
17. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2186/93/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozást az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

18. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt …-ban/-ben, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

MELLÉKLET

A vállalkozások nyilvántartásai egységenként tartalmazzák a következő információkat. Az információt nem
kell minden egyes egységre vonatkozóan elkülönítve tárolni, ha más egység(ek)től származtatni lehet.

A jelzés nélküli pontok kötelezőek, a „Feltételes” jelöléssel ellátottak kötelezőek, ha a tagállamok rendelkezé-
sére állnak, a „Választható” jelöléssel ellátottak ajánlottak.

1. JOGI EGYSÉG

AZONOSÍTÓ
JELLEMZŐK

1.1. Azonosító szám

1.2a. Név

1.2b. Cím (irányítószámmal) a lehető legrészletesebben

1.2c. Választható Telefon– és faxszámok, e-mail cím, és az elektronikus
adatgyűjtést lehetővé tevő információ

1.3. Hozzáadottérték-adó (HÉA) nyilvántartási szám vagy
ennek hiányában más, adminisztratív azonosító szám

DEMOGRÁFIAI
JELLEMZŐK

1.4. Jogi személyeknél az alapítás dátuma, természetes
személyeknél a gazdasági szereplőként történő hivata-
los elismerés dátuma

1.5. Az a dátum, amikor a jogi egység megszűnt a gazda-
sági egység részeként létezni (a 3.3. pontban megje-
löltek szerint)

GAZDASÁGI/ RÉTEG-
ZÉSI JELLEMZŐK

1.6. Jogi forma
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KAPCSOLÓDÁS MÁS
NYILVÁNTARTÁSOK-
HOZ

Utalás kapcsolódó nyilvántartásokhoz, amelyekben a
jogi egység szerepel, és amelyek statisztikai célokra
felhasználható információt tartalmaznak

1.7a. Utalás a Közösségen belüli szereplők nyilvántartásaira
a 638/2004/EK rendelettel (1) összhangban, valamint
utalás a vámügyiratokra vagy a Közösségen kívüli
szereplők nyilvántartásaira

1.7b. Választható Utalás a mérlegadatokra (a számlák közlésére kötele-
zett egységekre vonatkozóan), továbbá
Utalás a fizetésimérleg-nyilvántartásra vagy a közvet-
len külföldi befektetések nyilvántartására, továbbá
Utalás a gazdaságok nyilvántartására

(1) A tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló, 638/2004/EK 2004. március 31-i európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 102., 2004.4.7., 1. o.).

További jellemzők azon jogi egységek vonatkozásában, amelyek gazdasági egységek csoportjához tartozó
gazdasági egység részét képezik:

KAPCSOLAT A GAZDA-
SÁGI EGYSÉGEK CSO-
PORTJÁVAL

1.8. Azon teljesen honos/csonka gazdasági egységek cso-
portjának azonosító száma (4.1.), amelyhez az egység
tartozik

1.9. A teljesen honos/csonka gazdasági egységek csoport-
jához történt társulás dátuma

1.10. A teljesen honos/csonka gazdasági egységek csoport-
jától történt leválás dátuma

AZ EGYSÉGEK ELLEN-
ŐRZÉSE

A honos ellenőrzési kapcsolatokat vagy fentről lefelé
(1.11.a.) vagy lentről felfelé (1.11.b.) lehet rögzíteni.
A közvetett vagy közvetlen ellenőrzésnek csak az első
szintjét tüntetik fel az egyes egységek esetében (a teljes
ellenőrzési láncolat levezethető ezek egyesítésével).

1.11a. Azon honos jogi egységek azonosításai száma(i),
amely(ek)et a jogi egység ellenőriz

1.11b. Azon honos jogi egység azonosítási száma, amely a
jogi egységet ellenőrzi

1.12a. A nyilvántartási országa/országai, továbbá azonosítási
száma vagy neve és címe azon nemhonos jogi
egység(ek)nek, amely(ek)et a jogi egység ellenőriz

1.12b. Feltételes HÉA-száma azon nemhonos jogi egység(ek)nek, amely
(ek)et a jogi egység ellenőriz

1.13a. A nyilvántartási országa, és azonosítási száma vagy
neve és címe azon nemhonos jogi egységnek, amely a
jogi egységet ellenőrzi

1.13b. Feltételes HÉA-száma azon nemhonos jogi egységnek, amely a
jogi egységet ellenőrzi

AZ EGYSÉGEK TULAJ-
DONJOGA

Feltételes A honos tulajdonviszonyokat vagy fentről lefelé
(1.14.a.) vagy lentről felfelé (1.14.b.) lehet rögzíteni.

