
EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
1999 �

���

�

�
���

�

�

� 2004

Έγγραφο συνόδου

C5-0385/2001

03/09/2001

***II
ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συ µ της 16 Ιουλίου 2001 για
την έκδοση του κανονισ µ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συ µ για την τροποποίηση του κανονισ µ ( ) αριθ . 2223/96 του
Συ µ όσον αφορά τη χρήση του ΕΣΟΛ 95 για τον καθορισ µ των
συνεισφορών των κρατών µ στον ίδιο πόρο που βασίζεται στον ΦΠΑ

COD 2000/0241









8793/1/01 REV 1 ag
DG G   EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Bρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2001
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2000/0241 (COD)

8793/1/01
REV 1

LIMITE

ECOFIN 126
ECO 124
FIN 154
CODEC 413

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο της 16ης Ιουλίου 2001 για

την έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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KANONΙΣΜΟΣ (EK) Αριθ.    /2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου

όσον αφορά τη χρήση του ΕΣΟΛ 95

για τον καθορισµό των συνεισφορών των κρατών µελών

στον ίδιο πόρο που βασίζεται στοn ΦΠΑ

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 της Επιτροπής 1,

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 251 της συνθήκης 2,

                                                
1 EE C 29Ε, της 30.1.2001, σ. 266.
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 2001 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), 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) Το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996,

περί του ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας 1

προβλέπει ότι, το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ολοκληρωµένων Οικονοµικών Λογαριασµών

(ΕΣΟΛ), δεύτερη έκδοση, θα χρησιµοποιείται ως το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστηµα

Ολοκληρωµένων Οικονοµικών Λογαριασµών για τους σκοπούς του προϋπολογισµού και των

ιδίων πόρων, όπως ορίζει ο κανονισµός (ΕΟΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1552/89 2 του Συµβουλίου,

ενόσω η απόφαση 94/728/ΕΚ, Ευρατόµ 3 παραµένει εν ισχύι.

(2) Τα στοιχεία του ΕΣΟΛ, δεύτερη έκδοση, δεν είναι πλέον διαθέσιµα στο επίπεδο

λεπτοµέρειας που απαιτείται για τον καθορισµό του ιδίου πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ.

(3) Αυτό δεν επηρεάζει τις διαδικασίες που συµφωνήθηκαν για τον καθορισµό του ιδίου πόρου

που βασίζεται στο ΑΕΠ.

(4) Συνιστάται να χρησιµοποιούνται τα καλύτερα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία για τον

καθορισµό των συνεισφορών των κρατών µελών στον προϋπολογισµό.

(5) Η χρήση στοιχείων που βασίζονται στο νέο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ολοκληρωµένων

Οικονοµικών Λογαριασµών (ΕΣΟΛ 95) για τον καθορισµό των ιδίων πόρων που βασίζονται

στον ΦΠΑ, δεν έχει αντίκτυπο στο επίπεδο των ιδίων πόρων ούτε στην κατανοµή τους

µεταξύ των κρατών µελών.

6. Ζητήθηκε η γνώµη της επιτροπής του στατιστικού προγράµµατος, η οποία συστάθηκε µε την

απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου 4 σύµφωνα µε το άρθρο 3 της εν λόγω

απόφασης.

                                                
1 ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία από τον

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 995/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 139, της 23.5.2001, σ. 3).
2 ΕΕ L 155 της 7.6.1989, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από

τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1150/2000 (ΕΕ L 130, της 31.5.2000, σ. 1).
3 ΕΕ L 293 της 12.11.1994, σ. 9.
4 ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Στο άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96, παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος :

«1.α. Για τους σκοπούς του καθορισµού του ιδίου πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ, και κατά

παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν στοιχεία που

βασίζονται στο νέο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ολοκληρωµένων Οικονοµικών Λογαριασµών (ΕΣΟΛ 95),

ενόσω η απόφαση 94/728/ΕΚ, Ευρατόµ παραµένει εν ισχύι.».

Άρθρο 2

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 στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

_________________
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 20 Σεπτεµβρίου 2000, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο πρόταση κανονισµού του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ)

αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τη χρήση του ΕΣΛ 95 για τον καθορισµό των

συνεισφορών των κρατών µελών στον ίδιο πόρο που βασίζεται στο ΦΠΑ.

