΣΤ)

48 50 0 Άλλα στοιχεία παθητικού

Στοιχεία για την εσωτερική αγορά και τη διεθνοποίηση

48 61 0 Γεωγραφική κατανοµή του κύκλου εργασιών

48 62 0 Μετοχές και άλλοι τίτλοι µεταβλητής απόδοσης

κατανεµηµένα κατά τόπο εγκατάστασης

Προαιρετική διαβίβαση
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48 63 0 Σύνολο επενδύσεων κατανεµηµένων κατά τόπο εγκατάστασης Προαιρετική διαβίβαση

48 64 0 Σύνολο επενδύσεων κατανεµηµένων σε ευρώ και νοµίσµατα

πλην ευρώ

Στοιχεία για την απασχόληση

16 11 0 Αριθµός απασχολούµενων ατόµων

Υπολειµµατικά στοιχεία

48 70 0 Αριθµός ασφαλισµένων

48 70 1 Αριθµός ασφαλισµένων σε καθορισµένα συστήµατα αποδοχών

48 70 2 Αριθµός ασφαλισµένων σε καθορισµένα συστήµατα εισφορών

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

3. Χαρακτηριστικά επιχειρήσεων για τα οποία καταρτίζονται ετήσιες στατιστικές (µόνο για

επιχειρήσεις µε δραστηριότητες µη αυτόνοµων συνταξιοδοτικών ταµείων) :

Κωδικός Τίτλος Σχόλια

11 15 0 Αριθµός επιχειρήσεων µε δραστηριότητες µη αυτόνοµων

συνταξιοδοτικών ταµείων

48 08 0 Κύκλος εργασιών των µη αυτόνοµων συνταξιοδοτικών

ταµείων

Προαιρετική διαβίβαση
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Τµήµα 5

Πρώτο έτος αναφοράς

Το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο καταρτίζονται ετήσιες στατιστικές για τα χαρακτηριστικά

που αναγράφονται στο τµήµα 4 είναι το ηµερολογιακό έτος 2002.

Τµήµα 6

Παραγωγή αποτελεσµάτων

1. Τα αποτελέσµατα για τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στο τµήµα 4, παράγραφος 2

κατανέµονται σύµφωνα µε το τετραψήφιο επίπεδο NACE αναθ. 1 (τάξη).

2. Τα αποτελέσµατα για τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στο τµήµα 4, παράγραφος 3

κατανέµονται σύµφωνα µε το επίπεδο τίτλων της NACE αναθ. 1.

Τµήµα 7

∆ιαβίβαση των αποτελεσµάτων

Τα αποτελέσµατα διαβιβάζονται µέσα σε 12 µήνες από το τέλος του έτους αναφοράς.
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Τµήµα 8

Επιτροπή ασφαλιστικών θεµάτων

Η Επιτροπή ενηµερώνει την επιτροπή ασφαλιστικών θεµάτων σχετικά µε την εφαρµογή της

παρούσας ενότητας και σχετικά µε όλα τα µέτρα προσαρµογής στις οικονοµικές και τεχνικές

εξελίξεις όσον αφορά τη συλλογή και τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων και την

επεξεργασία και τη διαβίβαση των αποτελεσµάτων.

Τµήµα 9

Πιλοτικές µελέτες

Για τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το παρόν Παράρτηµα, η Επιτροπή θα θεσπίσει τις

ακόλουθες πιλοτικές µελέτες, οι οποίες θα πρέπει να διενεργηθούν από τα κράτη µέλη:

1. ∆ιεξοδικότερες πληροφορίες για τις διασυνοριακές δραστηριότητες των συνταξιοδοτικών

ταµείων :

Κωδικός Τίτλος Σχόλια

11 71 0 Αριθµός επιχειρήσεων µε ασφαλισµένους σε άλλες χώρες

του ΕΟΧ

11 72 0 Αριθµός επιχειρήσεων µε εν ενεργεία ασφαλισµένους σε

άλλες χώρες του ΕΟΧ

48 65 0 Γεωγραφική κατανοµή του αριθµού των ασφαλισµένων

κατά φύλο

48 65 1 Γεωγραφική κατανοµή του αριθµού των ασφαλισµένων σε

καθορισµένα συστήµατα αποδοχών

48 65 2 Γεωγραφική κατανοµή του αριθµού των ασφαλισµένων σε

καθορισµένα συστήµατα εισφορών
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48 65 3 Γεωγραφική κατανοµή του αριθµού των ασφαλισµένων σε