Az információ rögzítése és a részesedési arányokra
vonatkozóan alkalmazott határérték ezen információ-
nak a közigazgatási forrásokban való hozzáférhetősé-
gétől függ. Az ajánlott küszöbérték a közvetlen tulaj-
don legalább 10%-a.

1.14a. Feltételes a) Azonosító száma, és
b) részesedése (%)

azon honos jogi egység(ek)nek, amely(ek) a jogi
egység tulajdonában áll(nak)
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1.14b. Feltételes a) Azonosító száma, és
b) részesedése (%)

azon honos jogi egység(ek)nek, amely(ek) a jogi
egység tulajdonjogával bír(nak)

1.15. Feltételes a) A nyilvántartási országa/országai, továbbá
b) azonosítási száma vagy neve, címe és HÉA-száma,

továbbá
c) részesedése (%) azon nemhonos jogi egység(ek)nek,

amely(ek) a jogi egység tulajdonában áll(nak)

1.16. Feltételes a) A nyilvántartási országa/országai, továbbá
b) azonosító száma vagy neve, címe és HÉA-száma,

továbbá
c) részesedése (%)

azon nemhonos jogi egység(ek)nek, amely(ek) a
jogi egység tulajdonjogával bír(nak)

2. TELEP

AZONOSÍTÓ
JELLEMZŐK

2.1. Azonosító szám

2.2a. Név

2.2b. Cím (irányítószámmal) a lehető legrészletesebben

2.2c. Választható Telefon– és faxszámok, e-mail cím, és az elektronikus
adatgyűjtést lehetővé tevő információ

2.3. Azon gazdasági egység azonosító száma (3.1.), amely-
hez a telep tartozik

DEMOGRÁFIAI
JELLEMZŐK

2.4. A tevékenységek megkezdésének dátuma

2.5. A tevékenységek végső beszüntetésének dátuma

GAZDASÁGI/ RÉTEG-
ZÉSI JELLEMZŐK

2.6. Fő tevékenység kód a négyjegyű NACE-szinten

2.7. Feltételes Másodlagos tevékenységek (amennyiben vannak)
kódja a négyjegyű NACE-szinten; e pont csak azokra a
telepre vonatkozik, amelyekre a felmérés kiterjed

2.8. Választható A telepen végzett olyan tevékenység, amely azon gaz-
dasági egység kiegészítő tevékenységét képezi, amely-
hez a telep tartozik (Igen/Nem)

2.9. Alkalmazott személyek száma

2.10a. Alkalmazottak száma:

2.10b. Választható Alkalmazottak száma teljesidő-egyenértékesben kife-
jezve

2.11. Földrajzi elhelyezkedés kódja

KAPCSOLÓDÁS MÁS
NYILVÁNTARTÁSOK-
HOZ

2.12. Feltételes Utalás kapcsolódó nyilvántartásokra, amelyekben a
telep szerepel, és amelyek statisztikai célokra felhasz-
nálható információt tartalmaznak (amennyiben létezik
ilyen kapcsolódó nyilvántartás)

3. GAZDASÁGI EGYSÉG

AZONOSÍTÓ
JELLEMZŐK

3.1. Azonosító szám

3.2a Név

3.2b Választható Postai, elektronikus és webcímek

3.3. Azon jogi egység(ek) azonosító száma, amely(ek)ből a
gazdasági egység áll

DEMOGRÁFIAI
JELLEMZŐK

3.4. A tevékenységek megkezdésének dátuma

3.5. A tevékenységek végső beszüntetésének dátuma
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GAZDASÁGI/ RÉTEG-
ZÉSI JELLEMZŐK

3.6. Fő tevékenység kód a négyjegyű NACE-szinten

3.7. Feltételes Másodlagos tevékenységek (amennyiben vannak)
kódja a négyjegyű NACE-szinten; e pont csak azokra a
gazdasági egységekre vonatkozik, amelyekre felméré-
sek terjednek ki

3.8. Alkalmazott személyek száma

3.9a. Alkalmazottak száma:

3.9b. Választható Alkalmazottak száma teljesidő-egyenértékesben kife-
jezve

3.10a. Forgalom, a 3.10.b. pontban megállapítottak kivételé-
vel

3.10b. Választható Forgalom: a mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás,
a halászat és közigazgatás, és védelem, kötelező társa-
dalombiztosítás, alkalmazottakat foglalkoztató háztar-
tások és területen kívüli szervezetek esetén

3.11. Intézményi ágazat és alágazat a számlák európai
rendszerének megfelelően

Gazdasági egységek csoportjához tartozó gazdasági egységek további jellemzői

KAPCSOLAT A GAZDA-
SÁGI EGYSÉGEK CSO-
PORTJÁVAL

3.12. Azon teljesen honos/csonka gazdasági egységek csoportjának azonosító száma
(4.1.), amelyhez a gazdasági egység tartozik

4. GAZDASÁGI EGYSÉGEK CSOPORTJA

AZONOSÍTÓ
JELLEMZŐK

4.1. A teljesen honos/csonka csoport azonosító száma

4.2a. A teljesen honos/csonka csoport neve

4.2b. Választható A teljesen honos/csonka csoport székhelyének postai,
elektronikus és webcímei

4.3. Részben feltételes A teljesen honos/csonka csoport székhelyének azono-
sító száma (megegyezik azon jogi egység azonosító
számával, amely a teljesen honos csoport székhelye).
Feltételes
Amennyiben az ellenőrző egység olyan természetes
személy, aki nem gazdasági szereplő, a rögzítés ezen
információnak a közigazgatási forrásokban való hoz-
záférhetőségétől függ

4.4. A gazdasági egységek csoportjának típusa:
1. teljesen honos csoport;
2. hazai ellenőrzésű csonka csoport;
3. külföldi ellenőrzésű csonka csoport;

DEMOGRÁFIAI
JELLEMZŐK

4.5. A teljesen honos/csonka gazdasági egységek csoportja
kezdetének dátuma

4.6. A teljesen honos/csonka gazdasági egységek csoportja
megszűnésének dátuma

GAZDASÁGI/ RÉTEG-
ZÉSI JELLEMZŐK

4.7. A honos/csonka csoport fő tevékenységének kódja a
kétjegyű NACE-szinten

4.8. Választható A teljesen honos/csonka csoport másodlagos tevé-
kenységei a kétjegyű NACE-szinten

4.9. A teljesen honos/csonka csoportnál alkalmazott sze-
mélyek száma

4.10. Választható Mérleg szerinti forgalom

További jellemzők gazdasági egységek multinacionális csoportjai vonatkozásában (4.4. pont 2. és 3. típusa)

A 4.11. és 4.12.a. változó rögzítése mindaddig választható, amíg a multinacionális csoportokra vonatkozó
információ 11. cikkben foglaltak szerinti átadása meg nem valósult.
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AZONOSÍTÓ
JELLEMZŐK

4.11. A teljes csoport azonosító száma

4.12a. A teljes csoport neve

4.12b. Választható A teljes csoport székhelyének nyilvántartási országa,
postai, elektronikus és webcímei

4.13a. A teljes csoport székhelyének azonosító száma,
amennyiben a csoport székhelye honos (megegyezik
azon jogi egység azonosító számával, amely a csoport
székhelye).
Amennyiben a teljes csoport székhelye nem honos, a
nyilvántartási ország.

4.13b. Választható A teljes csoport vezető gazdasági egységének azono-
sító száma vagy neve és címe, ha nem honos.

GAZDASÁGI
RÉTEGZÉSI JELLEMZŐK

4.14. Választható Az összesen alkalmazott személyek száma

4.15. Választható Mérleg szerinti teljes forgalom

4.16. Választható A teljes csoport döntéshozatali központjának országa

4.17. Választható Azok az országok, ahol a gazdasági egységek és a
telepek találhatók

P6_TA(2006)0230

Versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013)***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a versenyképességi és innovációs keretprogram
(2007–2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2005)0121) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 156. cikkére, 157. cikkének (3) bekezdésére és
175. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát (C6-0098/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvé-
delmi Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság, a Foglalkozta-
tási és Szociális Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, valamint a Költségvetési Bizottság véle-
ményére (A6-0180/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy forduljon ismét a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani kívánja a javas-
latot, vagy annak helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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