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

εφαρµόζεται η διαδικασία συναπόφασης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του άρθρου 251.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις 3 Απριλίου 2001.

4. Στις 16 Ιουλίου 2001 το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το άρθρο 251

της συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η πρόταση αποσκοπεί στην τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 προκειµένου

να επιτραπεί, για τον καθορισµό του ιδίου πόρου που βασίζεται στο ΦΠΑ, και κατ� εξαίρεση

από την παράγραφo 1, στα κράτη µέλη να κάνουν χρήση των στοιχείων του νέου

Ευρωπαϊκού συστήµατος ολοκληρωµένων λογαριασµών (ΕΣΛ 95), ενώ παραµένει σε ισχύ η

απόφαση 94/728/ΕΚ, Ευρατόµ.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση ακολουθεί την πρόταση της Επιτροπής µε προσθήκη µιας αιτιολογικής

παραγράφου, την οποία πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Αιτιολογικές παράγραφοι

Το Συµβούλιο πρόσθεσε µία νέα αιτιολογική παράγραφο (5) προκειµένου να επιβεβαιώσει

ότι η χρήση που βασίζεται στο νέο Ευρωπαϊκό σύστηµα ολοκληρωµένων λογαριασµών

(ΕΣΛ 95) για τους σκοπούς του καθορισµού του ιδίου πόρου που βασίζεται στο ΦΠΑ δεν

έχει κανένα αντίκτυπο στο επίπεδο των ίδιων πόρων και στο ισοζύγιό τους µεταξύ των

κρατών µελών.  Η αλλαγή αυτή ακολουθεί την τροπολογία 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

µε συµφωνία της Επιτροπής.

Η τροπολογία 2 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν περιλαµβάνεται προς το παρόν αφού η

Επιτροπή δεν θεωρεί τον κανονισµό αυτό ως το κατάλληλο µέσο για την εισαγωγή αυτής της

δέσµευσης.  Το Συµβούλιο χαιρετίζει ωστόσο την πρόθεση της Επιτροπής να βελτιώσει την

πληροφόρηση που παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους ίδιους πόρους.

Ούτε το Συµβούλιο ούτε η Επιτροπή µπορεί να αποδεχτεί την τρίτη τροπολογία που πρότεινε

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  Η διαθεσµική συµφωνία της 6.5.1999 δεν περιλαµβάνει τη

διαδικασία που προτείνει αυτή η τροπολογία.  Από νοµική άποψη δεν είναι δυνατό να

τροποποιηθεί αυτή η συµφωνία µε µέτρα µιας αιτιολογικής παραγράφου ή ακόµα και µέσω

µίας διάταξης αυτού του κανονισµού.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι όλες οι τροποποιήσεις που εισήγαγε το Συµβούλιο στην κοινή του

θέση είναι πλήρως ευθυγραµµισµένες µε τους στόχους του προτεινόµενου κανονισµού.  ∆εν

είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η διαθεσµική συµφωνία µέσω αυτού του κανονισµού.

________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 18.9.2001
SEC(2001) 1421τελικό

2000/0241 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

σχετικά µε την

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

τροποποίησης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96του Συµβουλίου όσον αφορά
τη χρήση του ΕΣΛ 95 για τον καθορισµό των συνεισφορών των κρατών µελών

στον ίδιο πόρο που βασίζεται στο ΦΠΑ.
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2000/0241 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

σχετικά µε την

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

(ΕΚ) αριθ. 2223/96του Συµβουλίου όσον αφορά τη χρήση του ΕΣΛ 95 για τον
καθορισµό των συνεισφορών των κρατών µελών στον ίδιο πόρο που βασίζεται στο

ΦΠΑ.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Υποβολή της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο
(COM(2000)583, COD 2000/0241) 20Σεπτεµβρίου 2000.

Γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (πρώτη ανάγνωση): 3Απριλίου 2001.