καθορισµένα υβριδικά συστήµατα

48 65 4 Γεωγραφική κατανοµή του αριθµού των εν ενεργεία

ασφαλισµένων

48 65 5 Γεωγραφική κατανοµή του αριθµού των ασφαλισµένων που

έχουν διακόψει τη συµµετοχή τους στο σύστηµα αλλά έχουν

θεµελιώσει δικαιώµατα

48 65 6 Γεωγραφική κατανοµή του αριθµού των συνταξιούχων

48 65 7

48 70 7

Γεωγραφική κατανοµή του αριθµού των ατόµων που

λαµβάνουν σύνταξη δικαιοδόχων

Αριθµός θηλέων ασφαλισµένων

2. Συµπληρωµατικές πληροφορίες για τα µη αυτόνοµα συνταξιοδοτικά ταµεία :

Κωδικός Τίτλος Σχόλια

11 15 1 Αριθµός επιχειρήσεων µε δραστηριότητες µη αυτόνοµων

συνταξιοδοτικών ταµείων, κατανεµηµένων κατά τάξεις µεγέθους

των ασφαλισµένων

48 40 1 Καθαρό ποσό τεχνικών προβλέψεων µη αυτόνοµων

συνταξιοδοτικών ταµείων

48 72 0 Αριθµός ασφαλισµένων σε µη αυτόνοµα συνταξιοδοτικά ταµεία

48 66 1 Γεωγραφική κατανοµή του αριθµού των εν ενεργεία

ασφαλισµένων σε µη αυτόνοµα συνταξιοδοτικά ταµεία

48 66 2 Γεωγραφική κατανοµή του αριθµού των ασφαλισµένων που έχουν

διακόψει τη συµµετοχή τους στο σύστηµα αλλά έχουν θεµελιώσει

δικαιώµατα σε µη αυτόνοµα συνταξιοδοτικά ταµεία

48 66 3 Γεωγραφική κατανοµή του αριθµού των συνταξιούχων που

λαµβάνουν σύνταξη από µη αυτόνοµα συνταξιοδοτικά ταµεία

48 66 4 Γεωγραφική κατανοµή του αριθµού των ατόµων που λαµβάνουν

σύνταξη δικαιοδόχων από µη αυτόνοµα συνταξιοδοτικά ταµεία

48 09 0 Πληρωµές συντάξεων από µη αυτόνοµα συνταξιοδοτικά ταµεία
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3. Πληροφορίες για τα παράγωγα και για τα εκτός ισολογισµού στοιχεία.

Οι πιλοτικές µελέτες διενεργούνται προκειµένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητα και η

σκοπιµότητα της συλλογής των στοιχείων, λαµβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήµατα από τη

διαθεσιµότητα των στοιχείων σε σχέση µε το κόστος της συλλογής τους και µε την επιβάρυνση των

επιχειρήσεων.

Τµήµα 10

Μεταβατική περίοδος

Για τους σκοπούς της παρούσας λεπτοµερούς ενότητας, η µεταβατική περίοδος δεν µπορεί να

υπερβαίνει τα τρία έτη από την αρχή του πρώτου έτους αναφοράς για την κατάρτιση των

στατιστικών που υποδεικνύονται στο τµήµα 5. Αυτή η περίοδος µπορεί να παραταθεί για µια

περαιτέρω περίοδο µέχρι τρία έτη σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 13 του

παρόντος κανονισµού.».

=====================
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 20 Ιουνίου 2002 για την

έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/97 σχετικά µε τις στατιστικές
διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 25 Ιανουαρίου 2001, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο πρόταση κανονισµού του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισµού

(ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/97 σχετικά µε τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

2. Η προαναφερόµενη πρόταση βασίζεται στο άρθρο 285 της συνθήκης, σύµφωνα µε το οποίο

έχει εφαρµογή η διαδικασία συναπόφασης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία

προβλέπεται στο άρθρο 251 της συνθήκης.

3. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδωσε τη γνώµη της στις 6 Απριλίου 2001.

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τις τροπολογίες του για την πρόταση στις 13 Ιουνίου

2001.

5. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 11 Ιουλίου 2001.

6. Στις 27 Σεπτεµβρίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 250

παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, τροποποιηµένη πρόταση στην οποία έχουν ενσωµατωθεί

όλες οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

7. Στις 20 Ιουνίου 2002, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το άρθρο 251

της συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σκοπός της πρότασης είναι να τροποποιηθεί ο κανονισµός αριθ. 58/97 (ΕΚ, Ευρατόµ) για τις
στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων προκειµένου να επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής του σε
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, συνταξιοδοτικά ταµεία, άλλους ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς
οργανισµούς και δραστηριότητες συναφείς µε τις δραστηριότητες ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών
οργανισµών.

Η πρόταση, ιδίως επεκτείνει την κάλυψη του Παραρτήµατος 1 του κανονισµού σε άλλους
ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς διαµεσολάβησης (NACE REV 1 οµάδα 65.2) και
συναφείς χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες (NACE REV 1 τµήµα 67), εισάγει στο παράρτηµα 2
του κανονισµού δύο νέα χαρακτηριστικά σχετικά µε τις περιβαλλοντικές δαπάνες και προσθέτει
δύο νέα παραρτήµατα, τα οποία καλύπτουν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και τα συνταξιοδοτικά
ταµεία.



8040/1/02 REV 1ADD 1 ∆Γ/σπ 3
DG Α 3 CC   EL

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση ακολουθεί εκ του σύνεγγυς την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, η οποία, από

την πλευρά της, ενσωµατώνει όλες τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Συµβούλιο

εισήγαγε τροποποιήσεις στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής ως εξής :

Στο άρθρο 3, παράγραφος 9, η δυνατότητα παράτασης της µεταβατικής περιόδου για την

κατάρτιση των στατιστικών σχετικά µε τα χαρακτηριστικά 21 12 0 και 21 14 0 αυξάνεται από τρία

έτη σε τέσσερα. Αυτό είναι αναγκαίο προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι δίνεται σ�όλες τις εθνικές

στατιστικές υπηρεσίες η δυνατότητα να προσχωρήσουν στις κατάλληλες ρυθµίσεις για τη συλλογή

στοιχείων σχετικών µε αυτά τα χαρακτηριστικά.

Στο νέο Παράρτηµα 6 που προστίθεται στον κανονισµό 58/97, το Συµβούλιο δεν αποδέχεται την

τροπολογία αριθ. 4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επαναφέρει την αρχική πρόταση της

Επιτροπής : οι µεταβλητές 45 31 0, 45 41 0 και 45 42 0 θα είναι προαιρετικής αντί υποχρεωτικής

φύσεως, δεδοµένου ότι δεν είναι ουσιώδεις.

Το Συµβούλιο εισάγει στο νέο Παράρτηµα 7 αριθµό τροποποιήσεων που αντικατοπτρίζουν τη

δυσχέρεια την οποία αντιµετωπίζουν ορισµένα κράτη µέλη για τη συλλογή στοιχείων σχετικών µε

τα συνταξιοδοτικά ταµεία :

οι µεταβλητές 11 61 0, 48 15 1 και 48 15 2 θα είναι προαιρετικής φύσεως, δεδοµένου ότι δεν είναι

ουσιώδεις για τη µελέτη των επιδόσεων των συνταξιοδοτικών ταµείων και το κόστος της συλλογής

των σχετικών στοιχείων µπορεί να επισκιάζει τα αναµενόµενα οφέλη,

η διατύπωση της µεταβλητής 48 64 0 θα είναι : «Σύνολο επενδύσεων κατανεµηµένων σε ευρώ και

νοµίσµατα πλην ευρώ», έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής πληροφόρηση για τον ανά νόµισµα

επιµερισµό χωρίς αυτό να συνεπάγεται περιττή επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις,

οι µεταβλητές 11 71 0, 48 65 0, 48 70 7, 11 15 1, 48 40 1 και 48 72 0 µεταφέρονται στις πιλοτικές

µελέτες, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εκτίµησης του ενδιαφέροντος και της σκοπιµότητας που

έχει η συλλογή στοιχείων γι�αυτά τα χαρακτηριστικά. Ορισµένα κράτη µέλη επισηµαίνουν ότι δεν

είναι σήµερα διαθέσιµα στοιχεία γι�αυτά τα χαρακτηριστικά και ότι απαιτούνται, εποµένως,

πιλοτικές µελέτες πριν να συµπεριληφθούν στα υποχρεωτικής φύσεως στοιχεία, και

στο τµήµα 5, το πρώτο έτος αναφοράς θα είναι το 2002 αντί του 2001, για να αντικατοπτρίζει την

πιθανή ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του κανονισµού.
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IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις που έχουν εισαχθεί στην κοινή θέση είναι πλήρως

ευθυγραµµισµένες µε τους στόχους του προτεινόµενου κανονισµού· επιτυγχάνουν την

ενδεδειγµένη εξισορρόπηση µεταξύ της ανάγκης για λεπτοµερή στοιχεία προκειµένου να

διενεργείται η ανάλυση του σχετικού επιχειρηµατικού τοµέα, αφενός, και της επιθυµίας να

ελαχιστοποιείται το κόστος της συλλογής και η επιβάρυνση των επιχειρήσεων, αφετέρου.