Έγκριση της κοινής θέσης από το Συµβούλιο: 16 Ιουλίου 2001.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο κανονισµός 2223/96 εισήγαγε ένα νέο ευρωπαϊκό σύστηµα ολοκληρωµένων

εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών (στο εξής EΣΛ95). Ο κανονισµός αυτός
ορίζει, ωστόσο, ότι το EΣΛ95 δεν θα χρησιµοποιηθεί για τους σκοπούς του

προϋπολογισµού και των ιδίων πόρων. Πράγµατι, το προηγούµενο ΕΣΛ79 θα
εξακολουθεί να χρησιµοποιείται όσο η απόφαση για τους ιδίους πόρους (στο εξής
ΑΙΠ) 94/728/ΕΚ παραµένει εν ισχύι.

Ένας από τους εν λόγω σκοπούς του προϋπολογισµού είναι η προσαρµογή των

εσόδων ΦΠΑ η οποία πρέπει να πραγµατοποιηθεί κατά τον υπολογισµό των
συνεισφορών των κρατών µελών στον ίδιο πόρο, του προϋπολογισµού της ΕΕ, που
βασίζεται στο ΦΠΑ προκειµένου να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι δεν υπάρχει
εναρµονισµένη βάση ΦΠΑ, δεδοµένου ότι τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίσουν
τους δικούς τους φορολογικούς συντελεστές όσον αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες
για την κάλυψη των εθνικών αναγκών.

Καθώς τα κράτη µέλη µεταβαίνουν στο ΕΣΛ95 για την κατάρτιση των περιοδικών
τους Εθνικών Λογαριασµών, ενδέχεται τα στοιχεία του ΕΣΛ79 να µην είναι πλέον
διαθέσιµα ή να διατίθενται µε υπέρµετρο κόστος και οπωσδήποτε να είναι
χαµηλότερης ποιότητας. Επιπλέον, οι υπηρεσίες της Επιτροπής βεβαίωσαν ότι η
χρήση του ΕΣΛ95 για το σκοπό αυτό δεν έχει αντίκτυπο στο επίπεδο των
συνεισφορών των κρατών µελών (αυτό τονίστηκε στην πρώτη, δεκτή, τροπολογία
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και η Επιτροπή µπορεί να πραγµατοποιεί εξίσου
έγκυρους ελέγχους για τις δηλώσεις ΦΠΑ των κρατών µελών χρησιµοποιώντας το

ΕΣΛ95.
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Σκοπός της πρότασης της Επιτροπής είναι απλώς η τροποποίηση της αντίστοιχης
διάταξης του κανονισµού 2223/96προκειµένου να επιτραπεί η χρήση των νέων,
βελτιωµένων στοιχείων του ΕΣΛ95.

Παρεµπιπτόντως, στο µεταξύ εκδόθηκε µια νέα απόφαση σχετικά µε τους ιδίους
πόρους, 2000/597/ΕΚ, και τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2002 υπό την
προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία επικύρωσης.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1 Γενικές παρατηρήσεις

Κατά την πρώτη του ανάγνωση το ΕΚ πρότεινε τρεις τροπολογίες, οι οποίες
σχολιάζονται στην κοινή θέση του Συµβουλίου. Η τροπολογία 1, η οποία έγινε δεκτή
από την Επιτροπή, ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση ενώ οι τροπολογίες 2 και 3 δεν
έγιναν δεκτές ούτε από την Επιτροπή, ούτε από το Συµβούλιο στην κοινή του θέση.

Η τροπολογία 2 εισάγει µια πρόσθετη αιτιολογική σκέψη η οποία απαιτεί από την
Επιτροπή να υποβάλει µια ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο

σχετικά µε το πώς έχει η κατάσταση όσον αφορά τη συλλογή των ιδίων πόρων, το
προβλεπόµενο επίπεδο ιδίων πόρων για το προσεχές οικονοµικό έτος και τα