__________________



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή θέση που ενέκρινε το Συµβούλιο στις 20/6/2002 εν όψει της εκδόσεως του κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού
(ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/97 σχετικά µε τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων
[2001/0023(COD)]

Επεξήγηση ψήφου της γερµανικής αντιπροσωπίας

«Η Γερµανία στηρίζει βασικά την πρόταση κανονισµού, δεν µπορεί όµως να την υπερψηφίσει για
τους εξής λόγους :

Στη Γερµανία, οι νέες και εκτεταµένες απαιτήσεις όσον αφορά τα στοιχεία δεν µπορούν να
τηρηθούν χωρίς την πραγµατοποίηση δαπανηρών και επαχθών στατιστικών ερευνών στις
επιχειρήσεις.
Ειδικότερα, η Γερµανία απορρίπτει την πρόταση να συµπεριληφθούν στην Κοινή ενότητα του
Παραρτήµατος Ι οι «λοιποί χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί» (NACE 65.2) � µεταξύ των οποίων
συγκαταλέγονται π.χ. τα «ενεχυροδανειστήρια» - και οι «δραστηριότητες που συνδέονται µε τον
πιστωτικό και ασφαλιστικό κλάδο» (NACE 67) � µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται π.χ. τα
«ανταλλακτήρια συναλλάγµατος» και οι «ασφαλιστικοί πράκτορες» - που µέχρι τώρα ήταν εκτός.
Προς τούτο θα έπρεπε να εκπονηθεί ένα νέο σύστηµα συλλογής στατιστικών στοιχείων, το κόστος
του οποίου επ�ουδενί θα ισοφάριζε την προσδοκώµενη ωφέλεια. Επειδή εξάλλου για τον τοµέα
αυτόν δεν υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο νοµοθετικές ρυθµίσεις περί εποπτείας, η συλλογή
αυτών των στοιχείων δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Κοινότητας
(άρθρο 285 της Συνθήκης ΕΚ). Το αυτό ισχύει και για την ευρείας κλίµακος συλλογή στοιχείων
στους νεωστί προστεθέντες οικονοµικούς τοµείς σύµφωνα µε το Παράρτηµα 6 (Λεπτοµερής
ενότητα για στατιστικές διάρθρωσης των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων).

Περαιτέρω, και όσον αφορά τις στατιστικές για την διάρθρωση των συνταξιοδοτικών ταµείων
(Παράρτηµα 7), η Γερµανία είναι της γνώµης ότι σχέδιο για τη στατιστική καταγραφή αυτού του
οικονοµικού τοµέα µπορεί να εκπονηθεί µόνον αφού καθορισθούν στο ευρωπαϊκό µεν επίπεδο οι
αναγκαίες ρυθµίσεις-πλαίσιο για τις «επαγγελµατικές συνταξιοδοτικές παροχές», σε εθνικό δε
επίπεδο οι λογιστικές διατάξεις για τα συνταξιοδοτικά ταµεία.

__________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 28.6.2002
SEC(2002) 747τελικό

2001/0023 (COD)
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ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση του

κανονισµού αριθ. 58/97για τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων
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2001/0023 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση του

κανονισµού αριθ. 58/97για τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο

Συµβούλιο (έγγραφο COM(2001) 38τελικό – 2001/0023(COD)): 25.01.2001

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής: 11.07.2001

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση:

13.06.2001

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 27.09.2001

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 20.06.2002

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο κανονισµός αριθ. 58/97 (ΕΚ, Ευρατόµ) του Συµβουλίου για τις στατιστικές διάρθρωσης
των επιχειρήσεων (κανονισµός Σ∆Ε) αποτελεί το βασικό νοµοθετικό πλαίσιο για τη συλλογή,
κατάρτιση, διαβίβαση και αξιολόγηση στατιστικών σχετικά µε τη διάρθρωση, τις

δραστηριότητες, την ανταγωνιστικότητα και τις επιδόσεις των επιχειρήσεων. Ο
προτεινόµενος κανονισµός αποσκοπεί στη συµπλήρωση του κανονισµού Σ∆Ε µε την

προσθήκη δύο ειδικών τοµεακών παραρτηµάτων που αφορούν τα χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα (παράρτηµα 6) και τα συνταξιοδοτικά ταµεία (παράρτηµα 7). Επιπλέον, διευρύνει
την κάλυψη της οριζόντιας ενότητας (παράρτηµα 1) ώστε να συµπεριληφθούν οι ακόλουθες
δραστηριότητες: άλλοι ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (NACE Αναθ.1
οµάδα 65.2), συνταξιοδοτικά ταµεία (NACE Αναθ.1 τάξη 66.02) και δραστηριότητες
συναφείς µε τις δραστηριότητες ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών (NACE Αναθ.1
τµήµα 67).Τέλος, θεσπίζει δύο πρόσθετες µεταβλητές για τον τοµέα του περιβάλλοντος στο
παράρτηµα 2 του κανονισµού (βιοµηχανία).
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3- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. Συνοπτικές γενικές παρατηρήσεις αναφορικά µε την κοινή θέση

Μολονότι παρεκκλίνει από την αρχική πρόταση την οποία υπέβαλε η Επιτροπή, εντούτοις η
κοινή θέση διατηρεί σε µεγάλο βαθµό τις βασικές ιδέες της πρότασης της Επιτροπής, δηλαδή
την επέκταση του παραρτήµατος 1 στις δραστηριότητες άλλων ενδιάµεσων
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών (NACE-οµάδα 65.2)και σε δραστηριότητες συναφείς µε τις
δραστηριότητες ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών (NACE 67), θεσπίζοντας δύο
πρόσθετες µεταβλητές για τον τοµέα του περιβάλλοντος στο παράρτηµα 2 καθώς και δύο
πρόσθετα ειδικά τοµεακά παραρτήµατα (παράρτηµα 6 για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και
παράρτηµα 7 για τα συνταξιοδοτικά ταµεία).

3.2. Αποτέλεσµα των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση

3.2.1 –Τροπολογίες που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Κατά την πρώτη του ανάγνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε διάφορες

τροποποιήσεις της αρχικής πρότασης της Επιτροπής.

Στην κοινή θέση ελήφθησαν υπόψη οι ακόλουθες µεταβολές που πρότεινε το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο: τροπολογίες 1, 2, 3, 5.Η τροπολογία αριθ. 7 εγκρίθηκε µερικώς µόνο: η φράση
‘για την εσωτερική αγορά’ προστέθηκε στον τίτλο ‘Στοιχεία για τη διεθνοποίηση’ στο
παράρτηµα 7, τµήµα 4, παράγραφος 2 ενώ η συλλογή του χαρακτηριστικού 48 64 0,που
µετονοµάσθηκε σε ‘Σύνολο επενδύσεων κατανεµηµένων σε ευρώ και λοιπά νοµίσµατα’ από
το Συµβούλιο, κατέστη υποχρεωτική.

3.2.2. –Τροπολογίες που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή αλλά δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή

θέση (σχετική θέση της Επιτροπής)

Η τροπολογία αριθ. 4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη µετατροπή των προαιρετικών
χαρακτηριστικών γεωγραφικής κατανοµής (χαρακτηριστικά 45 31 0, 45 41 0και 45 42 0)του
παραρτήµατος 6, τµήµα 4, σηµείο (iii) σε υποχρεωτικά χαρακτηριστικά, δεν εγκρίθηκε από
το Συµβούλιο. Από τις αντιδράσεις των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών που
εκπροσωπούνται στην Οµάδα Εργασίας του Συµβουλίου κατέστη σαφές ότι οι επιβαρύνσεις

που συνεπάγεται η συλλογή των εν λόγω στοιχείων από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα είναι
δυσανάλογες προς τη χρήση των στοιχείων. Εξάλλου, τα µέλη της επιτροπής στατιστικών για
θέµατα νοµισµατικά, χρηµατοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωµών απέστειλαν σχετική
επιστολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζοντας τη σηµασία του πρόσθετου κόστους που

θα προέκυπτε στην περίπτωση αυτή.