επίκαιρα προβλήµατα που σχετίζονται µε το σύστηµα ιδίων πόρων. Η Επιτροπή
συµφωνεί, κατ’ αρχή, µε την ιδέα αυτή – πράγµατι, πολλές από τις πληροφορίες
αυτές παρέχονται ήδη – και οι υπηρεσίες της Επιτροπής ήλθαν ήδη σε επαφή µε την
εισηγήτρια, κα Jutta Haug,για τη µορφή, το περιεχόµενο και την περιοδικότητα της
εν λόγω έκθεσης. Ωστόσο, όπως και το Συµβούλιο, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο παρών
καθαρά τεχνικός κανονισµός δεν προσφέρεται για τη θέσπιση νοµοθεσίας σχετικά µε

δηµοσιονοµικά ζητήµατα. Πράγµατι, η νοµική βάση για την παρούσα καθαρά
στατιστική πρόταση είναι το άρθρο 285, για το οποίο απαιτείται εφαρµογή της

διαδικασίας συναπόφασης και έγκριση από το Συµβούλιο µε ειδική πλειοψηφία, ενώ
η νοµοθεσία στον τοµέα του προϋπολογισµού είναι αποκλειστική ευθύνη του

Συµβουλίου και απαιτείται οµοφωνία.

Η τροπολογία 3 εισάγει µια τρίτη πρόσθετη αιτιολογική σκέψη: "Το πώς έχει η

κατάσταση όσον αφορά τη συλλογή των ιδίων πόρων και το προβλεπόµενο επίπεδο
ιδίων πόρων για το προσεχές οικονοµικό έτος θα πρέπει να περιλαµβάνεται στην

ηµερήσια διάταξη του τριµερούς διαλόγου τον οποίο προβλέπει η διοργανική
συµφωνία της 6ης Μαΐου 1999,Παράρτηµα III, µέρος Β, παράγραφος 4, πρώτο
εδάφιο". Αυτό δεν αφορά άµεσα την Επιτροπή αλλά, όποια και αν είναι τα
επιχειρήµατα υπέρ και κατά, θεωρεί ότι αυτό θα αποτελούσε σηµαντική

τροποποίηση των υφιστάµενων διοργανικών συµφωνιών σχετικά µε την πολιτική
διαχείριση του προϋπολογισµού, η οποία για προφανείς λόγους δεν θα πρέπει να
εισαχθεί µέσω ενός καθαρά τεχνικού κανονισµού σχετικά µε τη χρήση των
στατιστικών.

3.2 Αποφάσεις σχετικά µε τις τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

σε πρώτη ανάγνωση.

3.2.1 Έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Η τροπολογία 1 προτείνει την εισαγωγή µιας πρόσθετης αιτιολογικής σκέψης: "Η
χρήση στοιχείων που βασίζονται στο νέο ευρωπαϊκό σύστηµα ολοκληρωµένων
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οικονοµικών λογαριασµών (ΕΣΛ 95) για τον καθορισµό των ιδίων πόρων που
βασίζονται στον ΦΠΑ δεν έχει αντίκτυπο ούτε στο επίπεδο των ιδίων πόρων ούτε

στην κατανοµή τους µεταξύ των κρατών µελών". Η Επιτροπή έχει δηλώσει σε όλες
τις σχετικές συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ότι δέχεται την

προσθήκη αυτή, όπως κάνει και το Συµβούλιο στην κοινή του θέση. Η Επιτροπή δεν
παρουσίασε επισήµως ένα αναθεωρηµένο σχέδιο του προτεινόµενου κανονισµού

µόνο γι’ αυτήν την προσθήκη δεδοµένου ότι είναι ασήµαντη σε σύγκριση µε τις δύο
άλλες τροπολογίες.

3.2.2 Έγιναν δεκτές από την Επιτροπή αλλά δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση (σχετική
θέση της Επιτροπής)

Ουδέν.

3.3 Νέες διατάξεις που εισήγαγε το Συµβούλιο και σχετική θέση της Επιτροπής.

Ουδέν.

3.4 Προβλήµατα επιτροπολογίας που προέκυψαν κατά την έγκριση της κοινής

θέσης (και της θέσης της Επιτροπής).

Ουδέν.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Συνεπώς, η Επιτροπή συµφωνεί πλήρως µε την κοινή θέση του Συµβουλίου η οποία
δέχεται την πρώτη τροπολογία αλλά δεν δέχεται τη δεύτερη και την τρίτη.