Οι τροπολογίες αριθ. 6 και 10 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε τις οποίες απαλείφεται η
παρατήρηση "προαιρετική διαβίβαση" αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά 11 61 0 ‘Αριθµός
συνταξιοδοτικών συστηµάτων’ και 48 15 2 ‘Άλλες οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής
απόδοσης’ του παραρτήµατος 7, τµήµα 4, παράγραφος 2, δεν εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο,
το οποίο θεωρεί ότι η υποχρεωτική συλλογή των εν λόγω στοιχείων θα συνεπαγόταν

σηµαντικό πρόσθετο κόστος για τις χώρες που δεν διαθέτουν συναφείς πληροφορίες.
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Η τροπολογία αριθ. 7 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απορρίφθηκε µερικώς. Το Συµβούλιο
επέλεξε να παραµείνουν τα χαρακτηριστικά 11 71 0 ‘Αριθµός επιχειρήσεων µε

ασφαλισµένους σε άλλες χώρες του ΕΟΧ’ και 48 65 0 ‘Γεωγραφική κατανοµή του αριθµού
των ασφαλισµένων κατά φύλο’ στις δοκιµαστικές µελέτες και να µην συµπεριληφθούν στον
κατάλογο των υποχρεωτικών µεταβλητών του παραρτήµατος 7, τµήµα 4, παράγραφος 2,
θεωρώντας ότι η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων θα συνεπαγόταν σηµαντικό πρόσθετο

κόστος. Η διαθεσιµότητα των στοιχείων δεν έχει ακόµη δοκιµασθεί µε την προαιρετική
συλλογή στοιχείων ή µε δοκιµαστική µελέτη. ∆εδοµένου ότι η τροπολογία αριθ. 8 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (απάλειψη των χαρακτηριστικών 11 71 0 και 48 65 0 από τον
κατάλογο των δοκιµαστικών µελετών) αποτελεί λογική συνέχεια του τµήµατος της

τροπολογίας αριθ. 7 που απέρριψε το Συµβούλιο, το τελευταίο δεν αποδέχεται ούτε αυτή την
τροπολογία.

Το Συµβούλιο δεν αποδέχεται πλήρως την τροπολογία αριθ. 9 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Το χαρακτηριστικό 48 70 7 ‘Αριθµός συνταξιούχων γυναικών’ δεν µπορεί να
συµπεριληφθεί στα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά του παραρτήµατος 7, τµήµα 4,
παράγραφος 2, αλλά θα συγκαταριθµηθεί στις δοκιµαστικές µελέτες. Η διαθεσιµότητα του εν
λόγω στοιχείου δεν έχει ακόµη δοκιµασθεί µε την προαιρετική συλλογή στοιχείων ή µε
δοκιµαστική µελέτη.

Η Επιτροπή θα µπορούσε να αποδεχθεί τη θέση του Συµβουλίου όσον αφορά τις ανωτέρω
τροπολογίες τις οποίες πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μολονότι η αποδοχή των εν
λόγω τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είχε ως αποτέλεσµα τη διαθεσιµότητα
στοιχείων που θα ήταν χρήσιµα για την αξιολόγηση της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς

όσον αφορά τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και τα συνταξιοδοτικά ταµεία καθώς και θέµατα
που αφορούν τα δύο φύλα σε σχέση µε τα συνταξιοδοτικά ταµεία, εντούτοις η Επιτροπή
αναγνωρίζει το γεγονός ότι η συλλογή των εν λόγω στοιχείων θα συνεπαγόταν σηµαντικό
πρόσθετο κόστος. Εξάλλου, η Επιτροπή συµφωνεί ότι η διαθεσιµότητα ορισµένων από τα
ανωτέρω χαρακτηριστικά, η οποία δεν έχει ακόµη δοκιµασθεί µε την προαιρετική συλλογή
στοιχείων ή µε δοκιµαστική µελέτη, θα µπορούσε να αξιολογηθεί αποτελεσµατικότερα µέσω
µιας δοκιµαστικής µελέτης. Η συγκαταρίθµηση των εν λόγω χαρακτηριστικών στις
δοκιµαστικές µελέτες θα παράσχει επίσης τη δυνατότητα να συµπεριληφθούν στον

κανονισµό ως υποχρεωτικές µεταβλητές σε µεταγενέστερο στάδιο. ∆εδοµένου ότι η
Επιτροπή αναγνωρίζει τη σηµασία των στοιχείων για τα συνταξιοδοτικά ταµεία

κατανεµηµένων τόσο κατά φύλο όσο και γεωγραφικά, έχει δοθεί σαφής προτεραιότητα στη
δοκιµαστική µελέτη σχετικά µε τις στατιστικές που αφορούν τα συνταξιοδοτικά ταµεία.

3.3. Ενδεχοµένως, νέες διατάξεις που εισήγαγε το Συµβούλιο και σχετική θέση της
Επιτροπής.

Οι τροποποιήσεις που εισήγαγε το Συµβούλιο και οι οποίες δεν συµπεριλαµβάνονταν στην
αρχική πρόταση της Επιτροπής, αφορούν καταρχάς τέσσερα χαρακτηριστικά που πρέπει
υποχρεωτικά να συλλέγονται για τα συνταξιοδοτικά ταµεία. Σύµφωνα µε τη γνώµη των
µελών της Οµάδας Εργασίας Στατιστικών ECOFIN του Συµβουλίου, η χρήση των

πληροφοριών δεν αντισταθµίζει τις πρόσθετες επιβαρύνσεις τις οποίες επωµίζονται τόσο οι
παροχείς στοιχείων (Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες) όσο και οι επιχειρήσεις.
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• Τρία χαρακτηριστικά για τα µη αυτόνοµα συνταξιοδοτικά ταµεία θα περιληφθούν στις

δοκιµαστικές µελέτες και όχι στις υποχρεωτικές µεταβλητές. Πρόκειται για τα
χαρακτηριστικά 11 15 1 ‘Αριθµός επιχειρήσεων µε δραστηριότητες µη αυτόνοµων

συνταξιοδοτικών ταµείων, κατανεµηµένων κατά τάξεις µεγέθους των ασφαλισµένων’,
48 40 1 ‘Καθαρό ποσό τεχνικών προβλέψεων µη αυτόνοµων συνταξιοδοτικών ταµείων’
και 48 72 0 ‘Αριθµός ασφαλισµένων σε µη αυτόνοµα συνταξιοδοτικά ταµεία’. Ορισµένα
κράτη µέλη δεν διαθέτουν στοιχεία για τα µη αυτόνοµα συνταξιοδοτικά ταµεία, γεγονός
που θα συνεπαγόταν πρόσθετες επιβαρύνσεις τόσο για τους παροχείς στοιχείων (Εθνικές
Στατιστικές Υπηρεσίες) όσο και για τις επιχειρήσεις.

• Tο χαρακτηριστικό ‘Οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης που εκδίδουν

δηµόσιες διοικήσεις’ είναι προαιρετικό στην κοινή θέση του Συµβουλίου και όχι
υποχρεωτικό. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι πρόκειται για ιδιαιτέρως λεπτοµερείς πληροφορίες
οι οποίες δεν είναι διαθέσιµες σε όλα τα κράτη µέλη και θα µπορούσαν να έχουν ως
αποτέλεσµα πρόσθετο κόστος.

∆εδοµένου ότι η υποχρεωτική συλλογή των ανωτέρω τεσσάρων χαρακτηριστικών θα
συνεπαγόταν σηµαντική αύξηση των επιβαρύνσεων για τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις και

τους παροχείς στοιχείων, η Επιτροπή θα µπορούσε να αποδεχθεί τις νέες διατάξεις τις οποίες
προτείνει το Συµβούλιο. Η συγκαταρίθµηση των χαρακτηριστικών για τα µη αυτόνοµα

συνταξιοδοτικά ταµεία στις δοκιµαστικές µελέτες παρέχει τη δυνατότητα να συµπεριληφθούν
στον κανονισµό ως υποχρεωτικές µεταβλητές σε µεταγενέστερο στάδιο.

Επίσης, το χαρακτηριστικό 48 64 0 ‘Σύνολο επενδύσεων κατανεµηµένων κατά νόµισµα’
µετονοµάσθηκε σε ‘Σύνολο επενδύσεων κατανεµηµένων σε ευρώ και λοιπά νοµίσµατα’.
∆εδοµένου ότι βασικός στόχος της Επιτροπής είναι η συλλογή στοιχείων για τη µελέτη της
εξέλιξης του µέρους των επενδύσεων σε ευρώ που πραγµατοποιούνται από τα

συνταξιοδοτικά ταµεία, η Επιτροπή θα µπορούσε να αποδεχθεί τη νέα διάταξη την οποία
προτείνει το Συµβούλιο.

Εξάλλου, το πρώτο έτος αναφοράς σχετικά µε τη συλλογή στοιχείων για τα συνταξιοδοτικά
ταµεία θα µετατεθεί από το 2001στο 2002.Η Επιτροπή θα µπορούσε να συµφωνήσει µε τη
νέα αυτή διάταξη του Συµβουλίου δεδοµένου ότι αν διατηρηθεί το έτος αναφοράς 2001,τα
στοιχεία του παραρτήµατος 7 πρέπει να παρασχεθούν ήδη πριν από τις 31/12/2002,δηλαδή
πολύ σύντοµα µετά την έκδοση του κανονισµού· ως εκ τούτου, δεν θα υπάρξει ικανό χρονικό
διάστηµα για ενδεχόµενες προσαρµογές στα εθνικά συστήµατα συλλογής στοιχείων.

Τέλος, το Συµβούλιο προτείνει επίσης την παράταση της ενδεχόµενης πρόσθετης τριετούς
µεταβατικής περιόδου για τις µεταβλητές όσον αφορά τον τοµέα του περιβάλλοντος κατά ένα

έτος. Η απόφαση µε την οποία χορηγείται η εν λόγω πρόσθετη µεταβατική περίοδος σε ένα
κράτος µέλος, λαµβάνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία των επιτροπών. Η Επιτροπή θα

µπορούσε να αποδεχθεί τη νέα αυτή διάταξη του Συµβουλίου.

3.4 Ενδεχοµένως, προβλήµατα επιτροπολογίας που ανέκυψαν κατά την έγκριση της

κοινής θέσης (και της θέσης της Επιτροπής)

Ουδέν.
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4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή µπορεί εν γένει να αποδεχθεί την κοινή θέση, η οποία διατηρεί τους στόχους της
πρότασης της Επιτροπής που συνίστανται στη συλλογή πρόσθετων πληροφοριών για άλλους
ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς (NACE-οµάδα 65.2), δραστηριότητες

συναφείς µε τις δραστηριότητες ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών
(NACE-τµήµα 67), περιβαλλοντικές δαπάνες, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και

συνταξιοδοτικά ταµεία.

Με την κοινή θέση διατηρείται η συγκαταρίθµηση της NACE-οµάδα 65.2 και

NACE-τµήµα 67 στο παράρτηµα 1.Οι δύο νέες µεταβλητές για τις περιβαλλοντικές δαπάνες
θα συµπεριληφθούν στο παράρτηµα 2, ενώ στη κοινή θέση προβλέπεται απλώς η δυνατότητα
παράτασης της πρόσθετης µεταβατικής περιόδου κατά ένα έτος. Τόσο αναφορικά µε το
παράρτηµα για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα όσο και αναφορικά µε το παράρτηµα για τα

συνταξιοδοτικά ταµεία, η συλλογή σηµαντικού αριθµού χαρακτηριστικών παραµένει
υποχρεωτική. Με τη συλλογή των εν λόγω χαρακτηριστικών διευκολύνεται η εξέταση των
κυριότερων τάσεων και στους δύο τοµείς, όπως η συγκέντρωση στον τραπεζικό τοµέα, η
ανάπτυξη των διαφόρων πηγών εισοδήµατος (εισόδηµα από τόκους, προµήθειες και άλλες
χρηµατοοικονοµικές πράξεις) των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, η ανάπτυξη του τοµέα των
συνταξιοδοτικών ταµείων (κατά αριθµό ασφαλισµένων, εισφορές, καταβολές συντάξεων), η
εξέλιξη των επενδύσεων που πραγµατοποιούν τα συνταξιοδοτικά ταµεία σε διάφορα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κ.λπ. Όσον αφορά το παράρτηµα 6, µε την κοινή θέση

εισάγονται τρία πρόσθετα προαιρετικά (και όχι υποχρεωτικά) χαρακτηριστικά σε ένα
κατάλογο 61 χαρακτηριστικών για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Εξάλλου, η αποδοχή της
κοινής θέσης έχει ως συνέπεια ότι από ένα κατάλογο 71 χαρακτηριστικών για τα
συνταξιοδοτικά ταµεία, τρεις επιπλέον µεταβλητές καθίστανται υποχρεωτικές ενώ έξι θα

υπαχθούν στις δοκιµαστικές µελέτες. Όσον αφορά τις µεταβλητές που συµπεριλαµβάνονται
στις δοκιµαστικές µελέτες, παραµένει δυνατή η συγκαταρίθµησή τους στον κανονισµό ως
υποχρεωτικά χαρακτηριστικά σε µεταγενέστερο στάδιο. ∆εδοµένης της σηµασίας των
πληροφοριών που αφορούν τα συνταξιοδοτικά ταµεία, η Επιτροπή σκοπεύει να ξεκινήσει τις
δοκιµαστικές µελέτες στον εν λόγω τοµέα όσο το δυνατόν συντοµότερα.


